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1º Dia – Lisboa – Copenhaga 
Voos a indicar para Copenhaga – à chegada pick up da 
viatura – alojamento APA no Hotel Comfort Vesterbro 
ou similar.

2º Dia – Copenhaga – Helsingor – Roskilde 
(aprox.118Km)
Pequeno almoço no hotel. Partida para norte para 
visita ao lago Elsinore, onde se encontra o castelo 
de Kronborg também conhecido como o castelo de 
Hamlet. Continuação para Hillerod com o castelo de 
Frederiksborg actual museu Nacional de História. 
Em Roskilde visite a catedral e o museu Viking – 
Alojamento Apa no Hotel Scandic Roskilde ou similar.

3º Dia – Roskilde – Odense (aprox.133Km)
Pequeno almoço no hotel. Passagem pela grande 
ponte de Storebaelt que liga as ilhas de Sealand e 
Funen. Chegada a Odense, cidade natal de Hans 
Christian Andersen, escritor de famosos contos infantis 
– alojamento APA no Hotel Scandic Odense ou similar

4º Dia – Odense – Aarhus (aprox.144Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a 
Billund onde poderá desfrutar do Parque Legoland. 
Continuação da viagem para Jutland com o seu Museu 
ao ar-livre Den Gamle By – alojamento APA no Hotel 
Scandic Aarhus Vest ou similar.

5º Dia – Aarhus – Skagen (aprox.222Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para norte ao longo 
da costa – alojamento APA no Color Hotel Skagen ou 
similar. Aproveite para apreciar a gastronomia local 
com seus típicos pratos de peixe.

6º Dia – Skagen – Kolding (aprox.312Km)
Pequeno almoço no hotel. A viagem de hoje leva-nos 
para sul até à cidade de Kolding. Visite o castelo de 
Koldinghus ao longo dos anos já foi fortaleza, residência 
Real, ruínas e actualmente um Museu. Recomenda-se 
visita ao Museu Trapholt Art – museu de arte moderna. 
Alojamento APA no Hotel First Kolding ou similar.

7º Dia – Kolding – Copenhaga (aprox. 228Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a 
Copenhaga – tempo livre para explorar a cidade 
de Copenhaga. Alojamento APA no Hotel Comfort 
Vesterbro ou similar.

8º Dia -Copenhaga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre. Viagem para o 
aeroporto e devolução da viatura. Voos a indicar para 
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (Pacote Completo), Alojamento 7 noites nos hotéis 
mencionados ou similares incluindo pequeno almoço, Aluguer de viatura grupo C por 7 dias (quilometragem ilimitada, 
THW, CDW, LAF,IVA) e Seguro Multiviagens.

Na Rota 

dos

Castelos

Partidas diárias - Maio a Outubro de 2023

 

Preço por Pessoa em Duplo Pacote sem voos          Pacote completo                            

2 Pessoas  €1.515 €2.190

4 Pessoas  €1.390 €2.065

https://nordictur.pt/dinamarca/

