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À Descoberta do Norte da  

Europa

Há 30 Anos a realizar os Seus Sonhos...

CIRCUITOS GUIADOS 2023



Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 6 Dias com acompanhamento 
de guia em espanhol, 7 Noites APA em Hotéis Turística, 3 Jantares, Cruzeiro na Lagoa Glaciar Jökulsarlon, Entrada na 
Forest Lagoon (toalha incluída),  Transfer Out em flybus e Seguro Multiviagens.

Maravilhas 

da Islândia

Partidas Maio 27*
Junho 03, 10, 17* e 24 
Julho 01, 08*, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26*
Setembro 09* e 16*
Circuito com guia em espanhol

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, deslocação 
a pé para alojamento APA no Hotel Aurora Star junto 
do aeroporto.

2º Dia – Reykjavik – Vik
Pequeno almoço no hotel. Viagem até à Lagoa Azul 
famosa pelas suas características únicas de banhos e 
tratamentos. O local tem uma paisagem única, onde 
lava e águas termais se complementam (entrada não 
incluída). Viagem pela costa sul da ilha. Visita à bela 
queda de água de Seljalandsfoss. Continuação até 
Vik com as suas praias de areia preta e as famosas 
formações rochosas “Reynisdrangur” que emergem 
no oceano. Pernoita na região de Vik no Hotel Katla 
Vik ou similar Jantar no Hotel.

3º Dia – Costa sul – Lagoa Glaciar Jökulsárlón – Höfn
Pequeno almoço no hotel. Continuação da viagem 
pelo extenso campo de lava Eldraun até ao Parque 
Nacional de Skaftafell, uma das regiões mais bonitas 
do país junto ao maior Glaciar da Europa “Vatnajökull”. 
Passeio de barco na lagoa Jökulsárlón, com seus 
glaciares e icebergs, que saem para o mar na famosa 
Diamond Beach. Pernoita na região de Höfn no Hotel 
Höfn ou similar. Jantar no Hotel.

4º Dia – Fiordes do Este – Egilsstadir – Lago Myvatn
Pequeno almoço no hotel. Viagem pela fantástica 
paisagem dos fiordes, atravessando montanhas 
verdejantes e pitorescas aldeias de pescadores. 
Continuação pela zona desértica de Jokulsalsheidi 
até à região do Lago Myvatn. Visita a queda de água 
de Dettifoss e as crateras de Skútustadir. Pernoita na 
região do Lago no Mývatn Fosshotel ou similar. Jantar 

no Hotel.

5º Dia – Lago Myvatn – Akureyri
Pequeno almoço no hotel. Explore as maravilhas que 
a natureza nos oferece na região do Lago Myvatn e 
as extraordinárias formações de lava de Dimmuborgir 
e a região geotérmica de Hverarönd. Visita à famosa 
queda de água Godafoss. Chegada a Akureyri e 
tempo para banhos na Forest Lagoon. Pernoita APA 
em Akureyri, a capital do norte no Akureyri Icelandair 
Hotel ou similar.

6º Dia – Akureyri – Borgarfjördur –  Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Akureyri, a capital do norte 
e uma das mais belas cidades da ilha. Continuação 
da viagem por Skagafjördur e pelo planalto de 
Holtavördurheidi até chegar à pitoresca região de 
Borgarfjördur. Continuação da viagem através da fértil 
aérea de Borgarfjördur, passando pela queda de água 
Hraunfossar e pelo Geyser “Deildartunguhver”, o mais 
poderoso da Europa. Regresso a Reykjavik, alojamento 
Apa 2 noites no Center Hotel Laugar ou similar.

7º Dia – Triângulo Dourado  
Pequeno almoço no hotel. Visita a famosa queda de 
água Gullfoss “Golden Waterfall” e a área geotérmica 
de grande Geyser. Continuação até ao Parque natural 
de Pingvellir, um dos locais mais importantes na 
história do país e com uma geologia impressionante. 
Alojamento APA em Reykjavik.

8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para 
o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do 
Programa

 

Preço por Pessoa

Junho - Julho -  Agosto           Setembro                                 

Grp 36 Pax *Grp 16 Pax Grp 36 Pax *Grp 16 Pax

Duplo Duplo Duplo Duplo

Pacote sem voos  €2.755  €3.345 €2.655  €3.140

Pacote completo  €4.040  €4.630 €3.940  €4.425



1º dia - Lisboa (ou Porto) - Reykjavik
Voos para Reykjavik – Transporte em flybus para 
alojamento APA no Hotel Reykjavik Natura ou similar.

2º Dia – Reykjavik – Triângulo Dourado
Visita panorâmica de Reykjavik. Os pontos principais do 
dia serão o Parque Nacional de Pingvellir um dos locais 
mais importantes na história do país e com uma geologia 
impressionante, a espetacular queda de água de Gullfoss 
e a região geotérmica de Geyser, com o grande geyser 
e fontes quentes de Strokkur. Pernoita no Hotel Örk ou 
similar. Jantar.

3º Dia – Hveragerdi – Costa Sul – Vik
Viagem pelo Vale Thojorsardalur e pelo vulcão Hekla. 
Visita a Stong com uma replica de uma habitação 
viking, e um dos cenários da série “Guerra dos Tronos”.  
Continuação pela costa sul pelas quedas de água de 
Seljalandsfoss e Skogafoss não longe de Dyrhólaey e 
do glaciar de Myrdalsjökull e das praias de areia preta. 
Pernoita no Hotel Vik ou similar. Jantar.

4º Dia – Skaftafell – Jokursarlon (Lagoa Glaciar) – Höfn
Passagem por Eldhraun e Kirkjubaejarklaustur até ao 
Parque Nacional de Skaftafell e o Vatnajokull o maior 
glaciar da Europa. A Lagoa de Jökulsarlon, com seus 
glaciares e icebergs, que saem para o mar na famosa 
Diamond Beach será o próximo ponto de paragem. 
Pernoita no Hotel Höfn ou similar.

5º Dia – Höfn – Fiordes do Este – Egilsstadir
Viagem através da região montanhosa de Almannaskard.
Paragem em Breiddalsvik para visita há cervejaria 
“Breiddalsvik” e prova da cerveja tradicional islandesa. 
Pernoita no Hotel Hallormsstadur ou similar. Jantar.

6º Dia – Egilsstadir – Detifoss – Lago Myvatn
Aprecie a vastidão do planalto de Mödrudalsöraefi em 
direcção ao Lago Myvatn com paragem na queda de 

água de Dettifoss. A viagem continua em direcção 
a Námaskard, passando pelas famosas piscinas de 
lama borbulhante. Explore a área do lago Myvatn com 
as crateras em Skútusradir, a gruta de Grjotagja e as 
formações peculiares de lava na região de Dimmuborgir. 
Pernoita no Icelandair Hotel Myvatn ou similar. Jantar.

7º Dia – Akureyri – Siglufjordur – Skagafjordur
Viagem pela região do lago em direcção da magnífica 
queda de água Godafoss. Visita de Akureyri Continuação 
ao logo da costa do fiorde Eyjafjordur e da Troll Península. 
Paragem em Siglufjordur para visita ao Museu Herring-
era, representativo do início do Sec. XX onde a pesca tem 
o papel principal. Continuação da viagem pela majestosa 
montanha e passagens estreitas até Skagafjördur para 
pernoita na região de no Hotel Hofsstadir Country ou 
similar. Jantar.

8º Dia – Skagafjordur – Borgarfjordur
Visita a uma herdade de criação de cavalos islandeses. 
Continuação da viagem pela planície de Holtavörduheidi 
até a região de Borgarfjordur. Paragem para caminhada 
até ao topo da cratera de Grabrok, onde terá uma 
paisagem deslumbrante. Continuação da viagem até 
Deildartunguhver, umas das mais poderosas fontes 
de água quente do mundo. Paragem para admirar a 
bonita queda de água de Hraunfossar e mais a frente a 
Barnafoss. Pernoita no Fosshotel Reykholt. Jantar.

9º Dia – Borgarfjordur – Snaefellsjokull – Reykjavik
Viagem em rumo a Reykjavik com passagem pelo 
parque Nacional de Snaefellsjokull e pela majestosa 
montanha de Kirkjufell. Paragem para passeio na praia 
de Djupalonssandur. A próxima paragem será a vila 
piscatória de Arnarstapi para observar as famosas 
formações rochosas. Chegada à capital e alojamento 
APA no Berjaya Hotel Reykjavik Natura ou similar.

10º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Transporte em flybus para aeroporto e voos para 
Portugal. Fim do Programa

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 8 Dias  com acompanhamento 
de guia em inglês, 2 noites APA em Reykjavik, 7 noites APA em hotéis de classe turística, 6 jantares, Visita à estufa 
Fridheimar, Visita a Stong, Visita a Breiddalsvik (com prova de cerveja), Museu Herring-era, espectáculo de cavalos 
Islandeses, Transferes In/Out em Flybus e Seguro Multiviagens.

Islândia

Completa

Partidas
Maio 02*, 09 e 23
Junho 06*, 13, 20* e 27 
Julho 04, 11*, 18 e 25*
Agosto 01, 08*, 15 e 29
Setembro 12, 19 e 26*
Circuito com guia em inglês

 

Preço por Pessoa

Junho - Julho -  Agosto           Setembro                                 

Grp 36 Pax *Grp 16 Pax Grp 36 Pax *Grp 16 Pax

Duplo Duplo Duplo Duplo

Pacote sem voos  €3.350  €3.930 €3.255  €3.820

Pacote completo  €4.635  €5.215 €4.540  €5.105



1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios para alojamento Apa no Hotel Comfort 
Børsparken/Thon Munch ou similar.

2 º Dia – Oslo – Geilo
Encontro na recepção com o guia para iniciar visita 
panorâmica de Oslo. A visita passa pelos pontos 
principais como o Palácio Real, o Teatro Nacional, City 
Hall, a moderna Opera House e o Parque Frogner, com 
as suas esculturas obra de Gustav Vigeland. À tarde, 
partida pela fascinante natureza norueguesa do Vale 
de Hallingdal, ao longo do Lago Tyrifjord antes de 
alcançar a vila de Geilo. Jantar e Alojamento Apa no 
Ustedalen Hotel/Geilo Hotel ou similar.

3º Dia – Geilo – Bergen
Hoje a viagem leva-nos até ao fiorde de Hardanger 
através do planalto de Hardangervidda. Paragem 
na queda de água Voringfoss para admirar a sua 
grandeza. Continuação da viagem com travessia 
da ponte Hadanger e com passagem ao longo das 
margens do Hardangerfjord, com as vilas de Øystese 
e Norheimsund. À chegada a Bergen, visita guiada 
da cidade, com o popular mercado de peixe e flores, 
o porto de Bryggen com as suas famosas casas e o 
quarteirão de Hanseatic. Alojamento Apa no Scandic 
Bergen City/Zander K ou similar.

4º Dia – Voss – Fiorde dos Sonhos – Sogn Og Fjordane
Pela manhã saída em direcção ao vale de Voss, não 
perca a oportunidade de observar as fantásticas 
paisagens durante o percurso. À chegada a Voss terá a 
oportunidade de fazer um tour opcional com passeio 
de comboio pela linha histórica Flamsbana seguido de 
passeio de barco no fiorde dos sonhos até Gudvagen 
(mínimo 10pax). Para os passageiros que não fizerem 
a opcional a viagem continua de autocarro até Flåm.
Tempo livre para explorar está pequena vila junto aos 
fiordes (cerca de 4 horas). Continuação da viagem 

até à região de Sogn og Fjordane, localizada entre 
dois magníficos fiordes. Jantar e alojamento Apa no 
Scandic Sunnfjord Hotel ou similar.

5º Dia – Geiranger – Eagle Road – Trollstigen – Molde
A aventura continua com viagem pelas majestosas 
paisagens da Noruega. Cruzeiro no Geirangerfjord, 
considerado por muitos como o mais belo fiorde da 
Noruega. Não deixe de observar as fantásticas quedas 
de água “Véu da Noiva e as 7 Irmãs”. Continuaremos 
o trajecto pela estrada da águia, que nos oferece uma 
vista panorâmica do Geirangerfjord. Travessia de ferry 
entre Eidsdal e Linge e continuação da viagem pelo 
profundo Romdalsfjorden, cercado por montanhas 
impressionantes com seus picos vertiginosos e famoso 
pela estrada dos Trolls, impressionante pelas suas 
curvas fechadas e miradouros. Alojamento Apa no 
hotel Thon Moldefjord/Scandic Alexandra ou similar.

6º Dia – Estrada do Atlântico – Otta / Oppdal
Hoje a viagem leva-nos pelas fantásticas paisagens 
costeiras da famosa estrada do Atlântico, construída 
no oceano entre ilhas e recifes, passagem pela 
pequena vila de pescadores de Bud e depois pela 
cidade portuária de Kristiansund. Continuação para 
Sunndalsøra e região montanhosa de Oppdal. Jantar 
e alojamento Apa no Hotel Quality Skifer,/Dombas 
Hotel ou similar.

7º Dia – Otta / Oppdal – Lillehammer – Oslo
Viagem de regresso a Oslo com passagem por 
Lillehammer, visita panorâmica da cidade. Tempo livre. 
Continuação da viagem rumo a Oslo. Alojamento Apa 
no Hotel Comfort Børsparken/Thon Munch ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa
Deslocação por meios próprios para o aeroporto, voos 
a indicar para Portugal. Fim do Programa.

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento APA 
nos hotéis mencionados ou similares, 3 jantares (2º, 4º e 6º dia), visitas descritas no itinerário, guia local em espanhol e 
Seguro Multiviagens.                                         Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Fiordes, Trollstigen 

e Estrada 

Atlântica

Partidas Julho 08, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26
Setembro 02

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.050 €1.740

Quarto Single  €1.610 €2.300



1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios para alojamento APA no Hotel Comfort 
Karl Johan ou similar.

2º Dia – Oslo – Telemark
Pequeno almoço no hotel. Encontro na recepção 
com o guia para iniciar visita panorâmica da cidade. 
A visita passa pelos pontos principais como o Palácio 
Real, o Teatro Nacional e  o Parque Frogner, com as 
suas esculturas obra de Gustav Vigeland. Viagem em 
direcção à região de Telemark, conhecida pelas suas 
povoações tradicionais, museus, igrejas e o famoso canal 
de Telemark. Curta paragem para foto exterior da igreja 
de madeira Heddal. Alojamento e jantar no Hovden 
Resort ou similar.

3º Dia – Telemark – Lysefjord – Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Hoje recomenda-se levar 
almoço picnic. A viagem leva-nos até Lysebotn, onde 
embarcamos num cruzeiro pelo Lyseford para admirar 
o famoso Púlpito de “Preikestolen” um local de beleza 
única com vista para o fiorde. Apôs o cruzeiro terá 
oportunidade de tour opcional para subir ao Púlpito – 
Alojamento Apa no Hotel Scandic Stavanger City ou 
similar.

4º Dia – Stavanger – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Deixamos a cidade de 
Stavanger e seguimos para Bergen. Viagem de barco 
de Mortavika até Arsvagen e de Sandvikvag a Halhjem. 
Chegada a Bergen e tempo livre. Visita panorâmica de 
Bergen, para conhecer os locais mais emblemáticos da 
cidade, conhecida como a porta dos fiordes e Património 
da Humanidade pela UNESCO. Alojamento Apa no Hotel 

Zander K ou similar.

5º Dia – Bergen – Fläm – Fiorde dos Sonhos 
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, viagem até Voss, 
não deixe de observar as fantásticas paisagens durante 
o percurso. Chegada a Fläm ao fim da manhã. Tempo 
livre para almoço e opcionais: Cruzeiro pelo Sognefjord 
e viagem de comboio na linha histórica de Flamsbana. 
Continuação da viagem até zona de Sogn Og Fjordane 
para alojamento e jantar no Hotel Scandic Sunnfjord ou 
similar.

6º Dia – Briksdal – Geirangerfjord  – Oppland
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, viagem em 
direção ao Glaciar de Briksdal, Tempo livre para almoço 
e para admirar o Glaciar de Briksdal. Poderá aproveitar 
para fazer um passeio nos “trolls cars” até a base do 
glaciar. Continuação da viagem em direção a Hellesyt, 
Cruzeiro no Geirangerfjord, não deixe de observar as 
fantásticas quedas de água “Véu da Noiva e as 7 Irmãs”. 
Chegada a Geiranger e continuação da viagem para 
a região de Oppland com paragem na igreja de Lom 
(curta paragem para foto exterior). Alojamento e jantar 
no Hotel Thon Otta ou similar.

7º Dia – Oppland – Lillehammer – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a 
Lillehammer, nas margens do Lago Mjosa, conhecida 
pelos desportos de inverno. Tempo livre. Continuação 
da viagem até Oslo. Alojamento no Hotel Comfort Karl 
Johan ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. Deslocaçao por meios 
próprios para o aeroporto, voos a indicar para Portugal.. 
Fim do Programa.

Stavanger 

e os Fiordes

Partidas
Junho 10, 17 e 24 
Julho 01, 08, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26
Setembro 02, 09 e 16

Circuito com guia em espanhol

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 3 jantares (2º, 5º e 6º dia), visitas descritas no itinerário, guia local em espanhol e Seguro 
Multiviagens.                                                          Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.340 €2.090

Quarto Single  €1.845 €2.610



1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios alojamento APA no Hotel Comfort 
Borsparken ou similar.

2 º Dia – Oslo – Evenes/Harstad
À hora indicada, transporte para o aeroporto, voo 
a indicar para Evenes. Chegada e transporte para 
alojamento Apa no Hotel Scandic Harstad / BW Narvik 
Airport ou similar. Jantar no hotel.

3 º Dia – Harstad – Svolvaer
Partida pela manhã para Svolvær, ao longo do 
caminho poderá observar as fantásticas paisagens 
desta região. Entre outras coisas, visitaremos as 
maravilhosas cidades de Henningsvær e Kabelvåg, 
autênticos cartões-postais desta região. Chegada 
à tarde para alojamento Apa 2 noites no Scandic 
Svolvaer ou similar.

4º Dia – Svolvaer
Dia explorar algumas das cidades mais pitorescas desta 
bela região, com a sua geografia acidentada, bacias 
e praias de areia branca, pequenas e acolhedoras 
vilas de pescadores, onde pode observar o método 
tradicional da seca do bacalhau, é a principal atividade 
desta região.

5º Dia – Svolvaer – Tysfjorden 
Manhã nas Lofoten – À tarde, Partida para Lødingen 
e embarque no ferry para Bognes nas margens do 
Tysfjorden. Continuação da viagem até alcançar 
Fauske. Chegada e jantar, embarque no comboio 
noturno para Trondheim. A lendária rede ferroviária de 
Nordland estende por 729 quilômetros de Bodø até a 
cidade histórica de Trondheim e atravessa o Círculo 
Polar Ártico entre as montanhas e o mar com vistas 
impressionantes que tornam esta viagem inesquecível. 
Pernoita em camarote.

6º Dia – Trondheim – Estrado do Atlântico – Molde
Desembarque de manhã cedo em Trondheim.  Tempo 
para pequeno almoço. Visita de Trondheim, a terceira 
cidade maior da Noruega, com sua bela Catedral 
Nidaros Estilo românico-gótico (exterior). Continuação 
da viagem pela costa norueguesa e pela famosa 
estrada do Atlântico. Alojamento Apa no Scandic 
Alexandra Molde ou similar. Jantar no Hotel.

7º Dia – Molde – Geiranger – Forde/ Skei i Jolster
Viagem para Geiranger, com passagem pela incrível 
estrada dos trolls (Trollstigen) – a famosa estrada das 
águias, um dos pontos mais visitados desta região. 
Cruzeiro pelo Geirangerfjord (Património da UNESCO) 
o mais belo e espetacular fiorde da Noruega, com 
inúmeras quedas de água descendo ambos os lados da 
montanha. Continuação da viagem com possibilidade 
de observação do Glaciar de Bøyabreen na área de 
Fjærland dentro do Parque Nacional Jostedalsbreen. 
A viagem termina com alojamento Apa no Thon 
Jølster ou similar. Jantar no hotel.

8º Dia – Forde/ Skei i Jolster – Laerdal – Oslo
Partida de Førde para Mannheller, nas margens 
do Sognefjord, o fiorde mais longo da Noruega. 
Atravessaremos de ferry para Fodnes e continuação 
para Lærdal. Curta paragem para ver o exterior da 
Igreja de Borgund, de 1180. À tarde, continuação 
da viagem rumo a Oslo com passagem pelo Lago 
Tyrifjord. Chegada e visita panorâmica da cidade. A 
visita passa pelos pontos principais como o Palácio 
Real, o Teatro Nacional e o Parque Frogner, com as 
suas esculturas obra de Gustav Vigeland.  Alojamento 
Apa no Hotel Comfort Børsparken ou similar.

9º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. 
Fim do Programa.

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento 
APA nos hotéis mencionados ou similares, 1 Noite em camarote no comboio,  4 jantares (2º, 5º, 6º e 7º dia), 
visitas descritas no itinerário, Cruzeiro no Geiranfjord, voo Oslo/Evenes (em grupo), Guia local em espanhol e 
Seguro Multiviagens.                          Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Lofoten, 

Trondheim

e Geirangerfjord

Partidas Junho 23
Julho 07 e 21
Agosto 04, 11 e 18

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.960 €2.650

Quarto Single  €2.700 €3.390



1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para a Oslo – chegada ao aeroporto de 
Gardermoen e deslocação por meios próprios para 
alojamento Apa no Hotel Comfort Borsparken ou similar.

2º Dia – Oslo – Evenes – Harstad
Pequeno almoço no hotel. Manha livre para explorar 
a cidade – Sugere-se visita ao o Palácio Real, Teatro 
Nacional, à moderna Opera House e ao Parque Frogner, 
com as suas esculturas obra de Gustav Vigeland. A meio 
da tarde encontro com o guia na recepção do hotel e 
transporte para o aeroporto voo a indicar para Evenes. 
Chegada e transporte para alojamento Apa no Hotel 
Scandic Harstad/ BW Narvik Airport ou similar. Jantar 
no hotel.

3º Dia – Harstad – Lofoten – Svolvaer
Pequeno almoço no hotel. Viagem por uma das rotas 
mais bonitas do norte da Noruega com a sua geografia 
acidentada, bacias e praias de areia branca, pequenas e 
acolhedoras vilas de pescadores, onde pode observar o 
seu método tradicional da seca do bacalhau. A pesca do 
Bacalhau é a principal atividade desta região. Chegada 
a Svolvaer para alojamento Apa no Hotel Thon Lofoten 
ou similar.

4º Dia – Svolvaer – Vesteralen – Andenes
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo norte por 
paisagens deslumbrantes entre altos picos e belas praias 
em direcção as ilhas de Vesteralen. Tempo livre para tour 
opcional de observação de baleias. Jantar e alojamento 
Apa no Marena Hotell ou similar.

5º Dia – Andenes – Gryllefjord – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Partida em ferry para 

Gryllefjord, conhecido como o caminho das baleias. 
Continuação da viagem para Tromso. Chegada visita 
panorâmica da cidade, conhecida como a Veneza do 
Norte. Alojamento Apa no Hotel Quality Saga ou similar.

6º Dia – Tromso – Cabo Norte
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da viagem para 
norte. Passagem pelos fiordes do norte Breivikeidet, 
Svensby y Lyngseidet e Olderdalen. Chegada à tarde 
a Honnigsvag para alojamento Apa no Hotel Arran 
Nordkapp. Jantar cedo. Partida para o Cabo Norte, este 
encontra-se a 308 metros acima do mar, e é referido 
como ponto mais a norte da Europa. Com bom tempo 
o sol e os jogos de luz são de beleza única. Regresso a 
Honnigsvag.

7º Dia – Honnigsvag – Alta
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo sul até à cidade 
de Alta a maior cidade da região de Finnmark e conhecida 
pelo museu das pinturas rupestres (Património Mundial). 
Alojamento Apa no Thon Hotel Alta.

8º Dia – Alta – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios próprios 
para o aeroporto voo a indicar para Oslo. chegada e 
alojamento Apa junto do aeroporto de Gardermoen.

9º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. 
Fim do Programa

Partidas Julho 02 e 16
Agosto 06 e 13

Circuito com guia em espanhol

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto Lisboa-Oslo-Lisboa e voo SAS em classe W com taxas 
de aeroporto Alta/Oslo (no Pac. Completo), 8 noites de alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, 3 jantares 
(2º, 4º, 6º dia), Entrada no Cabo Norte, voos Oslo/Evenes (em grupo), Guia local em espanhol e Seguro Multiviagens.                                            
Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.935 €2.905

Quarto Single  €2.485 €3.555

Oslo, 

Lofoten e

Cabo Norte



1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte 
em carro privado para alojamento APA no Hotel 
Scandic Simonkenttä ou similar no centro da cidade.

2º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Visita panorâmica regular de Helsínquia. À hora 
indicada, transporte para o aeroporto. Voos a 
indicar para Rovaniemi – À chegada, transporte para 
alojamento APA no Hotel da cadeia Scandic.

3º Dia – Rovaniemi – Kiruna
Visita a Aldeia do Pai-Natal onde pode comprar artigos 
regionais e recordações, enviar uma carta a Amigos ou 
simplesmente tomar um reconfortante café. Pode até 
tirar uma fotografia com o Pai Natal finlandês (o tour 
pode ser feito no último dia). Viagem pela Lapónia até 
chegar a Kiruna. Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Ferrum Kiruna ou similar. Jantar no Hotel.

4º Dia – Kiruna – Abisco – Svolvaer
Visita ao famoso Hotel de Gelo. Continuação da 
viagem para o Parque Nacional de Abisco com as suas 
paisagens majestosas e selvagens de altas montanhas. 
Cruzando a fronteira a viagem leva-nos até as Ilhas 
Lofoten para pernoita na capital Svolvaer. Alojamento 
Apa no Hotel Thon Lofoten ou similar.

5º Dia – Svolvaer – Harstad
Viagem turística pelas fantásticas paisagens das Ilhas 
Lofoten. Uma das rotas mais bonitas do norte da 
Noruega com a sua geografia acidentada, bacias e 
praias de areia branca, pequenas e acolhedoras vilas 
de pescadores, onde pode observar o seu método 
tradicional da seca do bacalhau. A pesca do Bacalhau é 
a principal atividade desta região. Jantar e alojamento 
no Hotel Thon Harstad ou similar.

6º Dia – Harstad – Tromso
Viagem em direcção a Tromsö, conhecida pelos 
comerciantes do Sec. XIX como a Paris do Norte. O 

centro conserva um conjunto de casas antigas, a 
maior catedral de madeira de toda a Escandinávia 
e o Museu Polar, sendo conhecida também por ser 
um centro universitário e sobretudo por ser uma das 
cidades mais animada do país. Alojamento Apa no 
Hotel Quality Saga ou similar.

7º Dia – Tromso – Cabo Norte
Continuação da viagem para norte. Passagem pelos 
fiordes do norte Breivikeidet, Svensby Y Lyngseidet 
e Olderdalen. Na região de Honningsvag paragem 
para Jantar. Chegada a Kamoyvaer para alojamento 
Apa no Hotel Arran Nordkapp. Partida para o Cabo 
Norte, este encontra-se a 308 metros acima do mar, 
e é referido como ponto mais a norte da Europa. Com 
bom tempo o sol e os jogos de luz são de beleza única. 
Regresso ao Hotel

8º Dia – Cabo Norte – Saariselkä
Viagem ao longo do fiorde Porsanger até chegar 
a fronteira finlandesa. Almoço incluído durante a 
viagem. Paragem em Inari para visita ao Museu Sami 
Siida. Aproveite para conhecer a cultura e modo de 
vida da região. Jantar e alojamento no Hotel Lapland 
Riekonlinna ou similar.

9º Dia – Saariselkä – Rovaniemi
Viagem para sul pelos grandes bosques da Lapónia. 
Alojamento Apa no Hotel da cadeia Scandic.

10º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Dia livre para a explorar Rovaniemi a capital da 
Lapónia. À hora indica transporte para o aeroporto de 
Rovaniemi – voos a indicar para Helsínquia. À chegada, 
deslocação em shuttle do hotel para alojamento APA 
ao junto ao aeroporto.

11º Dia – Helsínquia – Lisboa
Deslocação em shuttle do hotel para o aeroporto – 
voo a indicar para Portugal. Fim do Programa
Fim do Programa.

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, 10 noites 
de alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, City tour de Helsínquia, 1 Almoço (8º dia), 4 Jantares (3º, 5º, 7º 
e 8º dia), Entrada no Hotel de Gelo, Museu da Pesca, Cabo Norte, Museu Sami Siida, Guia local em espanhol (3º ao 9º Dia) 
e Seguro Multiviagens.                                        Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Lapónia,

Ilhas Lofoten 

e Cabo Norte

Partidas Julho 13 e 27
Agosto 03, 10, 18 e 27

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €2.100 €2.850

Quarto Single  €3.225 €4.075



1º Dia – 3ª Feira – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. Chegada e transporte 
para alojamento Apa 2 noites no Hotel Scandic Spectrum 
ou similar. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem na recepção entre as 18h30 e as 19h30.

2º Dia – Copenhaga
De manhã, visita panorâmica de Copenhaga, com os 
principais pontos turísticos. Tarde livre para explorar 
a cidade a seu gosto. Não deixe visitar o parque de 
atrações Tivoli e passear pela rua de pedonal de Strøget.

3º Dia – Copenhaga – Oslo
Manhã livre. À tarde, transporte para o porto, embarque 
no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. 
Pernoita em cabines exterior com jantar (uma bebida 
incluída). Durante a travessia aproveite as várias atrações 
a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre 
outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para a pernoita no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  É necessário passaporte 
para apresentar na travessia marítima

4 º Dia – Oslo – Fagernes 
Desembarque e visita panorâmica de Oslo incluindo 
passagem pelo  Parque de Frogner com as famosas 
esculturas do artista Gustav Vigeland, pelo Palácio Real, 
pela fortaleza medieval de Akershus e o exterior da City 
Hall de Oslo. À tarde, viagem para Fagernes, passando 
por Hønefoss, uma famosa estância de ski. Alojamento 
Apa no Hotel Scandic Valdres ou similar. Jantar no hotel.

5º Dia – Fagernes – Bergen
De manhã, viagem para a região do fiorde mais largo e 
profundo da Noruega, o Sognefjord, também conhecido 
como o Fiorde dos Sonhos. Chegada a Flåm e passeio 
de barco ao longo do fiorde até Gudvangen (Património 
Mundial). Continuação da viagem pela região de 

Hordaland e Voss, cuja paisagem nos presenteia 
com cenários de sonho. Chegada a Bergen e visita 
panorâmica da cidade. Bergen. Entre outros pontos de 
interesse, passagem pelo Mercado do Peixe e Bryggen e 
o bairro Hanseático.  Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Ørnen ou similar

6º Dia – Bergen – Balestrand
Manhã livre para explorar a capital dos fiordes ou sugere-
se visita à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. À tarde, viagem para Balestrand, travessia 
de ferry de Oppedal para Lavik e no final do dia chegada 
á encantadora vila de Balestrand, para alojamento Apa 
no famoso Hotel Kvikne’s. Jantar no Hotel.

7º Dia – Balestrand – Oslo
Viagem pela manhã para Oslo com paragem em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, 
Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo 
da arte Norueguesa em madeira. Chegada a Oslo e 
Alojamento Apa 2 noites no Hotel Scandic St. Olavs ou 
similar.

8º Dia – Dia livre em Oslo

9º Dia – Oslo – Estocolmo
Viagem para Estocolmo com paragem na cidade de 
Karlstad, cidade sueca localizada entre o lago Värnern 
e a foz do rio Klarälven. Continuação da viagem até 
Mariefred. Curta paragem para apreciar o belo Castelo 
de Gripsholm. A restante viagem leva-nos pela região 
dos lagos até alcançar Estocolmo. Alojamento Apa 2 
noites no Hotel Clarion Stockholm ou similar.

10º Dia – Estocolmo
De manhã visita panorâmica de Estocolmo. Tarde livre 
para conhecer a cidade, conhecida como “Veneza do 
Norte”. 

11º Dia – Estocolmo – Lisboa
À hora indicada, transporte para o aeroporto. Voos a 
indicar para Portugal. Fim do Programa

Lendas da 

Escandinávia

Partidas
Maio 02*, 09, 16*, 23 e 30
Junho 06, 13, 20* e 27 
Julho 04, 11*, 18 e 25
Agosto 01*, 08, 15, 22 e 29*
Setembro 05, 12 e 19*
Circuito com guia em Português 
Espanhol*

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 9 noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 1 Noite em cabine exterior com jantar a bordo,  2 Jantares (4º e 6º Dia), visita panorâmica 
das capitais, Guia local em Português ou Espanhol e Seguro Multiviagens.  Só é permitido uma mala de 20kg (76x54x33) 
+ saco de mão até 5Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €2.590 €3.235

Quarto Single  €3.710 €4.355



1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a Indicar para Estocolmo. Transporte em carro 
privado para Alojamento Apa 2 noites no Hotel 
Scandic Malmen ou similar. O guia estará disponível 
no hotel no período da tarde em horário a informar.

2º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica com 
guia local percorrendo as principais atrações turísticas 
da cidade. A cidade velha “Gamla Stan” com suas 
atraentes ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos, 
o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos 
Nobres. Tarde livre para explorar a cidade ou visitar 
alguns dos museus da cidade.

3º Dia – Estocolmo – Göta Canal – Karlstad
Pequeno almoço no hotel. Partida para Borensberg, 
onde embarcaremos num cruzeiro de 2 horas pelo Göta 
canal. O canal foi muito importante na Suécia, tanto 
ao nível econômico como estrategicamente, ligava 
o leste a oeste, passando por muitos lagos. Durante 
o cruzeiro será servido um almoço. Desembarque 
em Motala e continuação da viagem ao longo dos 
lagos até Karlstad. Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Karlstad ou similar.

4ª Dia – Karlstad – Safari das Focas – Gotemburgo
Pequeno almoço no hotel. Começaremos o dia ao 
longo da costa oeste da Suécia e o arquipélago 
de Bohuslän com mais de mil ilhas encantadoras e 
fascinantes como Fjällbacka com suas antigas casas 
de madeira vermelhas até alcançarmos a bonita vila 
de Lysekil, embarque num Cruzeiro por este belo 
arquipélago para descobrir a magnífica natureza 
circundante e as colónias de focas descansando nas 

rochas. Continuaremos até Gotemburgo. Alojamento 
Apa no Scandic Hotel Europa ou similar.

5 º Dia – Região dos Castelos – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Partida para o sul do país, 
com passagem pela cidade portuária de Helsingborg 
onde embarcaremos ferry para a Dinamarca, em 
direção à cidade vizinha de Helsingor. Desembarque 
e visita panorâmica da cidade. À tarde continuação 
da viagem até Hillerød, onde está localizado o Castelo 
de Frederiksborg, que remonta do século XVII, de 
estilo renascentista destaca-se pela beleza e pelos 
seus jardins majestosos. No caminho para a capital 
dinamarquesa, paragem para foto no Castelo de 
Fredensborg (não incluí entrada), residência da família 
real no outono e na primavera. Chegada e alojamento 
Apa 2 noites no Scandic Copenhague ou similar.

6 º Dia – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica 
da cidade, percorrendo as principais atrações como 
são a pequena sereia, a fonte Gefion, a residência Real 
de Amalienborg, a Ópera, os canais de Nyhavn, a Ilha 
do Parlamento, a Biblioteca Real, a Câmara Municipal 
e os Jardins Tivoli. Tarde livre para passear pelo centro 
desta Cidade vibrante.

7º Dia – Copenhaga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DE 
PROGRAMA

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, 6 
noites de alojamento Apa nos hotéis mencionados ou similares, 1 Almoço (3º dia), visita guiada de Estocolmo 
e Copenhaga, Passeio no Gota Canal, Safari das focas, entrada no Castelo de Frederiksborg e Seguro 
Multiviagens.                                        Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Capitais

Nórdicas

Partidas Julho 29
Agosto 05, 12 e 19

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.395 €2.075

Quarto Single  €2.060 €2.740



1º Dia Domingo – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. Chegada e transporte em 
carro privado para alojamento Apa 2 noites no Radisson 
Blu Hotel Seaside ou similar.

2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia. De 
manhã visita panorâmica da capital finlandesa leva-nos 
pela rua central de Mannerheim, Edifício do Parlamento, 
Praça da Finlândia, Monumento de Sibelius e a igreja 
escavada na rocha. À tarde, visita opcional à Fortaleza 
de Suomenlinna, um tesouro cultural cuja construção 
começou no século XVIII como fortaleza marítima.

3º Dia – Helsínquia – Lappeenranta – Região dos Lagos
Pequeno almoço no hotel. De manhã, viagem de comboio 
para Lappeenranta. Chegada e transporte para o Hotel 
Scandic Patria ou similar. Lappeenranta está localizada 
nas margens do Lago Saimaa e foi uma importante 
cidade fortaleza sueca no século XVIII. À tarde, passeio 
a pé pelo centro histórico, a zona portuária e a fortaleza 
de Lappeenranta com suas construções de madeira e 
tijolo vermelho, lojas de artesanato, museus, a e igreja 
ortodoxa de madeira da Virgem Maria. No final da tarde, 
embarcaremos num Cruzeiro de cerca de 3 horas no 
Lago Saimaa e Canal Saimaa.

4º Dia – Lappeenranta – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Tempo para explorar a cidade 
a seu gosto. Não deixe de experimentar a gastronomia 
da Carélia. No final da tarde, transporte para a estação de 
comboios e viagem de regresso a Helsínquia. Chegada e 
transporte para alojamento Apa no Radisson Blu Hotel 
Seaside ou similar.

5º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do 
Programa

Helsínquia 

e os Lagos

Partidas Junho 25 
Julho 09 e 23
Agosto 06, 13 e 20

Circuito com guia em Inglês

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 4 noites de alojamento Apa 
nos hotéis mencionados ou similares, Entrada na Igreja escavada Rocha, Cruzeiro no Lago Saimaa, Viagem de Comboio 
Helsínquia-Lappeenranta-Helsínquia em classe turística, Guia em espanhol em Helsínquia e Inglês nos lagos e Seguro 
Multiviagens

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €755 €1.600

Quarto Single  €1.145 €1.990



1º Dia – Domingo – Lisboa (ou Porto) – Vilnius
Voos a indicar para Vilnius. À chegada, transporte 
para alojamento APA 2 noites no Hotel Radisson Blu 
Lietuva ou similar. A cidade de Vilnius é conhecida 
pelos seus 1200 edifícios medievais e 48 igrejas.

2º Dia – Vilnius
Pequeno almoço no Hotel – Visita panorâmica da 
cidade e passeio a pé na zona histórica com todos 
os seus pontos principais, Catedral de Vilnius, Igreja 
de Peter e Paul, Torre de Gediminas, Igreja St Ana, 
Universidade Antiga entre outros. Tarde livre para 
visita opcional a Trakai antiga capital da Lituânia com 
o seu castelo, situado numa ilha do Lago Galve – À 
noite, possibilidade de jantar tradicional opcional no 
restaurante Senoji Trobele.

3º Dia – Vilnius – Riga
Pequeno almoço no Hotel – Viagem em direcção a Riga 
com paragem no Colina das Cruzes, um dos pontos 
principais da religião católica lituana. Apôs entrada 
na Letónia alcançamos o magnífico Palácio Rundale 
antiga residência de Verão do Duque Courland, depois 
da visita seguimos pelas colinas do sul da Letónia – 
chegada a Riga à tarde. Alojamento APA 3 noites no 
Hotel Radisson Blu Latvija ou similar.

4º Dia – Visita de Riga
Pequeno almoço no Hotel – Visita a pé à zona histórica 
de Riga com seus principais pontos de interesse 
turístico, como o Castelo de Riga, Igreja de S. Pedro, 
Portão Sueco e Monumento da Liberdade. Tarde 
reservada para visita opcional: Jurmala famosa pela 
sua arquitectura em madeira e suas fantásticas praias 

ou de concerto de órgão na Catedral.

5º Dia – Riga
Pequeno almoço no Hotel –  De manhã, visita ao 
Parque Nacional de Gauja e cidade de Sigulda com as 
ruínas do Castelo de Turaida. Tarde livre para explorar 
Riga a seu gosto.  À noite, jantar opcional letão no 
restaurante Forest.

6º Dia – Riga – Tallinn
Pequeno almoço no Hotel – Viagem pela estrada 
costeira até à estância de Verão Parnu. Pequeno 
passeio pela localidade e tempo para passeio pelas 
praias. Continuação da viagem pelos bosques do 
Norte da Estónia até chegar a Tallinn e alojamento 
APA 2 noites no Hotel Radisson Blu Olumpia ou similar.

7º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no Hotel – Visita guiada da cidade, 
inclui passeio a pé pela parte antiga, com os seus pontos 
de interesse turístico, Castelo de Toompea, Catedral 
Alexander Nevsky e a antiga Câmara Municipal. 
Tarde livre para opcional ao parque de Kadriorg e seu 
Palácio e ao Museu Kumu. À noite jantar medieval no 
restaurante Maikravh (opcional).

8º Dia – Tallinn – Lisboa (ou Porto) ou Extensão
Pequeno almoço no Hotel. Transporte para o aeroporto. 
Voos a indicar para Portugal – FIM DE PROGRAMA

Possibilidade de extensão: Helsínquia

Os preços incluem: Voos LH em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/
out, Encontro de boas vindas, 7 Noites de alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, visita 
panorâmica das cidades, Entradas na Igreja Peter & Paul, Rundale Palace, Turaida, Medieval Great Hall em 
Tallinn, Serviço de guia em Português* / Espanhol, Serviço de bagageiro nos hotéis e Seguro de Multiviagens.

O Melhor do  

Báltico

Partidas

Abril 02, 16 e 30
Maio 14, 21 e 28
Junho 04, 11, 18 e 25
Julho 02*, 09, 16, 23 e 30*
Agosto 06, !3*, 20 e 27*
Setembro 03, 10, 17 e 24
Outubro 01, 08 e 15
Circuito com guia em espanhol / 
Português*                                     

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €810 €1.590

Quarto Single  €1.155 €1.935



Condições

Gerais e Fin

A ORGANIZAÇÃO técnica destas viagens é realizada 
por NORDICTUR, Novo Operador e Representante de 
Interesses e Circuitos Turísticos, Lda., com sede na Rua 
Frei Luís de Granada -12 C, em Lisboa, contribuinte nº 
503 075 027, capital social de €100.000, registado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 
nº 4265/931015 e do RNAVT 2050.

PREÇOS E PROGRAMAS DAS VIAGENS
– As informações referentes a itinerário, preços, meios 
de transporte e categorias dos alojamentos encontram-
se pormenorizadas no programa / itinerário da 
respectiva viagem. Todos os preços incluem IVA à 
taxa aplicável. RESSALVAMOS EVENTUAIS ERROS DE 
IMPRENSA NA ELABORAÇÃO DO PRESENTE FOLHETO 
E DE INSERÇÂO DE CONTEUDOS NO SITE.

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS
– Devido à especificidade dos vários programas, 
informações sobre preços para crianças / jovens 
serão fornecidas caso a caso, a pedido do Cliente.

INSCRIÇÃO
– No acto da reserva deverá ser efectuado um 
depósito de 40% sobre o valor total dos serviços. Os 
restantes 60% devem ser liquidados até 21 dias antes 
da data da partida. Apôs confirmação dos serviços 
o cliente deverá enviar a ficha normativa assinada 
com a reconfirmação da aceitação da reserva. O 
não cumprimento destas condições dá direito à 
NORDICTUR de proceder à anulação da reserva, 
bem como a reter o valor do depósito já efectuado. 
Se a inscrição para a viagem for feita a menos de 21 
dias antes do início da viagem, a reserva será feita 
mediante o pagamento da totalidade do preço dos 
serviços. A agência organizadora reserva-se o direito 
de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições mencionadas. 
As reservas encontram-se condicionadas a obtenção 
da parte dos fornecedores a confirmação de todos os 
serviços.

ESPECIAL FESTAS / CIRCUITOS GUIADOS – No acto 
da reserva deverá ser efectuado um depósito de 
50% sobre o valor total dos serviços. Os restantes 
50% devem ser liquidados em prazo a informar no 
acto da reserva.  Caso a viagem seja marcada com 

menos de 30 dias antes da data da partida a mesma 
deverá ser liquidada na totalidade após confirmação. 
O não cumprimento destas condições dá direito à 
NORDICTUR de proceder à anulação da reserva, bem 
como a reter o valor do depósito já efectuado.

ALTERAÇÕES
– Na eventualidade de o Cliente ou qualquer um 
dos seus acompanhantes pretender alterar a sua 
viagem para outra data, poderá fazê-lo desde, que 
os fornecedores o permitam e simultaneamente 
venha a ser possível obter de todos os fornecedores 
a confirmação das alterações pretendidas. Contudo 
terá de assumir o pagamento de eventuais despesas 
e encargos decorrentes da alteração. Caso a alteração 
seja feita com menos de 40 dias antes da viagem fica 
sujeito ainda às despesas e encargos previstos na 
rubrica “desistências”. Após o início da viagem não 
será possível qualquer alteração ao programa.

DESISTÊNCIAS
– Até 40 dias antes da data da partida, poderá o Cliente 
ou algum acompanhante desistir da viagem desde que 
pague todas as despesas efectuadas entre as datas 
da inscrição e da anulação (mínimo: taxa de reserva 
€ 30) bem como qualquer serviços com condições 
específicas e não reembolsáveis (passagens aéreas, 
vistos, etc). Caso a desistência seja a menos de 40 
dias antes da data da partida, às despesas efectuadas 
acrescerão 15% do total do valor dos serviços de que 
o Cliente pretenda desistir/cancelar

– EXCEPÇÃO: GRUPOS, EXCURSÕES À RÚSSIA, 
ESPECIAL FESTAS  – a desistência de participação em 
grupos, excursões à Rússia e pacotes especial festas 
terão despesas de cancelamento após confirmação 
independentemente da antecedência da mesma, 
despesas de cancelamento entre os 25% e os 100% 
conforme o programa ou a antecedência com que 
for cancelada (valor a reeconfirmar caso a caso após 
pedido de cancelamento do cliente)

REEMBOLSOS
– Se o Cliente, após o início da viagem, não utilizar 
os serviços, não terá direito a qualquer reembolso. 
Quando, por causas não imputáveis à NORDICTUR, 
não forem prestados serviços previstos no programa 
e não for possível a sua substituição por outros 
equivalentes, o Cliente terá direito à restituição da 
diferença entre o preço das prestações previstas e 
pagas e as efectivamente fornecidas.



DOCUMENTAÇÃO – Todos os Clientes deverão 
possuir documento de identificação com fotografia 
e cartão internacional de saúde, documentos 
militares, autorizações para menores, vistos 
e documentos necessários de acordo com as 
restrições de entrada nos países conforme as regras 
Covid (Testes negativos e/ou Certificado Digital Covid 
da UE) , sempre que tal for exigido pelos países a 
visitar. O Cliente será informado pela sua Agência de 
Viagens sobre os requisitos especiais do(s) destino(s) 
da viagem, caso os haja. 
No caso de alguma autoridade recusar a concessão 
de vistos ou documentos de entrada no seu território 
devido à falta de algum dos documentos pessoais 
ou inconformidades dos mesmos, a NORDICTUR 
declina toda a responsabilidade, sendo por conta 
do Cliente todas as eventuais despesas efectuadas, 
considerando-se este facto como uma ANULAÇÃO 
total da viagem.

BAGAGEM – O cliente tem obrigação de reclamar junto 
da entidade prestadora dos serviços no momento 
imediato de subtração, deterioração ou destruição 
da bagagem e no caso de mero atraso na entrega 
da bagagem a reclamação deve ser feita dentro 
de 21 dias a contar da data da entrega da mesma. 
Recomenda-se também que os Clientes tenham 
permanente atenção às suas bagagens, nunca as 
abandonando ou perdendo de vista, enquanto 
não estiverem sob o controlo dos transportadores 
por elas responsáveis. A responsabilidade sobre a 
bagagem enquadra-se nos termos legais do seguro 
de viagem necessitando para o seu accionamento a 
apresentação da tal reclamação.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – Se, por 
factos não imputáveis à NORDICTUR, esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o Cliente 
direito a desistir da viagem, sendo imediatamente 
reembolsado de todas as quantias pagas ou, em 
alternativa, aceitar por escrito uma alteração ao 
programa e eventual variação de preço. Se os 
referidos factos não imputáveis à NORDICTUR 
vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o Cliente optar por participar numa outra viagem 
organizada, devendo ser reembolsada ao Cliente 
ou por este paga a eventual diferença de preço. Em 
qualquer dos casos, o Cliente dever comunicar a sua 
decisão num prazo máximo de 8 dias.

ALTERAÇÃO DO PREÇO – Os preços referidos 
foram calculados de acordo com os valores dos 
combustíveis, custos dos transportes, direitos, 
impostos, taxas e câmbios válidos à data de 15 
de Janeiro de 2023. Na hipótese de se verificarem 
alterações significativas em alguns desses valores, 
o Cliente será informado de imediato, podendo, 
no prazo que lhe for fixado, optar por aceitar o 
aumento verificado ou anular a sua inscrição nos 
mesmos termos e condições que previstas na alínea 
“impossibilidade de cumprimento”.

ALTERAÇÕES AO PROGRAMA  – Sempre que existam 
razões alheias que o justifiquem, a NORDICTUR 
reserva-se o direito de alterar a ordem do percurso, 
horários de partida ou chegada, substituir qualquer 
hotel por outros de categoria e localização similar, 
sem que o Cliente tenha direito a qualquer 
reembolso. O Cliente será sempre atempadamente 
informado de tais alterações.

CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO – A 
NORDICTUR só se vinculará a quaisquer alterações 
ao previsto nos programas constantes destes 
folheto, desde que tal lhe seja solicitado pelo Cliente 
e aceite, por escrito, pela NORDICTUR.

RECLAMAÇÕES  – Eventual não cumprimento 
de serviços acordados ou desconformidade na 
execução dos mesmo incluído no contrato de viagem 
poderá ser objecto de reclamação a apresentar pelo 
Cliente, através da Agência de Viagens onde adquiriu 
os serviços, desde que a reclamação tenha sido 
participada aos fornecedores dos serviços durante 
o decurso da viagem ou estada e seja comunicada 
por escrito à Nordictur e Agência de viagens logo que 
tal desconformidade ou não comprimento ocorra 
(sem demora injustificada). A mesma tem que ser 
acompanhada pelos documentos comprovativos 
de eventuais despesas efectuadas e também da 
cópia da reclamação apresentada ao fornecedor do 
serviço sobre o qual incide a reclamação. O direito 
a apresentar reclamações para efeitos de redução 
de preços/indemnização dos serviços de viagem 
incluídos na viagem organizada prescreve no prazo 
de 2 anos.  A resposta será dada o mais rapidamente 
possível, logo que se obtenha todas as respostas e 
todas as informações necessárias.

LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO 
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro 
na sua redação atual, informamos que o Viajante 
poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução

1) Provedor do Cliente das Agências de viagens, in 
http://www.provedorapavt.com/;
2) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in 
http://www.turismodeportugal.pt/

Somos subscritores dos serviços do PROVEDOR DO 
CLIENTE da APAVT

DADOS PESSOAIS – A NORDICTUR solicitará para 
efeitos de reservas de alguns dados pessoais – 
Nome completo, datas de nascimento, morada de 
residência e ou trabalho, número de passaporte 
ou cópia do mesmo, número de cartão de cidadão. 
Os mesmos serão transmitidos a terceiros 
(Fornecedores) unicamente para efeito de reserva/
Seguros. A Nordictur compromete-se a trata-los de 
forma confidencial e utiliza-los exclusivamente na 
reserva solicitada.

RESPONSABILIDADE – A responsabilidade da 
NORDICTUR emergente das obrigações assumidas 
pela organização das viagens constantes deste 
folhetos encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil perante a Companhia de 
Seguros Allianz e por um Fundo de Garantia das 
Agências de Viagens, nos termos da legislação 
em vigor. Consideram-se causas justificativas de 
exclusão de responsabilidade, entre outras, faltas 
na execução do programa / itinerário imputáveis 
ao Cliente, faltas imputáveis a um terceiro alheio ao 
fornecimento dos serviços previstos no programa, 
situações devidas a razões de força maior. 



SERVIÇOS CONTRATADOS LOCALMENTE A TERCEIROS 
OU EXTRAPROGRAMA DE VIAGEM
ORGANIZADA – A responsabilidade da Nordictur está 
limitada aos serviços turísticos previstos no programa 
de viagem contratado e eventuais serviços extra e/ ou 
opcionais a esta contratados.
Salvo o previsto, a Nordictur não será responsável por 
serviços turísticos contratados a terceiros, antes ou 
durante a viagem, eventuais reclamações e danos que 
decorram desses serviços não poderão ser imputados 
à Nordictur, estando ainda excluídos do âmbito de 
cobertura dos seguros de viagem associados à viagem 
organizada.

VALIDADE – A validade dos programas é a expressamente 
mencionada nos mesmos

SEGUROS – Todos os participantes em Viagens 
Organizadas pela NORDICTUR estão abrangidos por 
seguro - Multiviagens- da Companhia Liberty Seguros/
RNA SA.

SEGURO ASSISTÊNCIA EM VIAGEM – MULTIVIAGENS
CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DA 
VIAGEM COM INCLUSÃO DE RISCOS
CATACLISMOS NATURAIS, TERRORISMO, GUERRA E 
EPIDEMIAS

SEGURO DE ASSISTÊNCIA APÓS VIAGEM INICIADA E 
CANCELAMENTO ANTECIPADO DE VIAGEM
E PERTURBAÇÃO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR

ATENÇÃO: excursões em motos – as motos estão 
cobertas por seguro próprio, mas, em caso de acidente, 
o Cliente condutor da moto será responsabilizado por 
uma franquia no valor máximo de € 980.

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
 
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta 
constitui uma viagem organizada na aceção do Decreto-
Lei n.º 17/2018. Por conseguinte, beneficiará de todos 
os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A 
empresa  NORDICTUR, Novo Operador e Representante 
de Interesses e Circuitos Turísticos, Lda. será plenamente 
responsável pela correta execução da globalidade 
da viagem organizada. Além disso, conforme exigido 
por lei, a empresa  NORDICTUR, Novo Operador e 
Representante de Interesses e Circuitos Turísticos, Lda. 
tem uma proteção para reembolsar os pagamentos que 
efetuou e, se o transporte estiver incluído na viagem 
organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja 
declarada insolvente.

Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 
de 08 de Março:

Os viajantes receberão todas as informações essenciais 
sobre a viagem organizada antes de celebrarem o 
respetivo contrato.
Há sempre pelo menos um operador responsável 
pela correta execução de todos os serviços de viagem 
incluídos no contrato.

Os viajantes dispõem de um número de telefone de 
emergência ou dos contactos de um ponto de contacto 
para poderem comunicar com o organizador ou a 
agência de viagens.
Os viajantes podem ceder a viagem organizada a 
outra pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, 

eventualmente, mediante o pagamento de custos 
adicionais.

O preço da viagem organizada só pode ser aumentado 
em caso de aumento de custos específicos (por exemplo, 
o preço do combustível), se essa possibilidade estiver 
expressamente prevista no contrato e, em qualquer 
caso, até 20 dias antes do início da viagem organizada. 
Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da 
viagem organizada, o viajante pode rescindir o contrato. 
Se o organizador se reservar o direito de aumentar o 
preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em 
caso de redução dos custos relevantes.

Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar 
uma taxa de rescisão e obter o reembolso integral de 
quaisquer pagamentos efetuados em caso de alteração 
significativa de algum dos elementos essenciais da 
viagem organizada, com exceção do preço. Se, antes do 
início da viagem organizada, o operador responsável pela 
mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, 
se for caso disso, a uma indemnização.

Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma 
taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, 
em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de 
graves problemas de segurança no destino suscetíveis 
de afetar a viagem organizada.

Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a 
qualquer momento antes do início da viagem organizada 
mediante o pagamento de uma taxa de rescisão 
adequada.

Se, após o início da viagem organizada, não for possível 
prestar elementos significativos da mesma conforme 
acordado, terão de ser propostas alternativas adequadas 
ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode 
rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma 
taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados 
nos termos do contrato, esta falta de conformidade afete 
consideravelmente a execução da viagem organizada e o 
organizador não supra esta falta.

Os viajantes têm também direito a uma redução do 
preço e/ou a uma indemnização por danos em caso de 
incumprimento ou de execução deficiente dos serviços 
de viagem.

O organizador tem de prestar assistência se um viajante 
estiver em dificuldades.

Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, 
os pagamentos serão reembolsados. Se o organizador 
ou o retalhista for declarado insolvente após o início 
da viagem organizada e se o transporte estiver incluído 
na viagem organizada, é garantido o repatriamento 
dos viajantes. A NORDICTUR, Novo Operador e 
Representante de Interesses e Circuitos Turísticos, Lda 
subscreveu uma proteção em caso de insolvência com 
o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes 
podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a 
autoridade competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua 
Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | 
Fax. 211 140 830, info@turismodeportugal.pt) se for 
recusada a prestação de serviços devido à insolvência 
da NORDICTUR, Novo Operador e Representante de 
Interesses e Circuitos Turísticos, Lda.

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 
conforme transposta para o direito nacional:
 www.dre.pt



Aldeia do Pai-Natal

Garanta já o seu lugar

Especial Festas ... Brevemente


