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Circuitos Individuais 2019

ENCANTOS DO NORTE DA EUROPA

DINAMARCA • FINLÂNDIA • GRONELÂNDIA • ILHAS FAROÉ • ISLÂNDIA
NORUEGA • SUÉCIA • SVALBARD • PAÍSES BÁLTICOS • RÚSSIA

Há 25 Anos a realizar os Seus Sonhos...
ISLÂNDIA
REYKJAVIK

SUÉCIA

FINLÂND
NORUEGA
HELSÍNQUIA

SUÉCIA

OSLO

ESTOCOLMO

ESTÓNIA
FINLÂNDIA
NORUEGA

DINAMARCA

COPENHAGA
HELSÍNQUIA

OSLO

ESTOCOLMO

ESTÓNIA

LETÓNIA
LITUÂNIA

RÚSSIA
MOSCOVO

DINAMARCA

COPENHAGA

LETÓNIA
LITUÂNIA

• Noruega
• Islândia
• Islândia e Gronelândia
• Islândia e Faroé
• Ilhas Faroé
• Gronelândia
• Dinamarca
• Rússia
• Bálticos
• Suécia
• Finlândia
• Condições e Fin

Para mais informações consulte - www.nordictur.pt

Escapadinha
nos
Fiordes
Partidas diárias de Maio a Outubro

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo, chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA 2 noites no Thon
Hotel Terminus ou similar no centro da cidade.

5º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar
Bergen, cidade Património Mundial e porta para
alguns dos fiordes mais bonitos do mundo.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
outros.

6º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação. Partida em comboio para
Myrdal. Mudança para a linha histórica, uma das mais
famosas do mundo até chegar a Flam, pequena vila
a porta do Sognefjord, conhecido como o fiorde dos
sonhos. Alojamento APA no Hotel Flamsbrygga ou
Hotel Fretheim.
4º Dia – Flam – Gudvangen – Voss – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar a
região. Às 15h10, passeio de barco ao longo do fiorde
até Gudvangen (Património Mundial) – mudança para
viagem de autocarro até Voss e mudança para viagem
de comboio para Bergen – Alojamento 2 noites Apa no
hotel Grand Terminus ou similar no centro da cidade.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.210

€2.015

Quarto Single

€1.660

€2.465

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), 5 noites de
alojamento Apa nos Hotéis mencionados ou similares, Comboio Oslo-Bergen com tour pelo fiorde dos sonhos e Seguro
Multiviagens.

Sabores
da
Noruega
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo. Transporte por meios próprios
para alojamento APA no Comfort Hotel Borsparken ou
similar.
2º Dia – Oslo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Fläm,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens e de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até ao
Sognefjord. De Fläm, continuação da viagem agora
de barco pelo fiorde de Nærøyfjord, o mais estreito
fiorde da Europa até Gudvangen (Património Mundial
da UNESCO). Viagem em autocarro para Voss e daí
em comboio até chegar a Bergen. Alojamento 2 noites
APA no Hotel Augustin ou similar.
3º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para conhecer
Bergen, conhecida como a porta dos fiordes e
Património da Humanidade pela UNESCO.
4º Dia – Bergen – Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Viagem de barco (Aprox.
5h30) ao longo da costa até Stavanger. Um dos
destaques de Stavanger é a Cidade Velha (Gamle
Stavanger), com as suas bem conservadas casas de

madeira (sec. XVIII). Alojamento 2 noites APA no
Comfort Hotel Stavanger ou similar.
5º Dia – Livre em Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se mini-cruzeiro no
Lysefjord com vistas para o Pulpit Rock, ou combinar
com caminhada de 2 horas até ao topo do Pulpit Rock.
6º Dia – Stavanger – Kristiansand
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio rumo a
sul, até alcançar Kristiansand, a maior cidade do sul da
Noruega. Tempo para explorar a cidade. Alojamento
APA no Thon Hotel Kristiansand ou similar.
7º Dia – Kristiansand – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio de
regresso à capital da Noruega – Oslo. Alojamento APA
no Comfort Hotel Borsparken ou similar.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.360

€2.020

Quarto Single

€1.800

€2.460

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de Alojamento APA
nos hotéis mencionados ou similares, Comboios, Barcos e Autocarros mencionados no itinerário e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

Oslo a Bergen
pelo Fiorde
dos Sonhos
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo – à chegada, deslocação por
meios próprios para a cidade – alojamento APA 2
noites no Hotel da categoria selecionada no centro da
cidade.

alojamento Apa no Hotel Kvikne’s.
5º Dia – Balestrand – Bergen
Pequeno almoço no hotel – Manhã livre para passeio
na região, tour ao glaciar ou às igrejas de madeira. À
tarde, belo passeio de barco ao longo do Sognefjord,
o maior e mais belo fiorde da Noruega, e depois ao
longo da costa atlântica até atingir a bela cidade
de Bergen – alojamento Apa 2 noites no Hotel da
categoria selecionada.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Não deixe de visitar o Palácio Real, o Teatro
Nacional, o Parque Frogner com as suas esculturas
obra de Gustav Vigeland e o Museu Viking.

6º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade conhecida como a porta dos fiordes fundada
no sec. XI. Não deixe de visitar o bairro de Bryggen
(Património da Humanidade), Igreja de Maria, Castelo
do Rei Haakony e o moderno museu de Belas Artes.

3º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação de comboios – viagem em
comboio de Oslo para Myrdal – mudança para a linha
histórica de Flam (uma das linhas férreas mais belas
do mundo, junto do Aurlandfjord, zona montanhosa
de paisagens espetaculares, desfiladeiros, fiordes e
quedas de água) – chegada a Flam, alojamento Apa
no Hotel Flamsbrygga ou Hotel Fretheim.

7º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

4º Dia – Flam – Gudvangen – Flam – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. De manhã passeio de barco
até Gudvangen – parte do fiorde património mundial.
Chegada a Gudvangen e viagem de autocarro de
regresso a Flam. Às 15h30, passeio de barco ao longo
dos Aurlandsfjord e Sognefjord até Balestrand –

Preço por pessoa

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Duplo

Single

Duplo

Single

Pacote sem voos

€1.370

€1.940

€1.650

€2.435

Pacote completo

€2.175

€2.745

€2.455

€3.240

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), Alojamento APA 6 noites
nos hotéis da categoria selecionada ou similares, todos os transportes mencionados no itinerário (barco, autocarro,
comboio nas viagens nos fiordes) e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Fiordes
ea
Rota Dourada
Partidas diárias de Junho a 15 de Agosto

1º Dia –Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo. Chegada e transporte por
meios próprios para alojamento Apa no Thon Hotel
Terminus ou similar.

passeio pela bela cidade construída ao estilo Art
Nouveau. Pode ainda visitar o aquário e o museu
Sunnmore com construções tradicionais, entre outros
pontos de interesse.

2º Dia – Oslo – Lillehammer
Pequeno almoço no hotel. Pode aproveitar a manhã
para conhecer Oslo. À tarde, viagem de comboio
para Lillehammer (aprox. 2 horas), cidade conhecida
pelos jogos de Inverno. Alojamento Apa no Hotel First
Breiseth ou similar.

6º Dia – Alesund – Expresso costeiro para Bergen
Pequeno almoço no hotel. Aproveite mais um dia na
magnifica cidade de Alesund. Ao final do dia embarque
no expresso costeiro para viagem de regresso a
Bergen. Pernoita a bordo em cabines exteriores.

3º Dia – Lillehammer – Andalsnes – Geiranger
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio pela
fantástica linha de Rauma. Em Andalsnes, mudança
para viagem em autocarro até Geiranger, uma viagem
única pela estrada dos Trolls famosa pelas suas curvas.
Alojamento Apa no Hotel Union ou similar.
4º Dia – Geiranger – Alesund
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Embarque
no famoso expresso costeiro. Viagem ao longo do
Geirangerfjord até à costa e daí continuação até
alcançar Alesund. Chegada ao final do dia para
alojamento 2 noites APA no Quality Hotel Waterfront
ou similar.
5º Dia – Livre em Alesund
Pequeno almoço no hotel. Dia livre, recomendamos

7º Dia – Bergen
Pequeno almoço a bordo. Desembarque no inicio da
tarde e deslocação por meios próprios para alojamento
APA no Hotel Augustin ou similar.
8º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Aproveite para explorar
Bergen, cidade Património Mundial e porta para
alguns dos fiordes mais bonitos do mundo. Pode fazer
um tour opcional no fiorde dos sonhos com a linha
histórica de Flamsbana.
9º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.715

€2.520

Quarto Single

€2.400

€3.205

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de Alojamento
APA nos hotéis mencionados ou similares, 1 noite APA no expresso costeiro em cabine exterior, todos os transportes em
Comboios, Barcos e Autocarro mencionados no itinerário e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Na Rota
dos
Fiordes
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. À chegada, deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Thon Hotel
Terminus ou similar.
2º Dia – Oslo – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Flam,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até
ao Sognefjord. De Flåm continuação da viagem em
barco pelo Sognefjord, o fiorde mais longo e profundo
mundo, alojamento APA 2 noites no Hotel Kviknes em
Balestrand.
3º Dia – Livre em Balestrand
Pequeno almoço no hotel – Dia livre para explorar
a região – Recomenda-se excursão a Fjaerland e ao
Glaciar Jostedal (opera apenas 01.6 a 31.8 e não é
diário).
4º Dia – Balestrand – Sognefjord – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de barco pelo
Sognefjord e depois ao longo da costa em direcção
a Bergen a segunda maior cidade da Noruega e a
única cidade do mundo cercada por 7 montanhas e
7 fiordes. Alojamento 2 noites APA no Hotel Augustin
ou similar.
5º Dia – Livre em Bergen
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para explorar a

cidade conhecida como a porta dos fiordes fundada
no sec. XI. Não deixe de visitar o bairro de Bryggen
(Património da Humanidade), Igreja de Maria, Castelo
do Rei Haakony e o moderno museu de Belas Artes.

Pequeno almoço no hotel. Partida em autocarro para
Norheimsund, passará pela impressionante queda de
água de Steindalsfossen. De Norheimsund sairá em
cruzeiro de 3 horas pelo Hardangerfjord até Eidfjord. O
Hardangerfjord é o segundo maior fiorde da Noruega,
e famoso pelos seus pomares. O contraste criado por
colinas verdes, pomares em flor e montanhas cobertas
de neve tem inspirado muitos, e entre eles o conhecido
Compositor norueguês Edvard Grieg. Tempo livre em
Eidfjord (aprox.3h). A última parte da viagem de hoje
é um cruzeiro para Ulvik, alojamento APA no Hotel
Brakanes ou similar.
7º Dia – Ulvik – Voss – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre em Ulvik antes
da partida de autocarro para Voss. Em Voss vai mudar
para viagem de comboio de regresso a Oslo (chegada
à noite). Alojamento APA no Thon Hotel Terminus ou
similar.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.630

€2.290

Quarto Single

€2.020

€2.680

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de Alojamento APA no
hotéis mencionados ou similares, Comboio Oslo – Myrdal – Flåm, Barco Flåm – Balestrand – Bergen, Autocarro Bergen –
Norheimsund, Barco Norheimsund – Eidfjord – Ulvik, Autocarro Ulvik – Voss, Comboio Voss – Oslo e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

Os
3 Grandes
Fiordes
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – à chegada, Pick up da
viatura – Viagem para alojamento APA no Thon Hotel
Terminus ou similar em Oslo.
2º Dia – Oslo – Geilo (aprox 305Km)
Pequeno almoço no hotel – Viagem para Oeste ao longo
do fiorde de Oslo e do lago Tyrifjord. Continuação da
viagem para Honefoss e Torpo (recomenda-se visita à
igreja de madeira). Chegada a Geilo e alojamento Apa
no Hotel Vestlia Resort ou similar.
3º Dia – Geilo – Hardanger – Bergen (aprox 240Km)
Pequeno almoço no hotel – Viagem pela montanha
Hardangervidda. Recomenda-se visita à queda de
água de Voringsfossen, antes de chegar ao Eidfjord.
Travessia do fiorde rumo a Norheimsund e daí
continuação da viagem até Bergen. Alojamento Apa 2
noites no Hotel Grand Terminus ou similar.
4º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Aproveite para explorar
Bergen, cidade Património Mundial e porta para alguns
dos fiordes mais bonitos do mundo. Recomenda-se
fazer o tour no fiorde dos sonhos com a famosa linha
histórica de Fläm.
5º Dia – Bergen – Orsta (aprox. 350Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo a norte com
travessia do Sognefjord para Lavik. Continuação da
viagem passando pelo Nordfjord e pelo Voldafjord,

chegada a Orsta e Alojamento Apa 2 noites no Hotel
Ivar Aasen ou similar.
6º Dia – Livre em Orsta
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
região. Recomenda-se viagem até Alesund (aprox.
60km)
7º Dia – Orsta – Geiranger – Dombas (aprox 225Km)
Pequeno almoço no hotel. Partida em ferry para Leknes
e daí continuação da viagem para Hellesylt. Passeio
de barco pelo Geirangerfjord até alcançar a localidade
de Geiranger. Subida da estrada de montanha rumo
Trollstigen (a famosa estrada dos trolls). Alojamento
Apa no Hotel Dombas ou similar.
8º Dia – Dombas – Lillehammer (aprox 180Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo ao sul até
chegarmos à cidade dos jogos Olímpicos de Inverno.
Alojamento Apa no Hotel First Breiseth ou similar.
9º Dia – Lillehammer – Oslo (aprox 190Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Oslo – Tempo para explorar a capital da Noruega –
alojamento APA no Thon Hotel Terminus ou similar.
10º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no Hotel. Viagem para o aeroporto,
devolução da viatura – Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.420

€2.080

4 Pessoas

€1.190

€1.850

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote completo), 9 Noites APA nos hotéis
mencionados ou similares, Aluguer de viatura grupo C – 9 dias (quilometragem ilimitada, LDW e IVA) e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

Panorama
dos
Fiordes
Partidas diárias 20 de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Oslo - Lillehammer
Voos a indicar para a Oslo. À chegada, pick up da
viatura e viagem até Lillehammer (aprox 135km).
Alojamento no Clarion Collection Hotel Hammer ou
similar

ilhas e linha costeira única. Travessia de ferry Halsa
– Kanestraum. Viagem pelo túneç até Bremsnes e
posteriormente 8,3 km de estrada sobre pequenas
ilhas, 8 pontes tudo na curta estrada do Atlântico,
Alojamento APA no Quality Hotel Alexandra ou similar.

2º Dia – Lillehammer – Røros (270 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem pelo vale de
Gudbrandsdalen até Ringebu. Viagem ao longo do
parque nacional de Rondane. No vale de Østerdalen
poderá ter a sorte de ver alces e raposas. A viagem
continua rumo norte até ao rio Glomma e cidade
mineira de Røros. Alojamento no Røros Hotel ou
similar

6º Dia – Geirangerfjord – Beitostølen (305 km)
Pequeno almoço no hotel. De Manhã, travessia de
ferry Molde-Vestnes. Continuação até Åndalsnes,
onde poderá fazer a famosa, serpenteada estrada dos
Troll, com as suas 11 curvas em cotovelo e ponto mais
alto a 858m acima do nível do mar. Pequena travessia
Linge-Eidsdal levá-lo-á à estrada da águia, com uma
vista panorâmica do Geirangerfjord. Em Geiranger
poderá fazer um curto cruzeiro pelo fiorde e visitar o
centro do fiorde. A viagem continuará pela montanha
de Jotunheimen e Galdhøpiggen. Alojamento APA no
Radisson Blu Hotel Beitostølen ou similar.

3º Dia – Røros – Trondheim (160 km)
Pequeno almoço no hotel. Partida em direcção a
Trondheim. Alojamento 2 noites APA no Quality Hotel
Augustin ou similar
4º Dia – Livre em Trondheim
Dia livre para explorar a cidade, recomendamos uma
visita à Catedral Nidaros, construída sobre o tumúlo
de santo Olavo. Ao lado da catedral encontra-se o
Palácio do Arcebispo, o mais velho edifício secular
na Escandinávia, entre outros pontos de interesse da
cidade.
5º Dia – Estrada do Atlântico – Molde (370 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a
Nordmøre, caracterizada por montanhas, fiordes,

7º Dia – Beitostølen – Oslo (210 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de Beitostølen
rumo sul até Fagernes e Hønefoss antes de chegar a
Oslo. Alojamento no Thon Hotel Terminus ou similar.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Viagem até Gardemoen.
Devolução da viatura. Voos a indicar para Portugal.
FIM DE PROGRAMA

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.060

€1.720

4 Pessoas

€875

€1.535

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote completo), 7 Noites APA nos hotéis
mencionados ou similares, Aluguer de viatura grupo C – 7 dias (quilometragem ilimitada, LDW e IVA) e Seguro Multiviagens.

Lofoten
e
Vesteralen
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – Deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Comfort Hotel
Borsparken ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Sugere-se visita ao Palácio Real,
o Teatro Nacional, o Parque Frogner, com as suas
esculturas obra de Gustav Vigeland e ao Museu Viking.
3º Dia – Oslo – Bodo
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Bodo.
Chegada e pick up da viatura. Sugere-se visita ao
museu da aviação. Alojamento APA no Thon Hotel
Nordlys ou similar.
4º Dia – Bodo –Lofoten – Moskenes – Reine
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a cidade. À tarde, viagem em ferry até Moskenes
(3h) pelo Vestfjorden até às Lofoten. Desembarque e
viagem até Reine. Alojamento 3 noites Apa no Reine
Rorbuer ou similar.
5º e 6º Dias – Reine – Livres nas Lofoten
Dias Livres para exploarar as Ilhas. Não se esqueça de
visitar o museu Viking em Borg, a vila piscatória de
Henningsvaer e de Stamsund, o museu das Lofoten e
o aquário e museu de Kabelvag.

7º Dia – Reine – Andanes (305 Km incl ferry)
Pequeno almoço no hotel. Viagem até Svolvaer
(poderá visitar o museu do Hurtigruten). Continuação
até Andoya para alojamento 2 noites Apa em Andenes
no Lankanholmen Sea Cabin ou similar.
8º Dia – Andenes – Observação de baleias
Pequeno almoço no hotel. Encontro no museu da
baleia em Andenes. Visita guiada e passeio em barco
para observação de baleias.
9º Dia – Andenes – Harstad (118 km incl ferry)
Pequeno almoço no hotel. Viagem até Sortland e
depois para Harstad com passagem por Kvaefjord
(ferry Flenes/Refsnes). Alojamento APA no Thon
Hotel Harstad ou similar.
10º Dia – Harstad – Evenes – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem para Evenes.
Entrega da viatura no aeroporto. Voos a Indicar para
Oslo. Deslocação por meios próprios para Alojamento
Apa.
11º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel – Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em Quarto Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€2.755

€3.815

4 Pessoas

€2.330

€3.390

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W, incluindo taxas de aeroporto (no pacote completo), 3 Noites de alojamento
APA em Oslo, 7 noites em Hotel ou Rorbuer, aluguer de viatura grupo C por 7 dias (quilometragem ilimitada, LDW, IVA e
taxa one way), Tour de observação de baleias, Ferries mencionados e Seguro Multiviagens VIP.

Ilhas
Lofoten
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – Deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Comfort Hotel
Borsparken ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Sugere-se visita ao Palácio Real,
o Teatro Nacional, o Parque Frogner, com as suas
esculturas obra de Gustav Vigeland e ao Museu Viking.

7º Dia – Lofoten – Bodo – Oslo
Viagem de regresso a Bodo. Devolução da viatura no
aeroporto. Voo a indicar para Oslo. Chegada a Oslo e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
em Oslo.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Oslo – Bodo
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios para
o aeroporto – voo a indicar para Bodo – Chegada e pick
up de viatura no aeroporto. Viagem de ferry de Bodo
para Moskenes (3horas pelo Vestfjord até às Lofoten)
e daí até à fantástica vila museu de A. Alojamento 4
noites Rorbuer 13 em Tind ou similar.
4º ao 6º Dia – Livres na região das Lofoten
Dias livres para explorar as Lofoten. Não se esqueça
de visitar o museu Viking em Borg, a vila piscatória de
Henningsvaer e de Stamsund, o museu das Lofoten e
o aquário e museu de Kabelvag.

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.890

€2.960

4 Pessoas

€1.710

€2.780

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 3 Noites de alojamento
APA em Oslo, 4 noites em Rorbuer (sem refeições e limpeza), aluguer de viatura grupo C por 5 dias (quilometragem
ilimitada, LDW, IVA), Ferries mencionados e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Expresso
Costeiro
Partidas diárias de Janeiro a Dezembro

Cruzeiro ao longo da costa Norueguesa
Desperta o esplorador dentro de si e parta
a aventura de uma experiência única
Nada mais profundo do que as noites
escuras de Inverno ou os dias sem fim de
Verão - Nada permanece igual aventurese pelos locais mais remotos, profundos
fiordes, cidades únicas e desfrute da
oportunidade de observar uma paisagem
natural, a flora e a cultura local a cada
passo da sua viagem
BEM VINDO A BORDO
MS Spitsberegen
MS Midnatsol 		
MS Trollfjord 		
MS Finnmarken 		
MS Kong Harald

MS NordkappMS
MS Nordlys
MS Nordnorge
MS Polarlys
MS Richard With

Clássicos MS Vesteralen & MS Lofoten 		
Bergen - Kirkenes
Rumo Norte - 7 dias de cruzeiro
Kirkenes - Bergen
Rumo Sul - 6 dias de Cruzeiro

Svalbard
o Reino
do Urso Polar
Partidas 3ª ou 6ª Feira de 04 de Junho a 24
de Setembro

1º Dia – Lisboa – Oslo - Tromso
Voos a indicar para Tromso. Chegada e transporte em
flybus para o centro. Alojamento APA no Hotel Clarion
Aurora/Edge ou similar.
2º Dia – Dia livre em Tromso
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade, conhecida como a Veneza do Norte – Sugerese no final do dia com subida ao funicular para observar
o famoso Sol da meia Noite (Junho e Julho).
3º Dia – Tromso – Spitsbergen
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para o
aeroporto. Voo a indicar para as Spitsbergen. Chegada
a Longyearbyen e transporte para alojamento APA no
Basecamp Trapper’s Hotel ou similar.
4º Dia – Spitsbergen – Cruzeiro no Isfjord
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a região. Encontro com o guia para entrega do
equipamento e transporte para o cais. Passeio pelo
Isfjord rico em fauna e flora. Paragem na remota
estação de Radio para jantar e pernoita no Basecamp
Isfjord Radio (wc partilhados).
5º Dia – Cruzeiro no Isfjord
Pequeno almoço no Basecamp Isfjord Radio. Dia
dedicado a explorar de barco os High Lights da
região do Isfjord, como o Cabo Starostin, falésias
de Alkehornet com milhares de ninhos e aves de
várias espécies. Paragem para almoço nas praias
em Trygghamna. O dia acaba com passagem pelo

fantástico glaciar de Ymerbukta. Regresso para jantar
no Basecamp Isfjord Radio.
6º Dia – Isfjord
Pequeno almoço no Basecamp Isfjord Radio. Passeio
de barco até Gronfjorden e assentamento russo de
Barentsburg. Apôs almoço regresso a Longyearbyen.
Chegada e transporte para alojamento Basecamp
Trapper’s Hotel.
7º Dia – Spitsbergen- Oslo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voo para Oslo. Chegada e deslocação por meios
próprios para o centro. Alojamento APA 2 noites no
Hotel Thon Opera ou similar.
8º Dia – Dia livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se passeio
pela cidade, passando pelo o Palácio Real, a fortaleza
medieval Akershus e o Parque Frogner com as suas
esculturas obra de Gustav Vigeland.
9º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para Portugal
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.770

€3.995

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U, incluindo taxas de aeroporto (no pacote completo), Transferes em
flybus em Tromso, 2 Noites de alojamento APA em Tromso, Transferes em Svalbard, 2 noites no Basecamp Trapper’s Hotel,
2 noites no Basecamp Isfjord radio (wc partilhados), 2 almoços, 2 Jantar, Tours mencionados, 2 Noites de alojamento APA
em Oslo e Seguro Multiviagens VIP

Islândia
e a Guerra
dos Tronos
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte
flybus para alojamento Apa no Hotel Icelandair Natura
ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Reykjavik – Akureyri – Lago Mývatn
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto doméstico. À hora indicada,
voo para Akureyri, a capital do norte. Chegada
e deslocação por meios próprios para o centro.
Alojamento APA no Hotel Icelandair Akureyri ou
similar no centro da cidade. Resto de dia livre.
3º Dia – Mývatn
Pequeno almoço no hotel. Partida para o inicio da
aventura pelos cenários de “North of the Wall”.
Primeira paragem será na majestosa queda de água
Godafoss. A aventura continua com passagem por
alguns dos locais mágicos no filme, Quedas de água,
vulcões, formações únicas em lava, fontes quentes,
lama borbulhante ajudam a completar um cenário real,
rico em histórias de folclore e tradições islandesas. O
final do dia será para banhos na piscinas naturais de
Myvatn, para terminar o dia de forma relaxante.

por krafla, Vatnajokull, Dettifoss, Theistareykir e
Hyjafjordur (onde poderá ter a sorte de observar
as Baleias). Deslocação por meios próprios para o
aeroporto. Voo para Reykjavik. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento Apa 2 noites no
Hotel Icelandair Natura ou similar. Resto de dia livre.
5º Dia – Pingvellir, Património Mundial da UNESCO
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia para
viagem rumo sul pelos vários locais de filmagem
da famosa série. No Parque Natural de Pingvellir
caminhada pela impressionante Almannagja Gorge
fonte de inspiração do “white walkers e dos wildlings”
com explicação do seu simbolismo. A viagem continua
com passeio pelo vale de Thjorsardalur e assentamento
Viking Era. Regresso a Reykjavik no final do dia.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Transporte para o aeroporto e voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.
– A ordem dos tours pode ser alterada

4º Dia – Akureyri – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã passeio de
avião sobre as paisagens da série. Inclui passagem

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.365

€3.385

Quarto Single

€3.415

€4.435

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), Transfer
in/out em Flybus, 3 Noites Apa no Hotel Icelandair Natura ou similar, 2 Noites Apa no Hotel Icelandair Akureyri ou
similar, Voo Reykjavik – Akureyri – Reykjavík (incluí taxas de aeroporto), Tours tematicos da “Guerra dos Tronos” e seguro
Multiviagens VIP.

Escapadinha
na
Islândia
Partidas diárias de Maio a Outubro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para alojamento APA 4 noites
no Hotel Icelandair Natura/ Center Arnarhvoll / Center
Midgardur / Grand Hotel – Durante a estadia pode
usufruir de uma entrada no Spa do Hotel.
2º Dia – Visita de Reykjavik – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Tempo livre para usufruir
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis
(pode escolher no local).

4º Dia – Costa sul e Lagoa Glaciar
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é dedicado à
costa sul. A viagem leva-nos através das ricas terras
agrícolas e pelas montanhas da costa sul da Islândia
até às quedas de água de Seljalandsfoss e Skógafoss.
Passaremos pelo Parque Nacional Skaftafell antes de
chegar à extraordinária Lagoa glaciar, Jökulsárlón
onde poderá observar os grandes blocos de gelo
que se desprenderam do maior glaciar europeu,
Vatnajökul. Regresso a Reykjavik final do dia.
5º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Cerca das 7h00, partida em voos Icelandair/Tap para
Portugal. Fim do programa.
* Possibilidade de adicionar noites extra – Preços sob
consulta

3º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo
para banhos nas piscinas naturais de Fontana em
Laugarvatn.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.650

€2.670

Quarto Single

€2.650

€3.670

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), transferes
em flybus, 4 noites de alojamento Apa, visita panorâmica de Reykjavik, ida à Lagoa Azul (com banhos e toalha), Triangulo
Dourado, Tour à costa sul com a Lagoa Glaciar e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Islândia
e o Triângulo
Dourado
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik - Hveragerdi
Voos a indicar para Reykjavik – à chegada, pick up
da viatura no aeroporto e viagem (aprox. 100Km)
até a vila Hveragerdi, com passagem pela península
de Reykjanes e pela famosa Lagoa Azul. Alojamento
APA na região de Hveragerdi. Em caso de voos com
chegada tardia o alojamento poderá ser trocado para
Keflavík.

4º Dia – Vik – Gullfoss – Reykjavik (aprox. 300Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo ao famoso
vale de Pjórsárdalur, com o seu contraste de paisagens,
campos de areia de lava, rios e quedas de água, o
vulcão Hekla. Sugere-se visita a Pjódveldisbaerinn,
réplica de uma antiga quinta Viking. Continuação
para passagem pela queda de água de Gullfoss e dos
Geysers. Visita ao Parque Nacional de Pingvellir, antigo
local do parlamento islandês. Viagem para Reykjavik
para alojamento 2 noites APA em Reykjavik.

2º Dia – Hveragerdi – Vik – Kirkjubaejarklaustur
(aprox. 220Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem pelos pontos mais
importantes da costa sul, com as quedas de água
de Seljalandfoss e Skógafoss, o famoso glaciar e
vulcão Eyjafjallajokull, a reserva natural de Dyrhólaey
e Vik com as suas praias de areia preta e as famosas
formações rochosas “Reynisdrangur” que emergem no
oceano. Continuação da viagem pelo extenso campo
de lava Eldraun até chegar a Kirkjubaejarklaustur para
pernoita na região.

5º Dia – Livre em Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a cidade. Recomenda-se visita à Lagoa Azul para
banhos, visitar os museus da cidade ou simplesmente
passear na cidade.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para o aeroporto
e devolução da viatura. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Kirkjubaejarklaustur – Jökulsárlón – Vik
(aprox. 320Km)
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia será preenchido
com passeio até ao Parque Nacional de Skaftafell,
uma das regiões mais bonitas do país junto ao maior
Glaciar da Europa “Vatnajökull”. Sugere-se passeio de
barco na lagoa Jökulsárlón. Pernoita na Região de Vik

Preço por pessoa em Duplo

2 Pessoas

4 Pessoas

Grp 2 Carro

Grp 5 Jeep

Grp 2 Carro

Grp 5 Jeep

Pacote sem voos

€1.400

€1.675

€1.245

€1.455

Pacote completo

€2.420

€2.695

€2.265

€2.470

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 5 Noites de alojamento
Apa em quarto duplo, 5 dias de aluguer da viatura (com GPS e 2º condutor) na categoria selecionada, mapa detalhado
das estradas, linha de emergência 24 horas e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

À Descoberta
da
Islândia
Partidas
2019

Junho 22
Julho 13, 20 e 27
Agosto 01, 03, 10, 15 e 17

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik. Chegada e pick up
da viatura no aeroporto. Alojamento no Reykjanes
Airport Smári Hotel.

de renas. Em Djupivogur recomenda-se uma paragem
para observação de aves. Viagem até à região de Höfn
para alojamento no Höfn Hotel ou similar.
5º Dia – Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vík
Pequeno almoço. O dia inicia-se com viagem pelas
magníficas terras do glaciar Vatnajokull até à lagoa
glaciar de Jökulsárlón, com os majestosos icebergs
azuis flutuando para o mar. Curta viagem até ao parque
nacional de Skaftafell junto ao glaciar Vatnajökull, uma
das mais belas regiões do país e onde poderá visitar
a cascata de Svartifoss. Continuação da sua viagem
atravessando a maior extensão de lava do mundo,
Eldraun. Final do dia na região de Vik para alojamento
no Icelandair Hotel Vík ou similar.

2º Dia – Borgarfjordur – Skagafjordur – Akureyri
Pequeno almoço. Inicio da aventura em redor da
ilha. Rumo norte poderá visitar as cascatas de água
Borgarfjordur e Hraunfossar e as fontes termais de
Deildatunguhver. Recomenda-se visita a Borgarnes e à
vila de Blonduos. Passagem pela região de Skagafjordur,
famosa pela criação de cavalos islandeses. Alojamento
APA em Akureyri no Kjarnalundur Hotel / Icelandair
Hotel Akureyri ou similar
3º Dia – Husavik – Lago Myvatn – Fiordes do Este
Pequeno almoço. Viagem em direcção ao famoso
Lago Myvatn, passagem pela magnífica queda de água
Godafoss. A viagem continua pela região da Península
de Tjörnes até à localidade de Husavik. Poderá optar
por fazer desvio e visitar o canyon de Asbrygi ou visitar
a região do Lago Myvatn, com as formações naturais de
lava de Dimmuborgir e zona geotérmica de Hverarond.
Viagem pela região de Reykjahlíd até à impressionante
queda de água de Dettigoss. Continuação da viagem
pela região desértica de Jökuldalsheiði. A região dos
fiordes será a próxima paragem antes de Egilsstadir.
Alojamento no Hotel Hallormsstaður / Hotel Edda
Egilsstaðir. É possível encurtar a viagem eliminando a
parte de Husavik e indo directamente ao Lago.

6º Dia – Vík – Costa Sul – Reykjavík
Pequeno almoço. Explore a região de Eyjafjallajokull,
com as suas famosas praias de areia negra e formações
basálticas que se elevam no mar. Ao longo da costa
sul poderá parar para visitar as famosas quedas de
água de Skógarfoss e Seljalandsfoss. A caminho de
Reykjavík, explore a região do vulcão Eyjafjallajökull
bem como Selfoss e Hveragerdí. Alojamento no
Reykjavík Klettur Hotel ou similar
7º Dia – Reykjavik – Triângulo dourado – Reykjavík
Pequeno almoço. Dia para explorar o famoso triângulo
dourado. Poderá fazer a viagem começando pela
região de Gullfoss, com a queda de água “cascata de
ouro”. Não muito longe está a região geotérmica de
Geyser com o famoso Geyser. O dia acabará no Parque
Nacional de Þingvellir.

4º Dia – Egilsstaðir – Höfn
Dia para viagem pela paisagem recortada dos fiordes.
Viagem até Hengifoss a 2ª maior queda de água da
Islândia, Em Skriduklaustur, terra do poeta Gunnar
Gunnarsson, poderá ver uma arquitectura única
Travessia do planalto Breiddalsheidi/Oxi por norma
coberto em nevoeiro e por vezes local de observação

Preço por pessoa em Duplo

8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada viagem até ao aeroporto. Devolução
da sua viatura. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA.

2 Pessoas

4 Pessoas

Grp 2 Carro

Grp 5 Jeep

Grp 2 Carro

Grp 5 Jeep

Pacote sem voos

€1.675

€2.075

€1.480

€1.760

Pacote completo

€2.770

€3.170

€2.575

€2.855

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 7 Noites de
alojamento* Apa em quarto duplo, 7 dias de aluguer da viatura (com GPS e 2º condutor) na categoria selecionada, mapa
detalhado das estradas, linha de emergência 24 horas e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Aventura
na
Islândia
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte flybus para Alojamento APA 6 noites no
Hotel Centre Plaza ou Hotel Klettur.

Deildartunguhver. Tempo para explorar o glaciar e a
gruta de gelo. Regresso a Reykjavik pela estrada de
montanha Kaldidalur com paragem no Parque Natural
de Pingvellir.

2º Dia – Lagoa Azul e Observação das Baleias
Pequeno almoço no hotel. Viagem de autocarro 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.
Tempo para banhos. Regresso à cidade. À tarde uma
aventura no mar, uma inesquecível viagem ao mundo
das baleias e aves marinhas ( a ordem dos tours poder
ser invertida)

5º Dia – Caving & Snorkeling
Pequeno almoço no hotel. Viagem para a gruta (tubo
de lava) Leidarendi. Tempo para explorar a gruta
situada junto de um dos vulcões com maior actividade
da Islândia. Continuação da viagem para explorar
a falha de Silfra, o vale tem origem na fissura que
divide as placas tectónicas continentais europeia e
americana. Tempo para mergulho na lagoa.

3º Dia – Triângulo Dourado em superjeep
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo para
passeio em mota de neve no glaciar.
4º Dia – Dentro do Glaciar
Pequeno almoço no hotel. Este tour leva-nos ao
interior de um glaciar. Viagem até Borgarfjordur junto
ao Glaciar de Langjokull com passagem pela queda
de água Hraunfossar e pelas fontes térmicas de

6º Dia – Descida ao vulcão
Pequeno almoço no hotel. Hoje a excursão leva-nos ao
interior de um vulcão. Viagem de cerca de 30 minutos
até a montanha de Blafjoll. Caminhada até à cratera
do vulcão, para aí começar uma fantástica viagem ao
seu interior. Durante a visita pequeno snack. Regresso
à cidade
7º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada, transporte para o aeroporto. Voos a
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.850

€3.870

Quarto Single

€3.885

€4.905

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), transferes
In/Out em Flybus, 6 Noites de alojamento APA, todos os tours descritos no Itinerário e Seguro Multiviagens VIP.

O Melhor
da
Islândia
Partidas diárias de Maio a Outubro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para Alojamento APA 4 noites
no Hotel Icelandair Natura ou similar.
2º Dia – Visita de Cidade – Lagoa Azul
Pequeno almoço. O dia começa com visita regular
e panorâmica de Reykjavik. À tarde, viagem de
autocarro 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. Tempo para banhos. Regresso à
cidade em horário a escolher localmente.
3º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço. O Triângulo Dourado vai levá-lo ao
Parque Nacional de Pingvellir, Património Mundial da
UNESCO, a queda de água de Gullfoss, bem como a
famosa área geotérmica de Geyser, onde fontes termais
e os geysers são abundantes. Tempo para banhos nas
piscinas naturais de Fontana em Laugarvatn.
4º Dia – Rota da Prata
Pequeno almoço. Hoje o dia leva-nos a conhecer a
Rota da Prata, partida rumo a Borgarfjordur. Visita a
Reykholt, terra do famoso escritor Snorri Sturluson,
conhecido pelas suas histórias e mitologias vikings.
Visita à queda de água Hraunfossar e Barnafoss,
bem como ao Geyser Deildartunguhver. Final do dia
dedicado a banhos nas piscinas naturais de água
quente de Krauma. Regresso a Reykjavik.
5º Dia – Reykjavik – Akureyri
Pequeno almoço. Deslocação por meios próprios para
o aeroporto doméstico. À hora indicada voo para
Akureyri. Chegada e deslocação por meios próprios
para alojamento APA 2 noites no Hotel Icelandair
Akureyri. Tempo livre para explorar a cidade.

6º Dia – Akureyri – Lago Myvatn – Akureyri
Pequeno almoço. Viagem para explorar a região do
Lago e as suas riquezas naturais. Este passeio levanos a um dos lugares mais bonitos na Islândia, visita
a queda de água de Godafoss, as formações de lava
e as características mais atraentes do Lago Myvatn,
passagem pelo vulcão Krafla com as suas piscinas
de lama borbulhante. Final da visita com tempo para
banhos nas piscinas naturais. Regresso a Akureyri.
7º Dia – Akureyri – Reykjavik
Pequeno almoço. Deslocação por meios próprios para
o aeroporto. Voo a indicar de regresso a Reykjavik.
Chegada e deslocação por meios próprios para
alojamento APA 3 noites Hotel Icelandair Natura ou
similar.
8º Dia – Costa Sul e Lagoa dos Glaciares Jokulsarlon
Pequeno almoço. Hoje a excursão leva-nos ao longo da
costa sul da Islândia até à extraordinária lagoa glacial,
Jökulsárlón. Passaremos encantadoras aldeias no
sul, bem como o Parque Nacional Skaftafell antes de
chegar à lagoa. Após chegada desfrute de um passeio
de barco através de grandes blocos de gelo que se
desprenderam do maior glaciar europeu, Vatnajökul.
Regresso a Reykjavik (duração aprox 14 horas)
9º Dia – Observação de Baleias
Pequeno almoço. Transporte para o cais e partida
para passeio de barco na tentativa de observação de
baleias e aves marinhas. Tarde Livre.
10º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€3.690

€4.710

Quarto Single

€5.430

€6.450

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (Pacote Completo), transferes In/Out em
Flybus, 9 Noites de alojamento APA no Hotéis mencionados ou similares, todos os tours descritos no Itinerário e Seguro
Multiviagens VIP PLUS.

Islândia
e
Gronelândia
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para alojamento APA 3 noites
no Hotel Klettur / Skuggi / Center Plaza ou similar.
2º Dia – Visita de Reykjavik – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Tempo livre para usufruir
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis
(pode escolher no local).
3º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes.
4º Dia – Reykjavik – Gronelândia – Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto doméstico. Voo a indicar
para Ilulissat. chegada e transporte para alojamento

APA 3 noites no Ilulissat Arctic Hotel. Jantar de boas
vindas.
5º Dia – Ilulissat – Glaciar Eqi
Pequeno almoço no hotel . Transporte para o porto.
Dia para passeio de barco para observar o Glaciar Eqi,
com almoço a bordo. Viagem de regresso ao porto e
transporte para o hotel.
6º Dia – Ilulissat – Iceberg
Pequeno almoço no hotel – Transporte para o porto
e passeio de barco para avistar os grandes blocos
de gelo a flutuar no oceano. Transporte para o hotel
(resto do tempo livre).
7º Dia – Ilulissat – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voo a indicar de regresso a Reykjavik. Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA.
8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€4.160

€5.180

Quarto Single

€5.310

€6.330

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (Pacote Completo), transferes In/Out em
Flybus, alojamento APA 4 noites em Reykjavik e 3 noites na Gronelândia, Todos os tours e transportes mencionados e
Seguro Multiviagens VIP DELUXE.

Islândia
e as
Faroé
Partidas 3ª Feira- 30 de Abril a 24 de Setembro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para alojamento APA 3 noites
no Hotel Klettur /Skuggi / Center Plaza / Center
Skjaldbreid.
2º Dia – Visita de Reykjavik – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Tempo livre para usufruir
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis
(pode escolher no local).
3º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes.
4º Dia – Reykjavik – Ilhas Faroé – Torshan
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para
o aeroporto. Voo a indicar para Vagar. Chegada e
transporte para alojamento APA 3 noites no Hotel
Hafnia / Streym / Torshavn. Resto do dia livre para
explorar Torshavn, capital das Ilhas Faroé ou para
tours opcionais.

5º Dia – Torshan
Pequeno almoço no hotel. Manhã Livre. Às 12h30,
encontro com o guia e partida para passeio de barco
pela costa das Vestmanna, para observação da fauna
e flora local. No regresso paragem na vila de Kvivik,
assentamento viking.
6º Dia – Torshan
Pequeno almoço no hotel. Saída pela manhã para o
porto e partida em ferry para Sandoy, um dos locais
de maior beleza natural das Faroé. Tempo para visita
às ruínas Viking de Junkarinsflotti e a galeria de arte
de Sandur. Viagem de regresso com visita à vila de
Kirkjubour com a sua catedral inacabada.
7º Dia – Torshan – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voo a indicar de regresso a Reykjavik. Transporte em
flybus para alojamento APA.
8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.820

€3.840

Quarto Single

€3.800

€4.820

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (Pacote Completo), transferes In/Out em
Flybus, alojamento APA 4 noites em Reykjavik e 3 noites nas Faroé, Todos os tours e transportes mencionados e Seguro
Multiviagens VIP.

Escapadinha
nas
Faroé
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa (ou Porto) – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga –
Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
2 noites no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia –Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.

6º Dia – Torshavn – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para o
aeroporto de Vagar – Voo de regresso a Copenhaga.
Chegada e deslocação por meios próprios para
alojamento APA no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
7º Dia – Copenhaga – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal
– FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Copenhaga – Faroé – Torshavn
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – Voo para as Faroé –
Chegada e transporte em flybus para alojamento APA
3 noites no Hotel Hafnia ou similar. Encontro com guia
local para informação do que poderá fazer durante a
sua estadia.
4º e 5º Dias – Livres em Torshavn
Pequeno almoço no hotel. Tempo para explorar
a Torshavn, capital das Ilhas Faroé ou para tours
opcionais. Numa das noites terá um jantar tradicional
em restaurante local.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.780

€2.500

Quarto Single

€2.630

€3.350

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 3 Noites de alojamento APA
em Copenhaga, Voo Atlantic Airways Copenhaga/Vagar, transfer em shuttle do hotel, 3 Noites de alojamento APA em
Torshavn, 1 Jantar tradicional e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

À Descoberta
nas
Faroé
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa (ou Porto) – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga –
Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.
3º Dia – Copenhaga – Faroé – Torshavn
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – Voo para as Faroé –
Chegada e Pick up da viatura (Opel Corsa ou similar).
Entrega de mapas e informações necessárias para a
condução nas Faroé e viagem até Torshavn, capital
das ilhas, para alojamento APA 2 noites no Hotel
Hafnia ou similar.
4º Dia – Livre em Torshavn
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se visita às vila
de Kirkjubøur bem como passeio até à ilha Sandoy ou
Nolsoy.
5º Dia – Torshavn – Gjogv
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo a Gjogv ,
pequena vila com vista Atlântico com passagem pela
ilha de Vestmanna (recomenda-se passeio de barco

na região). Alojamento APA 2 noites no Gjaargardur
Guesthouse ou similar.
6º Dia – Gjogv – Klaksvik – Gjogv
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a região – Recomenda-se viagem para norte até à
segunda maior cidade nas Faroé, Klaksvik – Regresso
a Gjogv para alojamento.
7º Dia – Gjogv – Vagar
Pequeno almoço no hotel. Viagem para a ilha de
Vagar – recomenda-se explorar a vila de Vestmanna
a caminho (caso não o tenha já feito). Caso as
condições atmosféricas estejam boas um passeio de
barco pela orla costeira desvendará escarpas cheias
de aves. Devolução da viatura no aeroporto de Vagar
– Alojamento APA no Hotel Vagar ou similar.
8º Dia – Vagar – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Deslocação a pé para
o aeroporto (aprox 200m) – Voo de regresso a
Copenhaga. Chegada e deslocação por meios próprios
para alojamento APA no Hotel Comfort Vesterbro ou
similar.
9º Dia – Copenhaga – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.250

€2.970

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 3 Noites de alojamento APA
em Copenhaga, Voo Atlantic Airways Copenhaga/Vagar, 5 Noites de alojamento APA nas Faroé, Aluguer de viatura (Opel
corsa ou similar) por 4 dias (quilometragem ilimitada, CDW, Roubo, IVA) e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Encantos
da
Gronelândia
Partidas 3ª Feira de 4 de Junho a 20 de Agosto

1º Dia – 3ª Feira – Lisboa (ou Porto) – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga – Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia – 4ª feira – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se passeio
pela cidade passando pela Fonte de Gefión, o antigo
Palácio Real de Christiansborg, Bairro típico de
Nyhavn, Palácio Real de Amalienborg e a famosa
Pequena Sereia.
3º Dia – 5ª feira – Copenhaga – Gronelândia – Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – Voo Air Greenland para
Kangerlussuaq- Desembarque e transbordo para
voo para Ilulissat. Chegada e encontro com o guia.
Transporte para alojamento APA no hotel Arctic.
Encontro de boas vindas e passeio a pé pela cidade.
Jantar no hotel.
4º Dia – 6ª feira – Livre em Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou para actividades opcionais.
5º Dia – Sábado – Livre em Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a cidade ou para actividades opcionais. Jantar de
despedida. Encontro com informações sobre a viagem
de barco. Jantar no hotel.
6ª Dia – Domingo – Ilulissat – Cruzeiro
Pequeno almoço no hotel. À tarde transporte para
o cais e embarque a bordo do MV Sarfaq Ittuk, com

pensão completa. Partida Às 17h00 para cruzeiro
pela Gronelândia com pernoita em cabine exterior. Às
21h30 curta paragem Em Aasiaat.
7º Dia – 2ª feira – Em navegação
De manhã cedo paragem em Sisimiut. À tarde curtas
paragens em Kangaamiut e Maniitsoq.
8º Dia – 3ª feira – Em navegação
De manhã cedo paragem em Nuuk. À tarde curtas
paragens em Qeqertarsuatsiaat e Paamiut
9º Dia – 4ª feira – Cruzeiro – Narsaq
De madrugada curta paragem em Arsuk. À tarde
paragem em Qaqortoq. Desembarque Às 21h00 em
Narsaq e encontro com o guia para transporte para
alojamento APA no Hotel Narsaq.
10º Dia – 5ª feira – Narsaq – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Curta visita de cidade em
Narsaq. Transporte para o cais e viagem de barco
pelo Fjord de Erik até Narsarsuaq. Transporte para o
aeroporto de Narsarsuaq e voo Air Greenland com
destino a Copenhaga. Chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Hotel Comfort
Vesterbro ou similar.
11º Dia – 6ª feira – Copenhaga – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€5.310

€5.935

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 3 Noites de alojamento APA
em Copenhaga, Voo Air Greenland Copenhaga/Ilulissat-Narsarsuq/Copenhaga, transferes na Gronelândia, 4 Noites de
alojamento APA, 2 jantares, Cruzeiro em cabine exterior com pensão completa, visitas mencionadas e Seguro Multiviagens
VIP DELUXE. 

À Descoberta
da
Gronelândia
Partidas Domingo de Junho a Agosto

1º Dia – Domingo - Lisboa (ou Porto) – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga –
Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia – 2ª feira – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se passeio
pela cidade passando pela Fonte de Gefión, o antigo
Palácio Real de Christiansborg, Bairro típico de
Nyhavn, Palácio Real de Amalienborg e a famosa
Pequena Sereia.
3º Dia – 3ª feira– Copenhaga – Gronelândia –
Narsarsuaq
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – Voo Air Greenland para
Narsarsuaq. Desembarque e encontro com o guia –
transporte para alojamento APA no Hotel Narsarsuaq.
Curto encontro de boas vindas seguido de passeio
a pé para conhecer a cidade – Tarde livre. Jantar no
hotel.

7º Dia – Sábado – Nuuk – Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o
aeroporto. Voo Air Greenland para Ilulissat. Transporte
para alojamento APA no Hotel Arctic. Encontro com o
guia e city tour a pé da cidade. Jantar no hotel
8º e 9º Dias – Domingo e 2ª feira – Livres em Ilulissat
Pequeno almoço no hotel. Dias livres para actividades
e visitas a gosto pessoal
10º Dia – 3ª feira – Ilulissat – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Café de despedida com o
guia. Transporte para o aeroporto – Voo Air Greenland
para Copenhaga via Kangerlussuaq. Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
11º Dia – 4ª feira – Copenhaga – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal
FIM DO PROGRAMA

4º e 5º Dias – 4ª e 5ª feira – Livres em Narsarsuaq
Pequeno almoço – Dias livres para actividades e visitas
a gosto pessoal
6º Dia – 6ª feira – Narsarsuaq – Nuuk
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
– Voo da Air Greenland para Nuuk. Chegada e
transporte para alojamento APA no Hotel Hans Egede.
City tour da cidade com visita ao Museu Nacional

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€5.600

€6.315

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 3 Noites de alojamento APA em
Copenhaga, Voo Air Greenland Copenhaga/Narsarsuq/Nuuk/Ilulissat/Copenhaga, transferes na Gronelândia, 7 Noites
de alojamento APA, 2 jantares, visitas mencionadas e Seguro Multiviagens VIP DELUXE. 

Partidas diárias de Abril a Outubro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga – Deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Hotel Comfort
G ou similar.
2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.
3º Dia – Copenhaga – Billund
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto Voo a indicar para Billund
– Chegada e deslocação por meios próprios para
alojamento no Alojamento APA no Hotel Legoland.
Resto do dia para explorar o parque, neste parque
tudo é feito por milhares de pequenas peças de lego,
monumentos mundialmente conhecidos, cidades,
animais, entre outros. Aproveite ainda as inúmeras
diversões, espectáculos e zonas de construção.
4º Dia – Parque Legolândia
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado
ao divertimento no Parque Legolândia.
5º Dia – Billund – Lisboa
Pequeno almoço no hotel.
Deslocação por meios próprios para o aeroporto
Voos a indicar para Portugal
FIM DO PROGRAMA

1º Dia – Billund
Chegada Billund por meios próprios – Alojamento
APA no Hotel Legoland.
2º e 3º Dia – Parque Legolândia
Pequeno almoço no hotel. Dias inteiramente dedicados
ao divertimento no Parque Legolândia. Entradas
incluídas.
Neste parque tudo é feito por milhares de pequenas
peças
de
lego,
monumentos
mundialmente
conhecidos, cidades, animais, entre outros. Aproveite
ainda as inúmeras diversões, espectáculos e zonas de
construção.
4º Dia – Billund
Pequeno almoço no hotel. Partida de Billund por
meios próprios.
• Preços sob consulta em função da data de viagem

Copenhaga,
Oslo
e os Fiordes
Partidas diárias de Abril a Setembro

1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para a Copenhaga, chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento 2
noites APA no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.
3º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre – No final da
tarde Cruzeiro DFDS Seaways para Oslo. Pernoita
a bordo em cabine exterior – A apresentação do
passaporte é obrigatória para embarque no cruzeiro.
4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e transporte
por meios próprios para alojamento 2 noites APA no
Hotel Comfort Grand Central ou similar. Aproveite
para explorar as atrações que Oslo oferece.
5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital
Norueguesa, há muito para ver! Passeie pela famosa
rua Karl Johan no centro da cidade, visite o parque
de esculturas “Vigelandspark”, a nova Opera House e
alguns dos famosos museus da cidade, como o dos
Vikings.

6º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Fläm,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens e de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até
ao Sognefjord, conhecido como o fiorde dos sonhos.
Alojamento APA no hotel Flämsbrygga ou similar.
7º Dia – Flam – Gudvangen – Voss – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a região. Às 15h10, passeio de barco pelo fiorde
de Nærøyfjord, o mais estreito fiorde da Europa
até Gudvangen (Património Mundial da UNESCO)
– mudança para viagem de autocarro até Voss e
mudança para viagem de comboio para Bergen –
Alojamento 2 noites Apa no hotel Bergen Bors ou
similar.
8º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
capital dos fiordes. Aproveite para explorar Bergen,
cidade Património Mundial e porta para alguns dos
fiordes mais bonitos do mundo.
9º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.500

€2.260

Quarto Single

€2.330

€3.085

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 7 Noites de alojamento
APA, Travessia marítima em camarotes exteriores com pequeno almoço, Viagem Oslo – Bergen pelos fiordes (comboio,
barco, autocarro) e Seguro Multiviagens.

Na Rota
dos
Castelos
Partidas diárias de Maio a Setembro

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

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.195

€1.835

4 Pessoas

€1.060

€1.700

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.

À Descoberta
das
Capitais
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para a Copenhaga, chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento 2
noites APA no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.
2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.
3º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre – No final da
tarde Cruzeiro DFDS Seaways para Oslo. Pernoita
a bordo em cabines exteriores – A apresentação do
passaporte é obrigatória para embarque no cruzeiro.
4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e transporte
por meios próprios para alojamento 2 noites APA no
Hotel Comfort Borsparken ou similar. Aproveite para
explorar as atrações que Oslo oferece.
5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital
Norueguesa, há muito para ver! Passeie pela famosa
rua Karl Johan no centro da cidade, visite o parque de
esculturas “Vigelandspark”, a nova Opera House e
alguns dos famosos museus da cidade, como o dos
Vikings.
6º Dia – Oslo – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio para
Estocolmo, capital da Suécia. Alojamento 3 noites

APA no First Hotel Kungbron ou similar.
7º e 8º Dia – Livres em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Estocolmo, uma das mais
bonitas cidades do mundo. Construída sobre 14 ilhas,
ligadas por várias pontes. Aproveite para passear
pela zona histórica “Gamla Stan”, com as suas ruas
estreitas, o Palácio Real e a Catedral e não deixe de
visitar o Museu Vasa.
9º Dia – Estocolmo – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a cidade. Deslocação por meios próprios para o cais.
Às 17h30, partida em paquete da Tallink Silja Line para
Helsínquia. Pernoita a bordo em cabines exteriores.
10º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço a bordo.Deslocação por meios
próprios para Alojamento Apa 2 noites no Original Hotel
Sokos Presidentti. Resto do dia livre para explorar a
cidade. Recomendamos visitar a Igreja Temppeliaukio
(Igreja da Rocha), a Catedral, o Monumento a Sibelius,
a Catedral Ortodoxa Uspensky, o Finlândia Hall, o
Palácio Presidencial (Presidentinlinna) e o Museu de
Arte Kiasma.
11º Dia – Livre em Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade.
12º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.690

€2.370

Quarto Single

€2.740

€3.425

Os preços incluem: Passagem aérea TAP em classe W com taxas de aeroporto (Pacote Completo), Alojamento 9 Noites
de alojamento Apa nos hotéis mencionados ou similares, 2 Noites Apa a bordo em camarotes exteriores, Comboio Oslo
– Estocolmo e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Jóias
do Báltico
Partidas
2019

Maio 16, 22 e 30
Junho 5, 13, 19 e 27
Julho 3, 11, 17, 25 e 31
Agosto 8, 14, 22 e 28
Setembro 5, 11, 19 e 25

NÃO NECESSITA DE VISTO
1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
para alojamento Apa no Hotel Scandic Park ou similar
no centro da cidade.
2º Dia – Helsínquia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Visita guiada à cidade
passando por todos os principais pontos de maior
interesse como Catedral Tuomiokirkko, Monumento a
Sibelius, o Mercado Antigo e a famosa igreja escavada
na rocha. Tarde Livre. Transporte para o cais – Partida
de Helsínquia para São Petersburgo a bordo do M/S
Princess Anastasia. Pernoita em cabine exterior e
jantar a bordo.
3º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a S. Petersburgo
e desembarque. Encontro com o guia e visita
panorâmica da cidade com visita à Fortaleza Peter &
Paul. Alojamento Apa no Hotel Ambassador ou similar.
Tarde Livre para explorar a cidade. Possibilidade de
saída noturna (Ballet, Ópera, Folclore ou circo).
4º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou opcional ao Museu Hermitage ou ao Palácio
Yusupov. Possibilidade de saída noturna (Ballet,
Ópera, Folclore ou circo).
5º Dia – S. Petersburgo – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou tour opcional para visita a um dos palácios
de verão Pushkin ou Peterhof. Em hora a combinar

transporte para o cais. Saída no final do dia para
Tallinn. Pernoita em cabine exterior e jantar a bordo.
6º Dia – Tallinn – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Tallinn a meio
da manhã e desembarque. Tempo livre para explorar
o lindíssimo centro histórico de Tallinn, classificado
como Património Mundial da Unesco. Recomendase visita ao Castelo de Toompea, Catedral Alexander
Nevsky e a antiga Câmara Municipal. Partida no final
do dia rumo a Estocolmo.
7º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque em Estocolmo.
Deslocação por meios próprios para Alojamento Apa 2
noites no Hotel Clarion Stockholm ou similar no centro.
Resto do dia livre para explorar Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!.
8º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Recomenda-se passeio pela zona histórica
“Gamla Stan”, com as suas ruas estreitas, o Palácio
Real e visita à Catedral.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel . Deslocação por meios
próprios para o aeroporto, voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.875

€2.345

Quarto Single

€3.295

€3.765

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. Completo), transfer In privado em Helsínquia
e transfer Out em S. Petersburgo, Cruzeiro Helsínquia – Estocolmo com 3 noites a bordo e refeições, Visitas panorâmicas
de Helsínquia e S. Petersburgo, 5 Noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares e Seguro Multiviagens VIP
LIGHT.

Cruzeiro a
S. Petersburgo
Partidas

Maio 1, 14, 22 e 28
Junho 5, 11, 19 e 25
Julho 3*, 9*, 17, 23 e 31
Agosto 6, 14, 20 e 28
Setembro 3, 11, 17 e 25

NÃO NECESSITA DE VISTO
1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
para alojamento Apa no Hotel Scandic Park ou similar
no centro da cidade.
2º Dia – Helsínquia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Visita guiada à cidade
passando por todos os principais pontos de maior
interesse como Catedral Tuomiokirkko, Monumento a
Sibelius, o Mercado Antigo e a famosa igreja escavada
na rocha. Tarde Livre. Transporte para o cais – Partida
de Helsínquia para São Petersburgo a bordo do M/S
Princess Anastasia. Pernoita em cabine exterior e
jantar a bordo.

5º Dia – S. Petersburgo – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou tour opcional para visita a um dos palácios
de verão Pushkin ou Peterhof. Em hora a combinar
transporte para o cais. Às 19h00 partida para
Helsínquia. Pernoita em cabine exterior e jantar a
bordo.
6º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço a bordo. Desembarque em Helsínquia
às 08h00. Deslocação por meios próprios para o
aeroporto, voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

3º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a S. Petersburgo
e desembarque. Encontro com o guia e visita
panorâmica da cidade com visita à Fortaleza Peter &
Paul. Alojamento Apa no Hotel Ambassador ou similar.
Tarde Livre para explorar a cidade. Possibilidade de
saída noturna (Ballet, Ópera, Folclore ou circo).

Opcionais
Museu Hermitage ................................... €140
Palácio Yusupov .................................... €135
Palácio Puskin ......................................... €150
Palácio Peterhof ..................................... €190
Floclo russo ................................................. €75
Circo .............................................................. €95
Ballet / Opera .......................... €100 a €250

4º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou opcional ao Museu Hermitage ou ao Palácio
Yusupov. Possibilidade de saída noturna (Ballet,
Ópera, Folclore ou circo).

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.385

€1.890

Quarto Single

€2.365

€2.870

*Supl. nas Partidas de 3 e 9.7

€60

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. Completo), transfer In privado em
Helsínquia e transfer Out em S. Petersburgo, Cruzeiro Helsínquia – S. Petersburgo com 2 noites a bordo e refeições, Visitas
panorâmicas de cidade, 3 Noites nos hotéis mencionados ou similares e Seguro Multiviagens.

Moscovo
e
S. Petersburgo
Partidas diárias de Abril a 31 de Outubro

1º Dia – Lisboa – Moscovo
Voos a indicar para Moscovo – à chegada, transporte
privado para alojamento 3 noites APA no Hotel
Budapest ou similar.
2º Dia – Moscovo
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
guiada de Moscovo com seus pontos principais,
Kremlin, Theatre Square, Sparrow Hills entre muitos
outros pontos de interesse da cidade. Tarde livre para
explorar a cidade.
3º Dia – Livre em Moscovo
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre
para explorar a cidade a seu gosto ou optar por uma
opcional (sob consulta).
4º Dia – Moscovo – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Após pequeno-almoço,
transporte para a estação de comboios. Viagem em
comboio para S. Petersburgo. Chegada e transporte
para alojamento Apa no Hotel Mevsky Grand ou similar.

Fortaleza de Pedro e Paulo, o Palácio de Inverno, a
Catedral de St. Isaac, o Convento Nevsky entre outros.
Tarde livre.
6º Dia – Livre em S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre
para explorar a cidade a seu gosto ou optar por uma
opcional (sob consulta).
7º Dia – S. Petersburgo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
– voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

- Outros hotéis disponivéis no nosso site
- Possibilidade de extensão ao ANEL DOURADO

5º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã visita guiada
desta cidade conhecida como a Veneza do Norte,
passando pelos seus pontos de maior esplendor, a

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.260

€1.940

Quarto Single

€2.095

€2.775

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe Q e taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, Viagem
de comboio em 1ª. Classe entre as cidades, 6 Noites de alojamento APA, Visitas de cidade guiadas em privado e Seguro
Multiviagens VIP LIGHT.
NÃO INCLUI VISTO OBRIGATÓRIO

Tallinn,
Riga e Vilnius
Partidas diárias de Abril a 30 de Outubro

1º Dia – Lisboa – Tallinn
Voos a indicar para Tallinn – à chegada, transporte
privado para alojamento 2 noites APA no Hotel
Metropol ou similar.

6º Dia – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada
a Vilnius, com os seus monumentos de grande valor
patrimonial e histórico. Tarde livre.

2º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada
pelo lindíssimo centro histórico de Tallinn, classificado
como Património Mundial da Unesco. Tarde livre.

7º Dia- Vilnius – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte privado para o
aeroporto. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Tallinn – Riga
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel Hansa ou
similar.
4º Dia – Riga
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada à
belíssima cidade de Riga, rica na sua curiosa mistura
de estilos arquitectónicos. Tarde livre.

- Outros hotéis disponivéis no nosso site
- Possibilidade de tours opcionais

5º Dia – Riga – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel Panorama
ou similar.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€670

€1.290

Quarto Single

€1.140

€1.760

Os preços incluem: Voos KLM em classe N com taxas de aeroporto (Pac. Completo), 6 Noites de alojamento APA,
transferes In/Out, transporte entre capitais em autocarro regular, Visita de cidade a pé em privado das cidades e Seguro
de Multiviagens.

À Descoberta
do
Báltico
Partidas diárias de Abril a 31 de Outubro

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Tallinn
Voos para Tallinn – à chegada, pick up da viatura
e viagem para alojamento 2 noites APA no Hotel
Metropol/Hotel Kreutzwald ou similares.
2º Dia – Livre em Tallinn
Pequeno almoço. Dia para visita a esta bela cidade e
seus arredores cheios de atracções de interesse.
3º Dia – Tallinn – Tartu
Pequeno almoço. Conduza para Rakvere e visite o
Parque Nacional de Lahemaa e a cidade de Mustvee.
Continuação pelas margens do lago Peipsi até
Kalleaste e depois para Tartu, considerada a capital
cultural da Estónia, alojamento APA no Hotel Pallas/
Hotel London ou similares.
4º Dia – Tartu – Cesis – Sigulda
Pequeno almoço. Sugerimos a visita às cidades de
Valga e Cesis – não deixe de visitar o Castelo Medieval
de Cesis e a igreja de S. João. Passagem pelo Parque
Nacional de Gauja até Sigulda – Visite as ruínas do
castelo episcopal e dos cavaleiros das espadas.
Alojamento Apa no Hotel Sigulda/ Hotel Segewold ou
similares.
5º Dia – Sigulda – Sabile – Kandava – Kuldiga – Liepaja
Pequeno almoço. Passagem por diversas cidades
e pela antiga localidade de residência do Duque de
Courtland, com passagem pela maior cascata do
Norte, no rio Venta – alojamento Apa no Hotel Europa
City Amrita/Hotel Kolumbs ou similares.
6º Dia – Liepaja – Palanga – Klaipeda – Nida
Pequeno almoço. Visite a cidade e passe pelo porto
militar e cais dos submarinos. Viagem para Klaipeda,
passando pela estância balnear de Palanga. Atravesse

de ferry para Nida. Aproveite para explorar a região –
alojamento Apa no Hotel Nidos Banga/Hotel Nerija ou
similares.
7º Dia – Nida – Klaipeda – Kaunas – Vilnius
Pequeno almoço. Visite o centro histórico de Kaunas
e a sua bela catedral. À saída da cidade, deve passar
pelo Mosteiro de Pazaislis. Já na Lituânia, não deixe
de visitar a cidade histórica de Trakai, capital do
país em tempos medievais, com o seu lindo castelo.
Alojamento Apa no Hotel Grata/Hotel Amberton
Vilnius ou similares.
8º Dia – Vilnius – Siauliai – Rundale – Riga
Pequeno almoço. A manhã deve ser dedicada à visita
do centro de Vilnius, em que se encontram cerca
de 1000 edifícios e 48 igrejas de características
medievais!! – A meio da tarde, partida para Riga
passando por Rundale, onde poderá visita o famoso
palácio. Chegada a Riga e alojamento Apa 2 noites no
Hotel Hanza/Hotel Hestia Jugend ou similares.
9º Dia – Livre em Riga
Pequeno almoço. Sugere-se a manhã passada em
visita a pé ao centro da cidade, com mais de 800 anos
de história.
10º Dia – Riga – Pärnu – Tallinn
Pequeno almoço. Viagem pela via costeira até Pärnu,
com estâncias termais e belas praias. Depois atravesse
a terra dos bosques até chegar a Tallinn – Alojamento
Apa Hotel Metropol/Hotel Kreutzwald ou similares.
11º Dia – Tallinn – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço. Devolução do automóvel
aeroporto de Tallinn. Voos para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Hotéis Turística

no

Hotéis 1ª Classe

Preço por pessoa
em Duplo

2 Pessoas

4 Pessoas

2 Pessoas

4 Pessoas

Pacote sem voos

€850

€725

€1.060

€865

Pacote completo

€1.410

€1.280

€1.625

€1.430

Voos Lufthansa em classe W com taxas de aeroporto (Pacote completo), 10 Noites de alojamento APA na categoria
selecionada, Aluguer de viatura 10 dias – Grupo C (quilometragem ilimitada, TP, CDW, IVA), Welcome package com mapa
das estradas e Seguro Multiviagens.

Encantos do
Báltico
Partidas 6ª Feira de Abril a Outubro

1º Dia – Lisboa – Riga
Voo a indicar para Riga – à chegada, transporte
privado para alojamento 2 noites APA no Hotel da
categoria selecionada.
2º Dia – Livre em Riga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se visita à belíssima
zona histórica de Riga, ao Castelo de Riga, a Igreja
de S. Pedro, ao Portão Sueco e ao Monumento da
Liberdade.
3º Dia – Riga – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas
capitais em carro privado. Alojamento 1 noites APA no
Hotel da categoria selecionada no centro de Tallinn.
Resto do dia livre para explorar o lindíssimo centro
histórico, classificado como Património Mundial da
Unesco.
4º Dia – Tallinn – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deslocação
por meios próprios para o cais. Travessia em ferry
para Helsínquia. Chegada e deslocação por meios
próprios para Alojamento Apa no hotel da categoria
selecionada.

e à famosa igreja escavada na rocha. A meio da tarde,
deslocação por meios próprios para terminal marítimo
– cruzeiro para Estocolmo – partida do paquete
vermelho e branco da VIKING LINE – Alojamento APA
em cabine da categoria seleccionada.
6º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel da
categoria selecionada. Dia livre para explorar a capital
– Estocolmo é famosa pelos seus canais, museus,
jardins e muito mais.
7º Dia – Estocolmo – Riga
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a cidade ou visitar museus. Deslocação por meios
próprios para o cais. Ao final da tarde cruzeiro para
Riga – Alojamento APA em cabine da categoria
seleccionada.
8º Dia – Riga – Lisboa
Pequeno almoço a bordo. Desembarque cerca das
10h. Transporte para o aeroporto. Voo a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

5º Dia – Helsínquia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre para explorar a
cidade. Recomenda-se visita ao monumento a Sibelius

Preço por pessoa

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Duplo

Single

Duplo

Single

Pacote sem voos

€795

€1.495

€1.065

€2.025

Pacote completo

€1.440

€2.140

€1.710

€2.670

Os preços incluem: Voos Air Baltic em classe V com taxas de aeroporto (Pacote completo), 5 Noites de alojamento APA
na categoria selecionada, 2 Noite em cabines da categoria selecionada, Viagem em carro privado Riga/Tallinn, Transferes
In/Out em Riga e Seguro Multiviagens.

Escapadinha
na
Suécia
Partidas diárias de Maio a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voo a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA 2 noites no
Hotel Clarion Stockholm ou similar.

5º Dia – Trosa – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Estocolmo (autocarro e comboio regular). Alojamento
APA no Clarion Stockholm ou similar.

2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
Estocolmo, capital da vida e do movimento! A Capital
da Suécia é uma cidade encantadora, vibrante e
rodeada de beleza e água – por isso é apelidada de
Veneza do Norte!

6º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deslocação
por meios próprios para o aeroporto. Voos a indicar
para Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Estocolmo – Trosa
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
Estocolmo. À tarde, viagem para Trosa (comboio e
autocarro regular). Alojamento APA 2 noites no Trosa
Stadshotell ou similar. Aproveite o final do dia para
experimentar o Spa do hotel e relaxar.
4º Dia – Trosa
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para relaxar no
Spa e para explorar Trosa, uma pequena e tradicional
cidade sueca no sudeste da província histórica de
Södermanland.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€970

€1.705

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 5 Noites de alojamento APA nos
hotéis mencionados ou similares viagens em transportes regulares (comboio e autocarro) Estocolmo – Trosa ida e volta
e Seguro Multiviagens.

Estocolmo,
Oslo e os
Fiordes
Partidas diárias de Maio a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para a Estocolmo, chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento 2 noites APA no
First Hotel Kungsbron ou similar.
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Manha livre na capital da
Suécia. Sugere-se passeio pela zona histórica “Gamla
Stan”, com as suas ruas estreitas, o Palácio Real, Visita
ao Museu Vasa e à Catedral de São Nicolau. Às 14h00,
encontro com o guia para visita a pé de Estocolmo
com experiências gastronómicas locais
3º Dia – Estocolmo – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio para
Oslo. Deslocação por meios próprios para alojamento
2 noites Apa no Hotel Thon Astoria ou similar.
Aproveite o resto do dia para explorar as atrações que
Oslo oferece.
4º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital
Norueguesa, há muito para ver! Passeie pela famosa
rua Karl Johan no centro da cidade, visite o parque
de esculturas “Vigelandspark”, a nova Opera House e
alguns dos famosos museus da cidade, como o dos
Vikings.

5º Dia – Oslo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Fläm,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens e de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até ao
Sognefjord. De Fläm, continuação da viagem agora
de barco pelo fiorde de Nærøyfjord, o mais estreito
fiorde da Europa até Gudvangen (Património Mundial
da UNESCO). Viagem em autocarro para Voss e daí
em comboio até chegar a Bergen. Alojamento 2 noites
APA no Hotel Grand Terminus ou similar.
6º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
capital dos fiordes. Aproveite para explorar Bergen,
cidade Património Mundial e porta para alguns dos
fiordes mais bonitos do mundo.
7º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.410

€2.165

Quarto Single

€1.840

€2.595

Os preços incluem: Voo TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no pacote completo), 6 Noites de alojamento
APA nos hotéis mencionados ou similares, visita de Estocolmo e Oslo, Comboio Estocolmo – Oslo (2ª classe), Viagem
Oslo – Bergen pelos fiordes (comboio, barco, autocarro) e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Estocolmo
a
Gotemburgo
Partidas diárias de Maio a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo – à chegada, pick up
da viatura e viagem para alojamento APA no Hotel
Terminus ou similar.
2º Dia – Estocolmo – Mora In Dalarma (aprox. 316Km)
Pequeno almoço no hotel – viagem até Mora In Dalarma,
recomenda-se paragem na mais antiga cidade sueca
fundada pelo Rei Viking, continuação com passagem
em Enkoping, Avesta e Borlange até chegar a Mora
situada junto ao Lago Siljan – alojamento APA 3 noites
no Hotel Mora Parken ou similar.
3º e 4º Dia – Livres em Mora
Pequeno almoço no hotel – dias livres para explorar
a região conhecida pelos festivais do Sol da Meia
Noite, o Cavalo Dala, Casas tradicionais em madeira
e o Lago Siljan. Recomenda-se visita ao Museu Zorn,
Solleron (museu de edificios vikings) e a Gesunda vila
tradicional sueca.
5º Dia – Mora – Karlstad (aprox. 233Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para Karlstad
– Recomenda-se paragem em Nusnas (local de

produção do tradicional e famoso cavalo de Dala).
Alojamento APA no Hotel Scandic Winn ou similar.
6º Dia – Karlstad – Gotemburgo (aprox. 265Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para Gotemburgo
– alojamento APA 2 noites no Hotel Quality Panorama
ou similar.
7º Dia – Livre em Gotemburgo
Pequeno almoço no hotel. Sugere-se passeio de barco
pelos canais da cidade e visita ao parque de diversões
Liseberg.
8º Dia – Gotemburgo – Estocolmo (aprox. 470Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Estocolmo. Alojamento APA no Hotel Terminus ou
similar.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Devolução do automóvel no
aeroporto e partida em voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.180

€1.915

4 Pessoas

€1.060

€1.795

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 8 Noites de alojamento APA nos
hotéis mencionados ou similares, Aluguer de viatura 8 dias Grupo C (quilometragem ilimitada, THW, CDW, IVA) e Seguro
Multiviagens

Hotel de Gelo
e o Sol da
Meia-Noite
Partidas diárias de Junho a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel
Scandic No 53 ou similar. Bem-vindo a Estocolmo,
capital da vida e do movimento! Construída sobre 14
ilhas, parte de um arquipélago. A Capital da Suécia é
uma cidade encantadora, vibrante e rodeada de beleza
e água – por isso é apelidada de Veneza do Norte!
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Sugere-se passeio pela
zona histórica “Gamla Stan”, com as suas ruas estreitas,
o Palácio Real, ao Museu Vasa e à Catedral de São
Nicolau.
3º Dia – Estocolmo – Abisco
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a cidade. Ao final da tarde, partida em comboio
nocturno para Abisco com pernoita a bordo.
4º Dia – Abisco
Desembarque de manhã e deslocação por meios
próprios para alojamento Apa no Abisco Mountain
Lodge. Jantar no Hotel.
5º Dia – Livre em Abisco
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
região e observar o sol da Meia-noite (Junho e Julho).

Jantar no Hotel.
6º Dia – Abisco – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio para
Kiruna. Desembarque e transporte para o Icehotel 365
na vila de Jukkasjarvi. Resto de dia livre para explorar
o local agora verde. À noite, pernoita no hotel de gelo
(com temperatura interior de 5 graus negativos numa
cama de neve e gelo coberta por peles de rena – Art
Suite)
7º Dia – Livre em Kiruna
Despertar com uma chávena de sumo de bagas quente.
Sauna e pequeno almoço. Dia livre para actividades
ao ar livre. Pernoita em alojamento quente. Aproveite
para visualizar o famoso espectáculo do Sol de meia
noite.
8º Dia – Kiruna – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
e voo a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel
Scandic No 53 ou similar.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.300

€3.405

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe U/W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 3 Noites de alojamento
Apa em Estocolmo, 2 Noites em Abisco, 2 Noites no Ice Hotel (1 noite icehotel e 1 noite warm accommodation), Viagem
de comboio Estocolmo – Abisco – Kiruna, Transferes em Kiruna e Seguro Multiviagens VIP.

Suécia
de
Comboio
Partidas diárias de Maio a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo – chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento Alojamento
no First Hotel Kungsbron ou similar. Estocolmo é
construída em 14 ilhas com edifícios medievais bem
preservados ao lado de arquitetura moderna.
2º Dia – Estocolmo – Karlstad
Pequeno almoço no Hotel. Viagem de comboio para
Karlstad, uma cidade localizada perto do maior lago
da Suécia – o Lago Vänern oferece experiências únicas
para todos, belas paisagens, cultura e boa comida.
Alojamento Apa no Hotel Scandic Winn ou similar.
3º Dia – Karlstad – Gotemburgo
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio
é na direção sudoeste para Gotemburgo, a segunda
maior cidade da Suécia e porta de entrada natural
para o Ocidente. Uma cidade caracterizada pelo
estilo internacional, criatividade, encanto natural
e descontraído. Alojamento Apa no Hotel Quality
Panorama ou similar.
4ª Dia – Gotemburgo – Malmö
Pequeno almoço no Hotel. Viagem de comboio
rumo sul até alcançar Malmö, uma cidade pequena e
amigável, com uma boa escolha de atrações culturais,
incluindo o Museu Moderna Malmö. Alojamento Apa
no Comfort Hotel Malmö ou similar.
5º Dia – Malmö – Kalmar
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio
é para a cidade histórica de Kalmar, uma das cidades
mais antigas da Suécia. A história espreita a cada

esquina, pelo que um passeio pelas ruas da Cidade
Velha e o Castelo de Kalmar são recomendados. A ilha
de Öland é o destino de férias de verão favorito dos
suecos. Nesta ilha encontrará 400 moinhos de vento,
34 igrejas, 16 antigas fortificações, 34 espécies de
orquídeas, o maior farol da Suécia, o maior moinho de
vento da Escandinávia e a maior ruína do castelo no
norte da Europa, o Alvaret. Alojamento Apa no First
Hotel Witt ou similar
6º Dia – Kalmar – Linköping
Pequeno almoço no Hotel. Viagem de comboio para
Linköping. Ao aproximar-se da cidade, poderá ver
a torre da Catedral a elevar-se acima da planície, a
catedral medieval mais bonita e bem preservada da
Suécia. Alojamento Apa no Quality Hotel Ekoxen ou
similar
7º Dia – Linköping – Estocolmo
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio
leva-nos de regresso a Estocolmo. Recomendase visita à Cidade Velha, Vasamuseet – O Museu
Vasa, Museu ao Ar Livre Skansen, Kungliga Slottet
– O Palácio Real, Drottningholms Slott – O Palácio
Drottningholm, Östermalmshallen – O Östermalm
Food Court, Millesgården – Museu de Arte, Parque da
Cidade. Alojamento Apa no First Hotel Kungsbron ou
similar.
8º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.320

€2.055

Quarto Single

€1.850

€2.585

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de alojamento APA nos
hotéis mencionados ou similares, Viagens de comboio entre as cidades mencionadas e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Explorando
o sul da
Suécia
Partidas diárias de Maio a 30 de Setembro

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voo a indicar para Estocolmo. Pick up da viatura e
viagem para alojamento APA no Hotel Terminus ou
similar.
2º Dia – Estocolmo – Linköping (aprox.200Km)
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
Estocolmo. Viagem para Linköping passando por
Norköping. Alojamento Apa no First Hotel Linköping
ou similar.
3º Dia – Linköping – Kalmar (aprox.250Km)
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se passagem
por Vimmerby para visitar o mundo de Astrid Lindgren
– autora de inúmeros contos infantis. Continuação da
viagem para Kalmar, Alojamento Apa 3 noites no Hotel
First Witt Kalmar ou similar.

7º Dia – Livre em Motala
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
região. Recomenda-se cruzeiro no Göta Canal.
8º Dia – Montala – Estocolmo (aprox.250Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para Estocolmo.
Em Mariefred não deixe de visitar o castelo Gripsholm.
Alojamento APA no Hotel Terminus ou similar.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Devolução da viatura no
aeroporto. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

4º e 5º Dia – Livres na Região de Kalmar
Pequeno almoço no hotel. Dias livres para explorar a
região com destaque para a ilha Öland e o Reino dos
Cristais.
6º Dia – Kalmar- Motala (aprox.275Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem com passagem por
Nybro, Vetlanda e Jönköping. Alojamento Apa 2 noites
em Motala no Hotel Best Western Statt ou similar.

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.125

€1.860

4 Pessoas

€1.005

€1.740

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 8 Noites de alojamento APA nos
hotéis mencionados ou similares, Aluguer de viatura 8 dias Grupo C (quilometragem ilimitada, THW, CDW, IVA) e Seguro
Multiviagens.

Lapónia
Panorâmica
Partidas diárias 21 de Junho a 30 de Setembro

1º Dia –Lisboa – Helsínquia
Voos Finnair a indicar para Helsínquia. À chegada,
transporte para alojamento Apa no boutique Hotel
Haven, um refúgio elegante e moderno no coração
da cidade a poucos passos do mar. Resto do dia
livre para explorar a cidade. Recomendamos visitar
a Igreja Temppeliaukio (Igreja da Rocha), a Catedral,
o Monumento a Sibelius, a Catedral Ortodoxa
Uspensky, o Finlândia Hall, o Palácio Presidencial
(Presidentinlinna) e o Museu de Arte Kiasma.
2º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. De manhã, city tour
panorâmico da cidade. Dia livre para continuar a
explorar a capital da Finlândia. Transporte para
a estação de comboios. Viagem nocturna para
Rovaniemi – Pernoita a bordo
3º Dia – Rovaniemi
Chegada de manhã cedo e transporte para alojamento
2 noites Apa no hotel Arctic Treehouse no meio do
bosque. Dia para explorar Rovaniemi e experimentar
suas atividades na natureza, como passeios de barco
pelo rio, Santa Claus Safari ou passeio de bicicleta.
Aproveite a noite para ver da sua janela o Sol da Meia
Noite (até Julho) ou tentar observas as famosas luzes
do norte (a partir do final de Agosto)

4º Dia – Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a capital da Lapónia, não deixe de visitar a famosa
Aldeia do Pai-Natal.
5º Dia – Rovaniemi – Kemi
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a estação
de comboios. Viagem de cerca de 1h15 para Kemi.
Deslocação por meios próprios para alojamento nas
Seaside Glass Villas. Resto de dia livre para explorar
a cidade ou descansar num local tranquilo com uma
vista para o mar – local ideal para observar o Sol da
Meia Noite (Maio-Julho) e tentar ver as Auroras (finais
de Agosto a Setembro).
6º Dia – Kemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
de Kemi. À hora indicada voos para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.320

€1.870

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pacote completo), 1 Noite Apa em Helsínquia, 3
Noites Apa na Lapónia, Viagem de comboio Helsínquia – Rovaniemi com cabine, Comboio Rovaniemi – Kemi, Transferes
mencionados e Seguro Multiviagens.

Pai-Natal
e o Sol da
Meia-Noite
Partidas diárias de Junho a Agosto

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À Chegada, transporte
para alojamento APA 2 noites no hotel Scandic Park
ou similar

5º Dia – Santa Claus Safari
Pequeno almoço no hotel. Excursão de dia inteiro a
uma herdade de criação de renas e à Aldeia do PaiNatal, incluindo almoço e mini cruzeiro no rio.

2º Dia – Livre em Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Dia livre. Recomenda-se dia
para cruzeiro a Tallinn (saída de manhã e regresso no
final do dia).

6º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada transporte
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM
DO PROGRAMA

3º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Pequeno almoço. Check out. De manhã, city tour
regular da cidade. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo Finnair para Rovaniemi, a capital da
Lapónia. À Chegada transporte para alojamento APA
3 noites no hotel Santa Claus ou similar.

A ordem do programa será reajusta em função do dia
de saída

4º Dia – Hiking com os Huskies e Sol da Meia Noite
Pequeno almoço no hotel. Viagem de carro até uma
herdade de huskies. Passeio a pé com os cães pelo
bosque. Tempo livre. Recomenda-se visita ao Museu
Arktikum. À noite, excursão de barco para picnic numa
ilha sob o sol da Meia Noite.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.105

€1.695

Quarto Single

€1.775

€2.365

Criança cama extra (até 11 anos)

€415

€905

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 5 Noites de alojamento Apa nos
mencionados ou similares, city tour regular em Helsínquia, Safaris mencionados, transferes In/Out e Seguro Multiviagens.

À Descoberta
dos
Mil Lagos
Partidas diárias Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, pick
up da viatura no aeroporto e viagem para o centro.
Alojamento APA no Original Sokos Hotel Presidentti
ou similar. Helsínquia é uma cidade moderna e
multicultural, com cerca de 450 anos de história.
Num passeio pela cidade poderá observar a fortaleza
de Suomenlinna, a praça do senado, o Parlamento,
Finlândia Hall, o monumento a Sibleius e a igreja na
rocha Temppeliaukio.
2º Dia – Helsínquia – Lappeenranta (aprox 250km)
Pequeno almoço. Viagem até Lappeenranta. A
primeira paragem recomendada será Porvoo, pequena
e idílica vila costeira, a 2ª mais antiga da Finlândia.
Aqui poderá observar os antigos edifícios em madeira
vermelha e pequena vila medieval. Lappeenranta fica
na região sul da Carélia, uma cidade junto ao lago
Saimaa. Alojamento APA 2 noites no Original Sokos
Hotel Lappee ou similar.
3º Dia – Livre na região dos lagos
Pequeno almoço. Dia livre para explorar a região
dos lagos, pode optar por fazer um cruzeiro na Lago
Saimaa, visitar o famoso castelo de areia. À noite
poderá fazer um passeio nos rápidos de Imatrankoski.
4º Dia – Lappeenranta – Savonlinna – Joensuu (
340km)
Pequeno almoço. Viagem pela região dos Mil Lagos,
junto ao lago Saimaa em direcção a Imatra. Esta
região é famosa pelo seu labirinto de lagos e cursos
de água. De Imatra, rumo norte, alcançará Savonlinna,
famosa pelo seu festival de Opera. Tempo para
explorar a cidade e o famoso castelo de Olavinlinna.

Continuação da viagem rumo norte até chegar a
Joensuu, junto à fronteira russa e capital da Carélia
do Norte. Alojamento APA no Original Sokos Hotel
Kimmel ou similar.
5º Dia – Joensuu – Jyväskylä (aprox 250Km)
Pequeno almoço. Viagem por Varkaus a caminho
de Jyväskylä. Tempo para explorar a cidade, famosa
pelos seus museus, exibições de arte, concertos e
peças de teatro. É a cidade natal de Alvar Aalto, sendo
alguns edifícios da sua autoria. Poderá ainda visitar
o museu deste grande arquiteto e ter uma ideia da
grandeza da sua obra. Alojamento no Original Sokos
Hotel Alexandra ou similar.
6º Dia – Jyväskylä – Tampere – Turku (aprox 315Km)
Pequeno almoço. Viagem em direção a Tampere,
localizada entre dois lagos. Tempo para explorar a
cidade. Continuação da viagem até Turku, antiga
capital da Finlândia e a cidade mais antiga do país.
Poderá visitar o castelo, o parque temático dos
famosos Mumin e o antigo centro. Alojamento no
Original Sokos Hotel Hamburg Bors ou similar.
7º Dia – Turku – Helsínquia (aprox 165Km)
Pequeno almoço. Viagem de regresso a Helsínquia
seguindo a estrada do Rei, uma das rotas mais antigas
do norte da europa. Chegada a Helsínquia e tempo
livre para explorar a cidade. Alojamento APA no
Original Sokos Hotel Presidentti ou similar.
8º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço. Viagem até ao aeroporto. Devolução
da viatura e partida em voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€1.150

€1.655

4 Pessoas

€945

€1.450

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 noites de alojamento
APA em hotéis de categoria turística, aluguer de viatura Grupo C – 7 dias (quilometragem ilimitada, LDW, IVA) e Seguro
Multiviagens.

Na Rota do
Sol da
Meia-Noite
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Helsínquia - Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi – Chegada à capital da
Lapónia uma cidade cheia de vida e conhecida pela
famosa Aldeia do Pai Natal. Pick up da viatura no
aeroporto – Alojamento Apa no Original Sokos Hotel
Vaakuna ou similar.
2º Dia – Rovaniemi – Kiruna (aprox.400Km)
Pequeno Almoço no hotel. Viagem até Kiruna,
conhecida pelo mais famoso hotel de gelo agora
aberto 365 dias por ano. Alojamento Apa no Camp
Ripan ou similar.
3º Dia – Kiruna – Sortland (aprox.340Km)
Pequeno Almoço no hotel. Continuação da viagem
hoje rumo às ilhas Vesteralen, famosas pelas
suas fantásticas paisagens ricas em fauna e flora.
Alojamento APA 2 noites no Sortland hotel ou similar.
4º Dia – Vesteralen
Pequeno Almoço no hotel. Dia livre para explorar as
ilhas – poderá fazer tour de observação das baleias
em Andenes, se for mais aventureiro poderá dar um
“pulinho” ao sul às ilhas Lofoten.
5º Dia – Sortland – Tromso (aprox.380Km)
Pequeno Almoço no hotel. Continue na rota do Sol
da Meia noite rumo à capital da Lapónia Norueguesa,
conhecida com a Veneza do Norte. Alojamento APA
no Clarion Collection Hotel With ou similar. Aproveite
para explorar a cidade – poderá visitar o museu Polaria,
a igreja em madeira e terminar o dia sob o Sol da Meia
noite no topo da montanha subindo no funicular.
6º Dia – Tromso – Alta (aprox 405km)
Pequeno Almoço no hotel. Viagem rumo norte
para a região de Finnmark – conhecida pela cultura
Sami. Alojamento APA no Hotel Thon Alta ou similar.
Recomenda-se visita ao museu de arte rupestre.

7º Dia – Alta – Honningsvag – Cabo Norte
(aprox.210Km)
Pequeno Almoço no hotel. Viagem até Honningsvag.
Alojamento APA no Scandic Hotel Bryggen ou similar.
Recomenda-se viagem ao famoso marco do Cabo
Norte no final da tarde para desfrutar do fenómeno
Sol da Meia-noite.
8º Dia – Honningsvag – Karasjok (aprox.280Km)
Pequeno Almoço no hotel. Viagem para sul rumo à
capital Sami. Alojamento 2 noites APA no Engholm
Husky Lodge – cabana.
9º Dia – Livre na região de Karasjok
Pequeno Almoço no Aldeamento. Recomendamos
visita ao parque Sápmi – onde poderá aprender a
cultura e tradições deste povo.
10º Dia – Karasjok – Kautokeino (aprox 130Km) ou
Karasjok – Inari – Kautokeino (aprox 450km)
Pequeno Almoço no hotel. Viagem em direcção a
outro(s) marco(s) da cultura Sami. Caso opte por uma
viagem mais comprida poderá ir à Lapónia Finlandesa
Inari onde poderá visitar o museu e dar um passeio
no maior lago da Lapónia. Alojamento APA no Thon
Hotel Kautokeino ou similar. Recomenda-se visita a
uma das herdades de criação de renas e à galeria de
Juhls – conhecida pelo seu artesanato em prata.
11º Dia – Kautokeino – Kittila (aprox 240Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso à
Lapónia finlandesa. Alojamento APA no Lapland Hotel
Sirkantahti ou similar. Tempo livre para explorar a
região a gosto pessoal.
12º Dia – Kittila – Rovaniemi – Portugal (aprox 165Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Rovaniemi. Devolução da viatura no aeroporto. Voos
a indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

2 Pessoas

€2.050

€2.640

4 Pessoas

€1.740

€2.330

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pacote completo), 11 Noites de alojamento APA
em hotéis mencionados ou similares, Aluguer de viatura Grupo C – 11 dias (quilometragem ilimitada, LDW e IVA) e Seguro
Multiviagens VIP LIGHT.

Observação
dos
Ursos
Partidas diárias Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, transporte
para alojamento APA 2 noites no Hotel Scandic
Kaisaniemi ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Livre em Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Visita guiada à cidade
passando por todos os principais pontos de maior
interesse como Catedral Tuomiokirkko, Monumento a
Sibelius, o Mercado Antigo e a famosa igreja escavada
na rocha. Tarde livre.
3º Dia – Helsínquia – Kajaani – Kuhmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
– voo Finnair para Kajaani – à chegada, transporte para
Kuhmo – alojamento APA no Hotel Kalevala – Jantar
no Hotel. Sauna e jacuzzi disponível no hotel.
4º Dia – Kuhmo – Ursos Castanhos
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Centro Natural
de Petola, com exposições de animais carnívoros
e predadores. Almoço no Hotel. Cerca das 15h00,
transporte para o Centro do Urso Castanho, junto à
fronteira russa. À chegada, informações úteis sobre
estes animais. Às 17h00 partida para os esconderijos,

com um picnic (recomenda-se levar binóculos e
máquina fotográfica – não é permitido fumar). Tempo
livre para observar os ursos. Pernoita nos abrigos*.
5º Dia – Kuhmo – Sol da Meia Noite
Entre as 6h e as 8h00 transporte de regresso ao
Hotel Kalevala para pequeno almoço. Dia livre para
actividades ao ar livre, como passeios a pé, pesca
ou ciclo-turismo. Sauna e jacuzzi disponível no hotel.
Almoço e jantar no hotel. À noite aproveite para
passear pela floresta sob o Sol da Meia Noite (Junho
e Julho).
6º Dia – Kuhmo – Kajaani – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
e voo para Helsínquia, chegada e transbordo para
voos com destino a Lisboa. FIM DO PROGRAMA
*A partir de 1 de Julho pode optar por pernoitar em
cabana.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.180

€1.785

Quarto Single

€1.500

€2.110

Up Grade Cabana (4º dia)

€385

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pacote completo), 2 Noites APA em Helsínquia,
2 Noites no Hotel Kalevala, 2 Almoços e 2 Jantares, 1 noite no abrigo, visitas e tours mencionados, Transferes e Seguro
Multiviagens

Finlândia
com
História
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – transporte para
alojamento 2 noites Apa no Hotel Haven ou similar.
Helsínquia é uma cidade moderna e multicultural, com
cerca de 450 anos de história. Num passeio pela cidade
poderá observar a fortaleza de Suomenlinna, a praça
do senado, o Parlamento, Finlândia Hall, o monumento
a Sibleius e a igreja na rocha Temppeliaukio
2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
de Helsínquia. Tarde livre para explorar a cidade a seu
gosto.
3º Dia – Helsínquia – Porvoo (aprox 52km)
Pequeno almoço no hotel. Pick up da viatura, viagem
até à pequena vila de Porvoo, parada no tempo e com
uma atmosfera única atrai viajantes de todo o mundo.
Alojamento Apa no Haikko Manor.
4º Dia – Porvoo – Mikkeli (aprox 208Km)
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se viagem
pela região dos Mil Lagos, junto ao lago Saimaa
em direcção a Imatra. Esta região é famosa pelo
seu labirinto de lagos e cursos de água. De Imatra,
rumo norte, alcançará Savonlinna, famosa pelo seu
festival de Opera e o famoso castelo de Olavinlinna.
Alojamento Apa no Tertti Manor.

teatro. É a cidade natal de Alvar Aalto, sendo alguns
edifícios da sua autoria. Poderá ainda visitar o museu
deste grande arquiteto e ter uma ideia da grandeza da
sua obra. Alojamento Apa Hotel Yöpuu.
6º Dia – Jyväskylä – Tampere – Turku (aprox 312Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direção a
Tampere, localizada entre dois lagos, é um grande
centro urbano. Tempo para explorar a cidade.
Continuação da viagem até Turku, antiga capital da
Finlândia e a cidade mais antiga do país. Poderá visitar
o castelo, o parque temático dos famosos Mumin, o
antigo centro e algumas cidades costeira vizinhas.
Alojamento Apa 2 noites no Hotel Strandbo na cidade
costeira de Naantali.
7º Dia – Livre em Turku
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a região e o seu arquipélago ou a cidade de Rauma
(Património da Unesco).
8º Dia – Turku – Helsínquia (aprox 165Km) – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Helsínquia seguindo a estrada do Rei, uma das rotas
mais antigas do norte da europa. Entrega da viatura
no aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DO
PROGRAMA

5º Dia – Mikkeli – Jyväskylä (aprox 116km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem até Jyväskyla.
Tempo para explorar a cidade, famosa pelos seus
museus, exibições de arte, concertos e peças de

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.440

€1.945

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q e taxas de aeroporto (no pacote completo), Tranfer In, Visita de Helsínquia,
7 noites de alojamento APA no hotéis mencionados, Aluguer de viatura Grupo C – 5 dias (quilometragem ilimitada, LDW,
IVA) e Seguro Multiviagens.

Triângulo
Nórdico
Partidas diárias Maio a Setembro

1º Dia –Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, transporte
para alojamento APA no Hotel Grand Marina ou similar.
2º Dia – Helsínquia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
de Helsínquia. A meio da tarde, deslocação por meios
próprios para terminal marítimo – cruzeiro para
Estocolmo – partida do paquete vermelho e branco da
VIKING LINE – pernoita em cabine exterior com jantar
a bordo.
3º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Estocolmo, e
deslocação por meios próprios para alojamento Apa
no Hotel Clarion Amaranten ou similar – Dia livre para
explorar a cidade a seu gosto. Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!

16h45, partida de regresso a Helsínquia – pernoita em
cabine exterior com jantar a bordo.
5º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Helsínquia
e transporte para o aeroporto. Voo Finnair para
Rovaniemi. Chegada à capital da Lapónia Finlandesa
e transporte para alojamento 2 noites APA no Hotel
Santa Claus ou similar. Resto do dia livre.
6º Dia – Livre em Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade e a Aldeia do Pai-Natal ou fazer tour opcional.
7º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
– partida em voos a indicar com destino a Lisboa.
FIM DO PROGRAMA

4º Dia – Estocolmo – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deve
comparecer no cais da VIKING LINE até às 15h45. Às

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.010

€1.600

Quarto Single

€1.810

€2.400

Os preços incluem: Voos Finnair em Classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), transferes mencionados, 4
noites de alojamento em hotéis de 1ª classe com pequeno almoço, Visita panorâmica de Helsínquia, travessia marítima em
cabine exterior entre Helsínquia/Estocolmo/Helsínquia com pequeno almoço e jantar e Seguro Multiviagens.

Capitais
Bálticas
Partidas diárias de Maio a Setembro

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, transporte
para alojamento APA em hotel da categoria seleccinada
no centro da cidade
2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
de Helsínquia. Tarde livre para explorar a cidade a seu
gosto. Helsínquia é uma cidade moderna e multicultural.
Num passeio pela cidade poderá observar a fortaleza
de Suomenlinna, a praça do senado, o Parlamento,
Finlândia Hall, o monumento a Sibleius e a igreja na
rocha Temppeliaukio.
3º Dia – Helsínquia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para terminal marítimo. à hora indicada
cruzeiro para Tallinn – partida do paquete vermelho
e branco da VIKING LINE. Chegada e transporte para
alojamento Apa na categoria seleccionada. City tour a
pé da cidade.

da categoria seleccionada. Bem-vindo a Estocolmo,
capital da vida e do movimento! A Capital da Suécia
é uma cidade encantadora, vibrante e rodeada de
beleza e água – por isso é apelidada de Veneza do
Norte!
5º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque cerca das
10h. Deslocação por meios próprios alojamento da
categoria seleccionada (não terá o quarto disponível
tão cedo). Resto do dia livre.
6º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
famosa cidade verde, com os seus jardins, canais,
museus entre muito mais.
7º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – partida em voos a indicar
com destino a Lisboa. FIM DO PROGRAMA

4º Dia – Tallinn – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deslocação por
meios próprios para o cais da TALLINKSILJA. Partida
rumo a Estocolmo – pernoita em cabine em cabine

Preço por pessoa em Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

Hotéis Turística

€815

€1.325

Hotéis 1ª Classe

€1.025

€1.535

Os preços incluem: Voos Finnair em Classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 5 noites de alojamento em
hotéis da categoria seleccionada, Transfer In e Visita panorâmica em Helsínquia, Travessia marítima Helsínquia/Tallinn,
Transfer In/Out e city tour privado a pé em Tallinn, 1 noites em cabine da categoria seleccionada com pequeno almoço
Tallinn/Estocolmo e Seguro Multiviagens

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 35% sobre o valor total dos serviços. Os restantes
65% 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, PACOTES 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, 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 de entrada no seu território devido
à falta de algum dos documentos pessoais, 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. Recomendase 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 05 de Março
de 2019. 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.
INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA 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

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.

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.
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 de Seguros Victoria/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
CANCELAMENTO ANTECIPADO DE VIAGEM
E PERTURBAÇÃO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR

E

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.

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
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TAMBÉM CONHECIDAS COMO AS LUZES DO NORTE, ESTE
FANTÁSTICO FENÓMENO NATURAL É POSSIVEL DE OBSERVAR ENTRE
OUTUBRO E FINAIS DE MARÇO SERPENTEANDO O CÉU,
NÓS INDICAMOS OS MELHORES LOCAIS PARA OBSERVA-LÁS
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