
Os preços incluem: Voos Tap em classe L e taxas de aeroporto (no pacote completo), Alojamento APA 6 noites nos Hotéis 
mencionados ou similares, 1 noite abordo da DFDS entre  Oslo e Copenhaga em cabine exterior com pequeno almoço, 
visita a pé de Copenhaga e Seguro Multiviagens.

1º Dia – 26 de Dezembro – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. À chegada deslocação por 
meios próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel 
Scandic Byporten ou similar.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital 
Norueguesa a seu gosto, 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.

3º Dia – Oslo – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar 
da cidade. Deslocação por meios próprios para o 
cais. Durante a tarde embarque no cruzeiro DFDS 
para a cidade de Copenhaga. Alojamento em cabines 
exteriores.

4º Dia – Copenhaga
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e deslocação 
por meios próprios para Alojamento APA 4 noites no 
Hotel Tivoli . Tempo livre em Copenhaga. Há muito 
para ver e fazer na capital da Dinamarca. Aproveite 
para dar um passeio pela rua de comércio “Strøget”, 
visite o Parlamento, o Palácio Real de Amalienborg, 

a famosa pequena sereia e tantos outros lugares 
emblemáticos da cidade.

5º Dia – Copenhaga
Pequeno almoço no Hotel. Pela manhã visita guiada 
a pé pelas fantásticas ruas da cidade de Copenhaga. 
Não deixe de visitar o famoso parque Tivoli e o seu 
famoso mercado de Natal. Faça parte deste mundo 
mágico, e aproveite para descobrir algumas das 
tradições de natal da Dinamarca.

6º e 7º Dia – Livres em Copenhaga
Pequeno almoço no Hotel. Dias livre para explorar 
a cidade. Não deixe de aproveitar as festejos que a 
cidade lhe tem para oferecer e fazer uma passagem 
de ano em grande.

8º Dia – Copenhaga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para 
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

Partida 26 de Dezembro de 2019
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Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote Completo

Quarto Duplo €1.145 €1.555

Quarto Single €1.980 €2.390

https://nordictur.pt/especial-festas/

