Triângulo
Nórdico
Partidas diárias de Outubro a 30 de Abril

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, transporte
para alojamento APA no Hotel Radisson Blu Royal ou
similar.

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
de Helsínquia. Tarde livre
3º Dia – Helsínquia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. 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 a bordo.
4º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Estocolmo,
e deslocação por meios próprios para alojamento
Apa Hotel Elite ou similar no centro – 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!

5º Dia – Estocolmo – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deve
comparecer no cais da TALLINKSILJA até às 16h00.
Às 17h00, partida para Tallinn – pernoita em cabine
exterior a bordo.
6º Dia – Tallinn
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Tallinn e
transporte para alojamento APA no centro (não terá
o quarto disponível tão cedo) – Visita guiada a pé do
centro histórico. Resto do dia livre.
7º Dia – Tallinn – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o cais- Ferry para Helsínquia.
Desembarque e transporte para o aeroporto – Voos a
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€900

€1.445

Quarto Single

€1.490

€2.030

Os preços incluem: Passagem aérea 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/Tallinn com pequeno almoço, ferry Tallinn/Helsínquia
e Seguro Multiviagens.

