EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

CRUZEIRO NOS FIORDES
DA NORUEGA
ALEMANHA, DINAMARCA E NORUEGA
KIEL • COPENHAGA • HELLESYLT • GEIRANGER • FLAM • STAVANGER • HAMBURGO
1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO / KIEL
(ALEMANHA) – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP
Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e embarque no MSC MERAVIGLIA, assistido pelo guia Nortravel que
acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos camarotes.
Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contato com
este agradável “resort” flutuante.

2º DIA CRUZEIRO - COPENHAGA (DINAMARCA)
– DAS 09:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua importância económica. Início da visita panorâmica da capital da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara Municipal,
o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do mundo, os Palácios
de Christianborg e Amalienborg, a Pequena Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu o genial escritor Hans Christian Andersen. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC MERAVIGLIA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas
de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma partida de minigolfe
ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na piscina, tentar a sorte
no casino, participar numa das muitas atividades que a equipa de
animação preparou para si ou simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima
de tudo desfrute e relaxe. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – HELLESYLT / GEIRANGER
(NORUEGA) – DAS 07:00 ÀS 17:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Finalmente, chegamos a um dos mais famosos e ao mais espetacular dos ﬁordes da Noruega, o Fiorde de Geiranger. A localidade
do mesmo nome situa-se a 100 km para o interior da terra firme,
que o MSC MERAVIGLIA percorre por entre paisagens fantásticas,
principalmente a partir de Hellesylt. Em Geiranger, saída de autocarro por estradas de montanha até ao topo do Monte Dalsnibba,
que se situa a 1500 metros acima do nível do mar e, prepare-se
para se deslumbrar com o magnífico cenário de montanhas, glaciares e lagos. Noite a bordo.

bordo do comboio de Flam onde, uma atrás da outra, se sucedem
as paisagens de cortar a respiração. De tarde, aproveite o tempo
livre em Flam para respirar a tranquilidade do verde e azul deste
pequeno local encerrado entre as montanhas e o Fiorde dos Sonhos. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – STAVANGER (NORUEGA)
– DAS 12:00 ÀS 21:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Stavanger é uma cidade acolhedora e pitoresca. Sempre que possível o guia Nortravel terá muito gosto em acompanhar os nossos
passageiros num relaxante percurso a pé pela “Gamle Stavanger”,
um bairro repleto de casas brancas em madeira. Tempo livre para
visitar o Museu do Petróleo, que reflete o facto de Stavanger ser a
Capital Norueguesa do Petróleo. Percorra as empedradas ruas comerciais do centro da cidade e depois faça uma pausa deliciando-se numa das inúmeras esplanadas junto ao porto. Noite a bordo.

7º DIA NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de
estabelecer novos contatos, que esperamos possam evoluir para
novas amizades. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 7h00. Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e transporte
para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por guia local, visita
panorâmica desta bela cidade, localizada nas margens do Elba e
famosa pela sua vida noturna. Durante a visita terá oportunidade
de ver o importante porto de Hamburgo; o edifício do antigo
Armazém do Porto que hoje alberga vários importantes museus
da cidade; a igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e
pitoresco mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes;
a Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel
Europäischer Hof ****, ou similar. Alojamento.

9º DIA HAMBURGO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•

5º DIA CRUZEIRO – FLAM (NORUEGA)
– DAS 08:00 ÀS 19:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque partimos para visita incluída deste impressionante destino. Seguimos em direção a Tvindefossen, uma gigantesca cascata de 152 m de altura. De Voss a Myrdal o caminho-de-ferro substitui o asfalto, mas o estado de êxtase atinge-se a

MSC MERAVIGLIA
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•

•

•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visitas em COPENHAGA, GEIRANGER, FLAM (com
comboio) e HAMBURGO.
Subida ao MONTE DALSNIBBA, para uma vista
deslumbrante sobre o fiorde de Geiranger.
Passeio no comboio de FLAM.

PARTIDAs GARANTIDAs
cruzeiro MSC MERAVIGLIA
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13

DIAS

VISITAS

8

REFEIÇÕES p.a.buffet

HELLESYLT
GEIRANGER
FLAM

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

18

AGOSTO

10 24

junho

1 15 29

SETEMBRO

7

JULHO

13 27

STAVANGER

Nas partidas de 18Mai e 24Ago a escala do 6º dia, em Stavanger, será substituída por escala em Haugesund (9h-19h). Na partida de 29Jun o navio fará
escala em Molde no 5º dia (7h-14h) e em Flam no 6º dia (8h-18h); a chegada
a Kiel será às 9h. Na partida de 13Jul a escala do 4º dia, em Hellesylt/Geiranger, será substituída por escala em Olden (7h-17h). Na partida de 10Ago o
navio fará escala em Alesund no 4º dia (7h-16h), em Hellesylt/Geiranger no
5º dia (7h-17h) e em Flam no 6º dia (8h-18h); a chegada a Kiel será às 9h.

KIEL
HAMBURGO

COPENHAGA

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS
GEIRANGER

Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

INTERIOR

€ 1.935

€ 2.555

Mai

EXTERIOR

€ 2.155

€ 2.995

VARANDA

€ 2.285

€ 3.255

INTERIOR

€ 2.075

€ 2.845

EXTERIOR

€ 2.255

€ 3.195

VARANDA

€ 2.475

€ 3.645

INTERIOR

€ 2.125

€ 2.945

EXTERIOR

€ 2.355

€ 3.415

VARANDA

€ 2.615

€ 3.935

1Jun + Set

15 e 29Jun

Jul + 24Ago

10Ago

INTERIOR

€ 2.265

€ 3.175

EXTERIOR

€ 2.515

€ 3.665

VARANDA

€ 2.755

€ 4.165

INTERIOR

€ 2.355

€ 3.355

EXTERIOR

€ 2.595

€ 3.855

VARANDA

€ 2.845

€ 4.345

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças 2-11 anos

€ 1.295

€ 1.095

€ 1.595

€ 1.135

€ 1.675

€ 1.735

€ 1.755

€ 1.885

€ 1.935

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 155 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
COPENHAGA

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

•

PACOTES DE BEBIDAS

•

•

Consulte-nos

•

TAXAS

•

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

•

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da
viagem.

•

MAPA DO NAVIO

•

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

cruzeiro

exclusivo
NORTRAVEL

CLASSE

CAMAROTE

•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
Transporte em moderno autocarro de turismo para os percursos indicados
no itinerário;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não
incluídas);
Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola
(mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel em Copenhaga, Geiranger (exceto a partida de 13Jul), Flam e Hamburgo;
Em Stavanger acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior
interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 155 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

FANTÁSTICA

HAMBURGO

cruzeiros

Nortravel Operador de Confiança
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