
Cristiano IV
O Grande 
Reino da 
Dinamarca

1º DIA – LISBOA 
/ FRANKFURT / 

COPENHAGA
Comparência no 

aeroporto 2 horas antes 
da partida. Assistência às 

formalidades de embarque 
e partida no voo Lufthansa 

1173 às 07h15 com destino 
a Copenhaga com escala 

em Frankfurt. Chegada ao 
Aeroporto de Copenhaga às 

14h10. Almoço livre em Copenhaga. 
Passeio panorâmico pela cidade 

de autocarro, com passagem pela 
estátua da Pequena Sereia e pelo 

Kastellet. Passeio a pé na ilha de 
Slotshomen, onde se situa o palácio 

de Christianborg, sede do parlamento 
dinamarquês, e cruzeiro pelos canais da 

cidade. Check in, jantar e alojamento no 
Hotel Radisson Blu ou similar.

2º DIA – COPENHAGA
Dia inteiro em Copenhaga, visitando o 
Museu Nacional e de seguida o Castelo de 
Rosemborg, cuja construção começou sob a 
égide de Cristiano IV que aí faleceu. Almoço 
num restaurante junto ao encantador Canal 
de Nyhavn. Resto da tarde livre. Jantar num 
restaurante em Copenhaga. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

3º DIA – COPENHAGA / ROSKILDE / 
HILLEROD / COPENHAGA
Partida de autocarro para as visitas de 
manhã à catedral de Roskilde (onde 
Cristiano IV está sepultado) e ao Museu nos 
Navios Vikings, e de tarde ao Castelo de 
Frederikborg em Hillerod, onde Cristiano 
IV nasceu. Almoço num restaurante em 
Hillerod. Regresso a Copenhaga. Jantar no 
hotel.

4º DIA – COPENHAGA / MALMO / 
HELSINBORG / RUNGSTEDLUND / 
COPENHAGA
Neste dia o grupo atravessa a Ponte Oresund 
que liga a Dinamarca à Suécia para visitar 
neste outro país escandinavo Malmo (Igreja 
de São Pedro e Castelo de Malmo (exterior) 
e Helsinborg (Torre de Karnän, e a Igreja 
de Santa Maria). Almoço num restaurante 
em Helsinborg. Regresso à Dinamarca 
no ferry para Helsingor. Visita ao Castelo 
de Kronborg, (o “Castelo de Elsinore” de 
Shakespeare na obra “Hamlet”). De regresso 
a Copenhaga, paragem em Rungstedlund 
para conhecer a casa de Karen Blixen (a 
autora da obra “África Minha”). Chegada 
a Copenhaga. Jantar de despedida num 
restaurante no Parque Tivoli. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

5º DIA – COPENHAGA / FRANKFURT / 
LISBOA
De manhã visita ao Palácio Real de 
Amalienborg (residência oficial da família 
real dinamarquesa) e Observatório 
Astronómico mandado construir por 
Cristiano IV (Rundetärn). Almoço livre num 
restaurante no Aeroporto de Copenhaga. 
14h55 – Descolagem do voo LH 829 com 
escala em Frankfurt.
Chegada a Lisboa no voo LH 1173 prevista 
para as 23h00.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de João Paulo Oliveira e Costa 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Frankfurt / Copenhaga e Copenhaga / 
Frankfurt / Lisboa, em voos regulares Lufthansa com 
direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• 04 noites de alojamento num hotel de 4 estrelas**** 
em regime de pensão completa (exceto almoços do 
1º e 5º dias);
• Acompanhamento por um colaborador Tryvel 
durante toda a viagem;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa ou inglesa 
(conforme disponibilidade);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 164,00 € (à data de 26.06.2017 – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro Multiviagens.
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como 
extras.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.380 €

450 €

Cristiano IV (1577-1648) foi rei da Dinamarca 
desde 1588, tendo sucedido a seu pai, Frede-
rico II (1534-1559-1584). A sua entronização 
teve lugar 17 de Agosto de 1596, pelo que 
governou pessoalmente a Dinamarca du-
rante 52 anos e o seu reinado durou 59 
anos – o mais longo da História do país. 
A Dinamarca era então a maior potên-
cia do Norte da Europa e dominava as 
Ilhas Faroe, a Noruega, a Islândia, a 
Gronelândia e o Sul da Suécia. 

DINAMARCA E SUÉCIA


