
1º DIA – LISBOA / 
COPENHAGA

Encontro pelas 
05h00, com guia 

acompanhante Tryvel, 
no aeroporto de Lisboa 

para formalidades de 
check in. Embarque em 

voo TAP, previsto para 
as 07h00 com destino 

a Copenhaga. Chegada 
prevista a Copenhaga 

pelas 11h35, formalidades 
de desembarque em transfer 

privativo ao Porto. Embarque em 
Cruzeiro Costa Favolosa.

2º AO 7º DIA – CRUZEIRO FIORDES
PORTO PARTIDA CHEGADA
Copenhaga - 17h30
Flam  08h00 18h00
 Bergen 08h00 18h00
Kristiansand 13h00 19h00
Aarhus 09h00 18h00
Warnemunde 08h00 19h00
Copenhaga  08h30  -

8º DIA – COPENHAGA
Formalidades de check out e saída 
pelas 09h00 da manha do barco, 
para visita de guia local com guia 
provado a capital da Dinamarca. 
Copenhaga é uma das melhores 
cidades para sentir o carismático 
espírito nórdico. É a maior cidade 
do país e está situada em duas 
ilhas do arquipélago dinamarquês 
– Zealand e Amager – separadas 
por um estreito canal. Iniciaremos 

a visita pela cidade velha com 
destaque para a Pequena Sereia, 
uma homenagem a um dos contos 
mais conhecidos de Hans Christian 
Andersen, para uma breve paragem 
para fotos. Continuação para o 
Castelo de Rosenborg, antiga 
residência de Verão dos Reis da 
Dinamarca, para visita com guia. 
Após a visita, continuação da visita 
passando pela fonte de Gefion e 
paragem no Palacio de Amalienborg 
para assistirmos ao render da 
guarda. Seguimos para Nyhavn, o 
magnifico e colorido porto do sec 
XVII, para almoço em restaurante 
local. Após o almoço, passeio 
pedonal na Stroget com entrada no 
Palacio de Christianborg, onde se 
encontra o Parlamento. Ao fim da 
tarde, transfer ao hotel com visita 
panorâmica da cidade. Jantar em 
restaurante local e alojamento no 
hotel The Square 4* ou similar

9º DIA – COPENHAGA / LISBOA
Pequeno almoço e transfer ao 
aeroporto. Formalidades de check 
in e embarque em voo TAP, com 
destino a Lisboa, com horário 
previsto pelas 12h20. Chegada 
a Lisboa prevista para as 15h10, 
formalidades de desembarque.Um magnífico cruzeiro pela Noruega 

dos Fiordes, dos glaciares, das 
montanhas, das florestas e das 
quedas de água. Visite esta Região 
Património da Unesco e deixe-
se deslumbrar por magnificas 
paisagens cénicas com milhares 
de anos…
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PROGRAMA INCLUI:
• Voos Tap Lisboa / Copenhaga / Lisboa, com bagagem 
de porão até 23 kg;
• Cruzeiro de 07 noites em Cabine Exterior Classic em 
Regime de Pensão Completa;
• Transfer Aeroporto de Copenhaga / Porto de 
Copenhaga;
• 01 dia de visita guiada a Copenhaga com guia local e 
almoço incluído;
• Entrada no Castelo de Rosenborg e no Palacio de 
Amalienborg;
• Jantar em restaurante local;
• 01 noite de alojamento em Copenhaga em hotel 4*;
• Transfer do hotel ao aeroporto de Copenhaga;
• Taxas de segurança e combustível (à data de 29 de 
Novembro com um custo de 38,40 € e a reconfirmar a 
data de emissão);
• Taxas portuárias no Cruzeiro;
• Acompanhamento Tryvel todo o percurso;
• Seguro de Viagem;
• Gratificações a guias e motoristas.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições, Bagageiros;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, digestivos, 
serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Gratificações a Bordo no valor de 70 € por pessoas;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

DE 30 JUNHO A 08 JULHO 2018

PREÇO P/PESSOA EM 
CABINE EXTERIOR CLASSIC

PREÇO P/PESSOA EM 
CABINE VARANDA CLASSIC

SUPLEMENTO  INDIVIDUAL

1.990€

2.290€

490€
em cabine exterior

690€
em cabine varanda

NORUEGA

Cruzeiro
   Fiordes


