NAVIO MONARCH

5 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

CRUZEIRO
FIORDES DO NORTE

ROSTOCK / GOTHENBURG / BERGEN / NORDFJORDEID / MOLDE
ALESUND / TRONDHEIM

22 a 29 DE AGOSTO 2020
Dia

Escala

22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08

ROSTOCK
GOTHENBURG
NAVEGAÇÃO
BERGEN
NORDFJORDEID
MOLDE
ALESUND
TRONDHEIM

1º DIA LISBOA / MADRID / ROSTOCK (ALEMANHA)

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

A 21 de Agosto partida em voo TAP1022 com destino a Madrid. Dia 22 de agosto
pelas 4h30 Chekin em voo Iberia com destino a Rostock. Chegada desembarque e
transfer ao Porto de Rostock. Formalidades de embarque no Navio Monarch
da Pullmantur. Instalação nos respetivos
camarotes. Pelas 21:00h início
do Cruzeiro. Almoço, Jantar e noite a bordo.

2º DIA ... / GOTHENBURG (SWEDEN)
Tudo incluído a bordo. Após o pequeno-almoço, começamos a nossa visita a
Gotemburgo pela igreja de Masthuggs. A cidade fundada pelo rei Gustav Adolf II
no início do século XVII e projetada por arquitetos holandeses, possui uma rede de
ruas separadas por canais como Amsterdão. A sua riqueza de parques e espaços
abertos garantiu a reputação de ser a cidade mais verde da Suécia, entre as quais
podemos destacar o Jardim Botânico, um dos maiores da Europa, que inclui uma
reserva natural e um arboreto, e o Parque Slottskogen, em Linnpiéden. Outros
pontos de interesse da visita são a famosa estátua de Poseidon, de Carl Milles, na
praça Götaplatsen e a rua mais famosa de Gotemburgo, Aveneyn, com todas as
suas lojas, pubs e cafés. No distrito de eventos, o Centro de Congressos e
Exposições da Suécia, no Estádio de Hóquei no Gelo, no Scandinavium e no Estádio
de Futebol Ullevi, sede da equipe local. Regresso ao navio. Almoço, Jantar e noite
a Bordo.

NAVIO MONARCH

CAMAROTE INTERIOR FAMILIAR

3º DIA … / NAVEGAÇÃO
Tudo incluído a bordo. Dia de navegação, aproveite todas as atracções que
o Navio oferece. Almoço e Jantar e noite a Bordo.

4º DIA

… / BERGEN (NORWAY)

Tudo incluído a bordo. Fundada no século XI é a segunda maior cidade da
Noruega depois de Oslo. Iremos primeiro ao funicular que, em menos de oito
minutos, sobe ao topo de uma colina para contemplar as melhores vistas
panorâmicas da cidade e da sua baía. Prepare a sua câmera para viver a
experiência do funicular perder-se no charme do panorama visual que se abre a
seus pés. Haverá tempo para caminhar ou fazer compras enquanto aguardamos o
autocarro. Iremos ao mercado de peixe e à península de Nordnes para ver as suas
típicas casas coloridas do século XIX. Será um prazer apreciar como eles encaram o
mar e parecem admirá-lo em silêncio. Antes de retornar ao porto, pare no
miradouro de Tollboden para tirar algumas fotos. * No caso de existirem grandes
filas para o funicular, a critério do guia, os ingressos serão fornecidos para sua
visita gratuita no final da excursão. Almoço e Jantar e noite a Bordo.
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2020 CRUZEIRO FIORDES DO NORTE
TUDO INCLUÍDO !
5º DIA

… / NORDFJORDEID (NORWAY)

Tudo incluído a bordo. Começamos nosso passeio a pé no Cais de Eid
para contemplar os belos cenários da majestosa natureza norueguesa que rodeia
esta pequena cidade. O destino é Sagastad, o museu viking da Cidade. Aqui
encontrará tudo, desde como os vikings construíram os seus barcos até como
viveram. A maior réplica de um navio viking do mundo encontra-se aqui em
Sagastad. Com a ajuda do guia, somos levados até à Idade Média para conhecer
a cultura viking. Após este passeio fantástico, pode regressar ao Cais Eid, e de lá
caminhar até o centro da cidade. Regresso ao Navio, Almoço, Jantar e noite a
Bordo.

6º DIA

… / MOLDE (NORWAY)

. Entre as muitas atrações de Molde, a natureza
exuberante deve ser destacada e pode ser vista do alto do Monte
Varden. Ao pé desta montanha emerge esta cidade de casas de madeira
branca e jardins bem cuidados. A partir daqui,
pode-se explorar os
arredores fascinantes pela espetacular Estrada do Oceano Atlântico. Esta
estrada une ilhas e ilhotas através de uma série de pontes.
Atravessaremos
Kornstadfjord e Hustadvika, até chegarmos a Bud uma
vila piscatória de frente para o mar aberto. Aqui faremos uma breve
paragem para tirar algumas fotos e descobrir as Ilhas de Bjornsund.
Seguimos para Franefjord e Elnes, para entrar pela paisagem de colinas
até retornar a Molde. Regresso ao Navio, Almoço, Jantar e noite a Bordo.

NAVT 3864

7º DIA

NORDFJORDEID

… / ALESUND (NORWAY)

. Alesund é uma bela e curiosa combinação de fiordes,
montanhas e um centro histórico do início do século XX, construído em estilo Art
Nouveau. Casas desse estilo substituíram as queimadas no incêndio de 1904. A tal
ponto que hoje Alesund é uma das poucas cidades do mundo nesse estilo. Aqui terá
oportunidade de caminhar e descobri-lo, visitando também o porto de pesca e o Art
Nouveau Center, desfrutando de uma visita que, embora surpreendente, será uma
lembrança maravilhosa. Irá apaixonar-se por um local tão pitoresco e charmoso
como Alesund. (Excursão totalmente a pé.) Regresso ao Navio, Almoço, Jantar e
noite a Bordo.

MOLDE

8º DIA TRONDHEIM (NORWAY) /MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo. Em hora a indicar formalidades de
desembarque, transfer ao Aeroporto de Throndheim, embarque em voo Iberia
com destino a Madrid, chegada desembaruqe e emnbarque em voo TP1029,
chegada prevista a Lisboa pelas 21h55.

às
condições
contratuais
específicas
do
cruzeiro,
Devido
no caso de desistência de um cliente, o mesmo fica sujeito
aos seguintes gastos de cancelamento: Cancelamentos ocorridos
entre 119 dias e 80 dias da data de partida, será cobrado 25% do
preço do pacote, cancelamentos de 79 dias a 31 dias antes da
partida, será cobrado 50% do preço do pacote, cancelamentos a
30 dias ou menos da data de partida, será cobrado 100%.
- Para realizar o Cruzeiro, é obrigatório o cliente ser portador
de Passaporte e do original do Bilhete de Identidade que tem
de estar válido no mínimo 6 meses após a data de realização da
viagem.

Preço por pessoa

CAMAROTE INTERIOR FAMILIAR
CAMAROTE INTERIOR INDIVIDUAL

PVP

1895,00 €
2190,00 €

ALESUND

: Taxas Portuárias no valor de 230,00€, alojamento
em Cabine Interior Familiar, TUDO INCLUÍDO a bordo que
consiste em pequeno-almoço, comidas e jantar nos
restaurantes predeterminados a bordo (jantar segundo o
horário) acesso ao serviço buffet. Inclui todas as bebidas
como água, sumos, café, chá e pacotes de bebidas alcoólicas
das principais marcas. Pacote de 5 excursões descritas no
programa, taxas de serviço e administração no valor de 77,00
€, Participação em toda a programação de animação e
atividades, espectaculares shows, acesso a todas as salas e
bares, música ao vivo, fitness center e pista de jogging ao ar
livre, todas as piscinas, jacuzzis e solário, biblioteca, discoteca,
entretenimento em zonas de piscina, Instalações, clubes e
entretenimento para crianças e jovens, seleção de filmes a
bordo e canais de televisão. Seguro de viagem. Nosso guia
acompanhamte durante toda a viagem, voos Lisboa - Madrid
- Lisboa e Madrid - Rostock e Trondheim - Madrid.

