Cruzeiro Norte Europa
De 20 a 28 julho 2019

SUÉCIA
FINLÂNDIA

ESTÓNIA
RÚSSIA
1º DIA - 20 JULHO 2019 – FAFE |PORTO | LISBOA | ESTOCOLMO
Comparência em frente aos nossos escritórios em hora a combinar. Viagem de autocarro até ao
Aeroporto (Porto). Formalidades de embarque e partida no Voo TP 1921 às 06H15. Chegada a Lisboa as 7H15
partida no voo TP 784 as 8H45 chegada a Estocolmo às 14H00 locais. Desembarque e transfere Hotel****.
Instalação. Resto de tarde livre. Jantar e alojamento.

2º DIA - 21 JULHO 2019 – INICIO DO CRUZEIRO (SUÉCIA)
Após Pequeno-almoço no Hotel, malas no autocarro, pequeno
City Tour pela Cidade. Estocolmo é a capital e maior cidade da
Suécia e do norte da Europa, localizada na costa oriental do país,
no mar Báltico. Pelas 12H00 transfere ao Cais. Formalidades de
embarque e subida a bordo do SERENADE OF THE SEAS! PENSÃO
COMPLETA NO NAVIO. Poderá desde o momento que sobe a bordo,
começar a conhecer um pouco das maravilhas deste navio. E
comer alguma coisa. Início do cruzeiro às 18H00.

3º DIA - 22 JULHO 2019 – NAVEGAÇÃO
Dia inteiro em alto mar. Tempo para tirar o máximo partido deste “resort” flutuante, agora que se sente
em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas também pelo facto de, seguramente, ter tido
oportunidade de estabelecer novos contactos...

4º DIA - 23 JULHO 2019 – ST PETERSBURG (RUSSIA)
Chegada a St. Petersburg às 09H00. É uma das mais ricas e belas
cidades do mundo. Foi capital da Rússia e é, sem qualquer dúvida,
a cidade russa que encerra maiores e mais ricos tesouros artísticos. É
uma cidade federal da Rússia localizada às margens do Rio Neva,
na entrada e do Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Possibilidade de
várias visitas. Regresso e dormida no barco

5º DIA - 24 JULHO 2019 – ST PETERSBURG (RUSSIA)
Apos peque almoço, dia completamente livre. É uma cidade federal da Rússia localizada às margens do
Rio Neva, na entrada e do Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Possibilidade de várias visitas. Regresso e
dormida no barco. Partidas as 18Hoo.

6º DIA - 25 JULHO 2019 - TALLINN (ESTÓNIA)
Chegada a Tallinn às 07H00. Talim ou Tallinn é a cidade capital da
Estónia, localizada no Golfo da Finlândia, na costa norte do país
junto ao Mar Báltico, a 80 quilómetros a sul de Helsínquia. Tem cerca
de 400.000 habitantes, aproximadamente um terço da população
total do país. Até ao início do século XX a cidade era designada por
"Reval". O maior lago de Tallinn é o lago Ulemiste. É a principal fonte
de água potável da cidade. Ao contrário de muitas das maiores
cidades, o único grande rio em Talinn está localizado em Pirita (distrito da cidade considerada subúrbio).
Partida às 16H00.

7º DIA - 26 JULHO 2019 – HELSINQUIA (FINLANDIA)
Chegada a Helsínquia às 11h00. Contrasta com o resto da
Finlândia – um país gigante, escassamente povoado, onde
predominam florestas de pinheiros, abetos e lagos. Com um
ambiente cosmopolita e prédios de arquitetura arrojada, esta
cidade banhada pelo mar Báltico é perfeita para uma viagem de
fim-de-semana. Principalmente durante os meses de Verão, quando
as temperaturas são mais amenas e o sol quase não se põe. Plana,
de ruas amplas, docas e jardins, Helsínquia é boa para conhecer a
pé. Partida às 19h00

8º DIA - 27 JULHO 2019 – VISBY, (SUECIA)
Chegada a Riga às 09H00. Vis é uma cidade da Suécia, fundada no século X, na então independente
ilha báltica de Gotlândia. Administrativamente, Vis é o local de
residência do governador do condado de Gotlândia. Na Suécia
atual, Visby é uma cidade de 22 593 habitantes famosas pelas suas
mais de 200 casas de pedra medievais, e sobretudo pelas suas
muralhas, praticamente intactas, de 3,4 km que cercam a cidade
antiga. As Muralhas de Visby são chamadas de Ringmuren, que
poderia ser traduzido como "muro em anel". Alguns aficionados
chamam Visby a "cidade das rosas e das ruínas". Partida às 19H00.

9º DIA - 28 JULHO 2019 – ESTOCOLMO |LISBOA | PORTO | FAFE
Chegada a Estocolmo às 08H00. Fim do Cruzeiro... Desembarque e transfere ao Aeroporto. Formalidades
de embarque e partida no Voo TP 783 às 14H50, Chegada a Lisboa as 18H15, desembarque e embarque no
voo 1970 as 20H00 chegada ao Porto as 21Hoo, Transfere até Braga e Fafe.

Preço P/Pessoa (cabine interior) ……………………………………………….. 1789.00 €
Cabine indivividual ou exterior (favor perguntar)
INCLUI:

EXCLUI:

•Viagem de Autocarro Fafe/Aeroporto/Fafe;
•Viagem de Avião até Estocolmo (ida/volta);
•Transfere Aeroporto/Hotel/Cais/Aeroporto;
•Estadia de uma noite em Hotel ****em jantar,
alojamento e pequeno-almoço;
•Cruzeiro em cabine interior com todas as refeições
incluídas;
•Todas as taxas incluídas (avião, portuárias, etc.,.)

•Gratificações (podendo ser obrigatório pagar a
bordo)
•Bebidas;
•Excursões em terra;
•Taxas locais:
•Extras de carácter pessoal.

OBRIGATÓRIO PASSAPORTE E VISTO

