Lazer e Tempos Livres/Sul

Cruzeiro Fiordes da
Noruega

CRUZEIRO FIORDES DA NORUEGA
29 de junho a 7 de julho
Programa
1º DIA – 29 junho (sáb.) LISBOA / COPENHAGA
Comparência no Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e partida pelas 07h00, em
voo regular da TAP com destino a Copenhaga.
11h35 – Chegada a Copenhaga e transporte para o cais para embarque a bordo do Navio Costa
Favolosa.
17h30 – Partida do navio. Jantar e noite a bordo.

Dia

Porto

Chegada

Partida

29 Jun. Sáb.

Copenhaga, Dinamarca

---

17h30

30 Jun. Dom.

Navegação

---

---

01 Jul. Seg.

Hellesylt, Noruega

08h00

09h00

01 Jul. Seg.

Geiranger, Noruega

11h00

18h00

02 Jul. Ter.

Bergen, Noruega

08h00

18h00

03 Jul. Qua.

Stavanger, Noruega

08h00

17h00

04 Jul. Qui.

Göteborg, Suécia

10h00

17h00

08h00

19h00

08h30

---

05 Jul. Sex.
06 Jul. Sáb.

Warnemunde, Alemanha
Copenhaga, Dinamarca

8º Dia – 6 julho (sáb.) COPENHAGA
08h30 – Chegada do navio a Copenhaga. Desembarque após o pequeno-almoço.
Transporte do porto para visita da cidade, passando por Kings New Square e o antigo
mercado do peixe, continuando pelas mais belas torres de Copenhaga e seus famosos palácios
até à “pequena sereia”, ex-libris da cidade. Passaremos depois os pitorescos canais de
Christianshavn com os seus edifícios antigos e a Igreja de S. Salvador. Continuação por
Frederiksholm e Gammel Strand, mesmo no coração de Copenhaga, e apenas a dois minutos
a pé da “stroget”, a artéria principal de compras da cidade. Continuação até ao Palácio
Amalienborg (residência oficial de inverno da Família Real), a Fonte Gefion, inspirada no conto
de Hans Christian Andersen.
Almoço em restaurante nas Docas e Cruzeiro de 1 hora nos canais de Copenhaga.
No final da visita, instalação em Hotel 4****. Jantar em Restaurante e alojamento no Hotel.
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9º Dia – 7 julho (dom.) COPENHAGA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel.
Transporte para o Aeroporto de Copenhaga e assistência nas formalidades de
embarque.
12h20 – Partida com destino a Lisboa em voo TAP.
15h10 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

Custos
Sócios Efetivos e Auxiliares:
Camarote Duplo Interior:
Camarote Duplo Exterior:

1.992€
2.124€

Suplemento Single:
Suplemento Single:

720€
852€

Camarote Duplo c/ Varanda: 2.388€
O débito poderá ser fracionado em 12 vezes: em 25 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 24 de maio, 25 de
junho, 25 de julho, 23 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro (2 prestações) e 23 de
dezembro de 2019.
Na opção de débito único, será efetuado em: 24 de maio de 2019.

O preço inclui:
 Acompanhamento por representante da agência durante toda a viagem;
 Passagem aérea Lisboa/Copenhaga/Lisboa em voos regulares com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;
 Todos os transferes mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e assistência local;
 1 noite de estadia em hotel de 4**** em Copenhaga. Jantar no Hotel (a confirmar);
 1 almoço em Copenhaga e 1 Jantar ( a confirmar);
 Visita da cidade de Copenhaga;
 Cruzeiro de 7 noites/8 dias a bordo do Navio Costa Favolosa da companhia de navegação Costa Cruzeiros, em
regime de pensão completa (sem bebidas);
 Cocktail do Comandante; Noite de Gala com menu especial;
 Uso de todas as instalações do navio, piscinas, espreguiçadeiras, toalhas, ginásio, discoteca, etc.
 Participação nas atividades da equipa de animação a bordo; Espetáculos todas as noites no teatro;
 Bolsa de documentação contendo informação sobre os locais a visitar e Mochila;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total aproximado €113,17 à data de 27.11.2018, sujeitos a
reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
 Taxas portuárias de embarque no cruzeiro no montante de €200 à data de 27.11.2018;
 Gratificações obrigatórias a bordo do navio €70 (€10 por noite por adulto/€5 por criança por noite);
 Seguro de viagem – Multiviagens especial - MIP € 30.000;
 Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.
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O preço não inclui:
 Bebidas nas refeições;
 Excursões opcionais durante o cruzeiro;
 Extras de caráter pessoal (bar, mini bar, digestivos, serviço de quartos, telefonemas, etc.);
 Tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa.

Inscrições reabertas e limitadas até 8 de fevereiro de 2019.
A 12 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem confirmadas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com quaisquer dos
participantes durante a viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas,
ou outras que possam pôr em risco a sua segurança.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

