
 

Cruzeiro  

Dinamarca            
Noruega, Suécia 

Alemanha   

  

DE 13 A 21 DE JULHO  

Preço por pessoa em quarto 

duplo: 2.295€ 

Inscrições até 25 de Março 

13 JULHO   
Comparência no aeroporto 120 minutos antes 
da partida. Assistência nas formalidades de 
embarque e saída com destino a Copenhagen. 
Chegada a Copenhagen e transfer para o navio 
COSTA FAVOLOSA. 

 
ITINERÁRIO DO CRUZEIRO 
 

DATA      PORTO              CHEGADA                 SAIDA               Excursões incluídas                           
 13/7       Copenhaga                                      _      _______  17.30                 

 14/7 …………………………….NAVEGAÇÃO.............. 

 15/7        Hellesylt                             08.00                               09.00                   DE HELLESYLT A GEIRANGER 

 15/7       Geiranger                           11.00                               18.00 

 16/7        Bergen                               08.00                               18.00   __ENJOYING BERGEN AND THE FUNICULAR RIDE 

 

 17/7      Stavanger                            08.00                               17.00       EXCURSÃO DE BARCO ATÉ AO FIORDE DE LYSE                           

                                                                                                                      

 18/7     Götenburg                           10.00                                17.00                      VISITA  A GOTENBURG  

 19/7    Warnemünde                       08.00                                19.00____        ____ VISITA A LUBECK              

 20/7    Copenhaga                            08.30 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 JULHO - NAVEGAÇÃO 

15 JULHO - 08h00 – paragem em Helleslsylt (Noruega) – 
desembarque para excursão, o navio segue para Geiranger 

 

 Como os castelos encantados das histórias, o COSTA 

FAVOLOSA está coberto de magia, engalanado com os 

materiais preciosos da decoração e dotado ao mesmo 

tempo das tecnologias mais avançadas. Espaços 

desenhados com um estilo gótico dão as boas vindas aos 

hóspedes no hall de entrada, proporcionando assim 

diversão sem limites a qualquer hora do dia ou da noite. 

Milhares de gotas de cristal Swarovsky irão deixá-lo 

maravilhado na sala de festas e a decoração em mármore e 

granito irá surpreende-lo no Restaurante Club. Como se 

estivesse num conto de fadas as diversões são dignas de 

príncipes e princesas e irão surpreende-lo: o cinema em 4D, 

a sala de jogos e a discoteca para os mais jovens. Sem 

esquecer a nova piscina com jogos aquáticos e um pequeno 

barco pirata. 5 restaurantes, 13 bares, 5 jacuzis, 4 piscinas, 

ginásio, termas, sauna, banho turco, pista polidesportiva, 

circuito de joging ao ar livre… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539990206028142&set=gm.1262594433883546&type=3&eid=ARBcruhCHPocNEFXwBkUxPoHHg4lL5SjSNbFgoEyYPlHeH2xK04xFzsQfk4Op4hIWBMLrTZ6ELqPw4C6


Excursão: DE HELLESYLT A GEIRANGER 

Na pequena mas importante aldeia de Hellesylt inicia-se a viagem com uma visita às homónimas 

cascatas que se lançam no fiord. Continuando pelos distritos de Moere og Romsdal e Sogn og Fjordane 

chegaremos depois de 45 minutos ao mais profundo da Europa, o Hornindal (514 m). Em seguida, 

iremos até ao Nordfjord, seguindo ao longo da sua costa até Stryn, 

famoso vilarejo turístico. Aí teremos tempo livre à disposição. 

Continuamos depois ao longo do rio Stryn, famoso pela pesca de 

salmão, e atravessaremos o homónimo lago para chegar até Hjelle. A 

estrada, Strynefjell Road, com suas diversas curvas, continua no alto 

da montanha, atravessando a ponte Jolbrua e até o rio Stryn o qual é 

protegido pela Lei natural de 1993 do Programa de Preservação dos 

recursos naturais. Prossegue-se ao longo do Parque Nacional 

Jostedalsbreen e do lago Strynsvatn até alcançar a zona da neve 

perene: ponto de encontro entre as duas partes da Noruega, leste e oeste. A viagem continua em torno 

de Djupvasshytra até Dalsnibba vistapoint, 1.500 metros acima do nível do mar, para uma inesquecível 

vista panorâmica: geleiras, montanhas cobertas de neve, lagos e, ao longe, no fundo do Geirangerfjord, 

o nosso navio. Volta-se para Djupvasshytta e depois de uma parada em Flydalsjuvet voltaremos para o 

navio, passando de novo por Geiranger. 

Duração - 7 1/2 horas aproximadamente              Tipo Panorâmico/ Percurso ecológico 

18h00 – Partida do Navio 

 

16 JULHO – 08h00 – chegada a Bergen (Noruega) 

Excursão: EXPLORAR BERGEN COM TELEFÉRICO 

As primeiras paisagens que atravessaremos com a nossa excursão 

são Haakonshallen, a cidade do Festive Hall construído em 1261, e 

da torre Rosenkrantz construída em 1560. Assim que chegarmos com o nosso autocarro a Bergen, 

começaremos a caminhada pelas vielas entre os pitorescos galpões ao longo da beira mar, que um dia 

hospedaram os mercadores alemães da Liga Anseática. Os anseáticos se estabeleceram em Bergen por 

volta de 1350 e mantiveram o monopólio do comércio com o Norte da Noruega, assim como o poder 

político por cerca de 200 anos. Hoje em dia esse património mundial conta com edifícios utilizados como 

habitações, lojas, restaurantes, cafés e ateliês de artesanato. Chegaremos à estação base do teleférico, 

que nos levará até Mount Flien, uma das zonas abertas mais populares da região. Apesar de ter somente 

320 metros de altura do nível do mar, a vista é realmente impressionante com o coração de Bergen aos 

nossos pés; e nos dias mais claros é possível ver o Mar do Norte e os arquipélagos vizinhos. Depois da 

descida em teleférico e retorno ao autocarro, passaremos pela Praça do Mercado, com suas barracas de 

peixes e frutos do mar, flores, frutas, verduras e souvenirs, pelo parque central e o seu lago. 

Atravessaremos a zona residencial passando por casas de madeira bem conservadas, pelos jardins e pela 

Residência Real, até chegarmos a nova Igreja Fantoft. Essa igreja em doghe foi reconstruída em 1992 

depois de um grande incêndio e é uma réplica exata da original, construída em 1150. Durante a Idade 

Média existiam cerca de 800 dessas típicas igrejas em madeira na Noruega, hoje existem somente 30.  

Observação: A excursão prevê alguns percursos a pé. Aconselhamos a utilizar calçados confortáveis. Em 

caso de perturbações atmosféricas aconselhamos a levar roupas adequadas. 

Duração 3 1/2 Horas aproximadamente                         Tipo Cultural /Panorâmico 



18h – partida do Navio 

_______________________________________ 

17 JULHO – 08h00 – Chegada a Stavanger (Noruega)  

EXCURSÃO DE BARCO ATÉ AO FIORDE DE LYSE 

A cidade de Stavanger, centro da indústria petrolífera, é a quarta 

maior cidade da Noruega. A cidade está situada na entrada para o 

Gandsfjord, protegida pelo Mar do Norte, do qual a cidade é muito 

dependente. Muitas das ilhas na área são hoje parte da cidade e ligadas às partes centrais através de 

pontes. Vocês encontrarão indústrias nas duas áreas, bem como subúrbios charmosos com casas 

atraentes. Quando a produção de petróleo foi iniciada no início dos anos 1970, Stavanger tornou-se o 

centro administrativo com aproximadamente 10.000 novos empregos. Vocês passarão por diversas ilhas 

e terão uma boa impressão de como as pessoas vivem nessa área antes de continuar em direção ao 

Lysefjord, rasgando em direção a terra firme, cercada por montanhas escarpadas, polidas pelos glaciares. 

Somente aqui e acolá há lugar para pequenas fazendas. No lado norte do fiorde está situada a formação 

rochosa protuberante bem conhecida, chamada de "o Púlpito", e vocês passarão por baixo dela - muito 

lentamente - para que possam observá-la com atenção. Ao sair do fiorde aproximar-se-ão da praia e 

entrarão numa baía estreita que leva a uma caverna onde, antigamente, os ladrões costumavam 

esconder as mercadorias roubadas! 

Duração - 2 1/2 Horas aproximadamente            Tipo Panorâmico/ Percurso ecológico 

17h -  Partida do navio 

_______________________________________________

18 JULHO – 10h00 – Chegada a Götenburg (Suécia) 

 

EXCURSÃO: VISITA DA CIDADE DE GÖTENBURG 

Este passeio dá-lhe a oportunidade de descobrir os principais pontos turísticos de Götenburg. Inicio na 

praça Gustav Adolf, onde conheceremos a história da cidade e o significado dos seus canais como centro 

de comércio. Depois continua ao longo da água para ver a famosa Casa da Ópera de Götenburg. 

Continuamos pelo centro da cidade e passamos pelo parque mais verde e calmo da cidade: Slottskogen, 

situado no centro do bairro de Linnéstaden. Veremos também a estátua de Poseidon de Carl Milles na 

famosa praça denominada Götaplatsen, próxima da avenida principal  com os seus bares, restaurantes e 

lojas. Visita à Igreja Masthuggskyrkan e ao jardim botânico. Passamos ainda pelo centro de congressos e 

exposições, o parque de diversões mais conhecido da Suécia, o Liseberg, a Arena Ice Hockey 

Scandinavium e o estádio de futebol Ullevi, da famosa equipa Angels. Paragem para fotos na Ramberget, 

onde pode ter uma admirável vista sobre a cidade. 

Duração - 3 1/2 Hora aproximadamente                         Tipo Panorâmica/ Cultural  

17h -  Partida do navio 



19 JULHO – 08h00 – Chegada a Warnemünde (Alemanha) 

Excursão: VISITA DA CIDADE DE LUBECK 

Começamos o dia, com uma viagem panorâmica de cerca de 2h 

desde o porto até Lübeck. À chegada, começamos a visita pelas 

portas da cidade, conhecidas como Holstentor, o ex-libris da 

cidade. Datam do séc.XV e representam uma cidade medieval 

fortificada, que ocupava uma posição estratégica da liga 

hanseática. Faremos um passeio a pé, que começa no centro da 

cidade, que foi declarada património Mundial da Unesco em 1987. 

A cidade é conhecida como a cidade das 7 torres. Vemos as suas ruas e vielas medievais, o Hospital do 

Espírito Santo, que data de 1280. Este hospital é uma das instituições mais antigas da Europa e um dos 

edifícios mais significativos da arquitectura medieval. Continuamos para a histórica Câmara Municipal, 

uma das mais importantes da Alemanha, passamos pela igreja de Santa Maria, a terceira maior da 

Alemanha. De interesse também são as inúmeras casas nobres do séc. XV e XVI e armazéns de sal. 

Passamos também pela casa Buddenbrook, residência dos famosos autores nascidos em Lübeck, 

Heinrich e Thomas Mann. Outra atração é o Café Niederegger, famoso pelas suas especialidades em 

massapão. Tempo livre para explorar a cidade por conta própria e fazer algumas compras, antes de 

iniciarmos a viagem de regresso ao navio. A excursão inclui uma cesta de almoço preparada pelo pessoal 

de bordo.  

Duração- 8 Horas aproximadamente         Tipo Panorâmica/ Cultural 

19h00 – Partida de Warnemünde 

20 JULHO – 08h30 – Chegada a Copenhagen 

Desembarque e inicio de visita da cidade de Copenhaga. 

Final da visita no Hotel Phoenix Copenhagen 4****.  

Resto do dia, almoço e jantar livres. 

 

21 JULHO – pequeno-almoço no hotel e transfer para o aeroporto de Copenhaga para 
voo com destino a Lisboa às 12h20. Chegada prevista às 15h10.  

Serviços incluídos: 

 Camarote com janela – categoria exterior a bordo do Cruzeiro COSTA FAVOLOSA, em 
regime de pensão completa (bebidas não incluídas); 

 Todas as excursões indicadas no programa, com guia sempre que possível  em português     
ou espanhol; 

 Transfers conforme indicado; 

 Seguro de Viagem com Opção de Cancelamento; 

 Taxa de embarque (200€) e Taxa de serviço a bordo (70€); 
 1 noite de alojamento em Copenhagen no Hotel Phoenix Copenhaga  4* (regime APA) 

 Voos TAP ida e volta 
 

Preço por pessoa: 2295€ - inscrições até 25 março 
Condições de pagamento: 4 prestações mensais: 1ª prestação no ato da inscrição, segunda prestação 

até ao final de Abril, a 3ª prestação até ao final de Maio e a 4ª prestação até final de Junho 
 


