3 A 12 JUNHO 2017

Preço por pessoa em camarote duplo interior varanda – 1.860 €

Um dos destinos mais fascinantes espera por si, embarque no NORWEGIAN
GETAWAY um dos mais recentes navios da Norwegian Cruises Line. Freestyle
Cruising, faça o que quer, quando quiser e á hora que quiser a opção é sua.
Serviços Incluídos:
• Passagem aérea Lisboa / Copenhaga / Lisboa em
classe económica, voo TAP;
• Transferes em Copenhaga – Aeroporto / Navio /
Aeroporto;
• Cruzeiro de 9 noites do GETAWAY, camarote interior;
• Pensão completa a bordo;
• Bebidas ilimitadas durante todo o cruzeiro (consultenos sobre as condições especiais deste pacote);
• Taxas portuárias, taxas de aeroporto e gratificações
(381,11 € sujeito a alteração);
Serviços não Incluídos:
• Excursões em terra;
• Despesas de carater pessoal;
• Qualquer outro serviço não mencionado no programa;

Termos e condições:
No ato da reserva é necessário o pagamento de 25% do custo
total da viagem. Restante pagamento 40 dias antes da data da
viagem. Cancelamentos e restantes condições de acordo com
as condições publicadas na brochura da Norwegian Cruise
Line. Preços e itinerário sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Os preços não incluem:
DIA

PORTO DE ESCALA

03 Jun

Lisboa / Copenhaga – 07h00 /11h35. À chegada
transfer para o porto de Copenhaga. Embarque no
NORWEGEAN GETAWAY e almoço a bordo

04 Jun

Warnemunde (Berlin) - Alemanha

05 Jun

Em navegação

06 Jun

CHEGADA

SAÍDA
17h00

07h30

22h00

Talin, Estónia

09h00

16h30

07 Jun

St. Petersburgo, Rússia

07h00

08 Jun

St. Petersburgo, Rússia

09 Juni

Helsínquia, Finlândia

10 Jun

Em navegação

11 Jun
12 Jun

19h00
07h00

16h00

Estocolmo, Suécia

08h00

17h00

Copenhaga, Dinamarca – Após o pequeno
almoço e transfer para aeroporto. Copenhaga
/ Lisboa 12h20/15h10 – Fim da viagem

9h00

Saída

O agente de viagens:

