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VISITA PANORÂMICA DE LONDRES
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Programa preliminar
13 maio1º Dia LISBOA-LONDRES
8H00 Concentração dos participantes na Graçatur, seguido de Transfere ao Aeroporto de Lisboa. Chegada,
formalidades de check-in voo TP1336, com partida às 12h55, e chegada prevista às 15h35 a Londres. Após o
desembarque e recolha de bagagens, damos início à visita panorâmica de Londres pelas principais artérias da
Capital Inglesa. Destacamos a passagem pelo Palácio de Buckingham, residência oficial do Rei Carlos III, e da
Rainha Consorte, Camilla Parker. O BIG BEN, um dos principais ícones de Londres, a Abadia de Westminster onde
funciona o Parlamento, são dos mais belos conjuntos arquitetónicos da cidade, a Torre de Londres, onde
opcionalmente poderá apreciar as famosas Joias da Coroa. A City, o coração comercial e financeiro de Londres,
também a Catedral de São Paulo, a maior igreja protestante de Inglaterra, Trafalgar Square, etc. Alojamento e Jantar
no Hotel Holiday Inn Convent Garden 4*. Noite livre em Londres para que possa apreciar a iluminação da belíssima
Londres.
14 maio 2º Dia Londres-Southampton
Pequeno almoço no Hotel. 9h00 Partida em direção ao Porto de Southampton, no sul de Inglaterra, para embarque
no Navio Anthem Of The Seas e, darmos início ao nosso Cruzeiro Fiordes da Noruega. Almoço a bordo. O Navio
Anthem, vai ser o seu Hotel no mar durante 7 noites. Queremos que se sinta confortável e que desfrute ao máximo
de tudo quanto o navio lhe pode proporcionar. Faremos um tour de reconhecimento para que seja mais fácil a
localização das atividades disponíveis a bordo. Jantar e noite a bordo.
15 maio3º Dia Navegação -Experimente passar na Royal Promenade vai gostar.
Pequeno-almoço e dia inteiramente livre para disfrutar de todas as opções de lazer que o seu navio lhe pode
proporcionar. Almoço e jantar incluídos lanches etc. Não esqueça que pela noite dentro a animação é constante e
variada. Divirta-se e tire partido de tudo. Vá até a Royal Promenade afinal onde toda a gente converge e dê um pé
de dança no Boleros. Encontrará animação a seu jeito. Prepare-se, amanhã é dia de emoções fortes… O nosso
contato direto com um Fiorde.

O Fiorde é uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas, originada por erosão causada pelo
gelo de antigo glaciar. Os fiordes situam-se principalmente nas costas da Noruega, Gronelândia, Chile e Nova
Zelândia, onde são um dos elementos geomorfológicos mais emblemáticos da paisagem.

Fiordes da Noruega, Património da Humanidade

Fiordes de tirar o fôlego e picos imponentes. Ilhas rochosas, quedas de água e geleiras cintilantes. Um
pouco de ar fresco, sol e natureza é bom para qualquer um, em qualquer lugar. Mas aqui no fiorde da
Noruega, a mera visão de nossa majestosa paisagem mexe com a alma. Não é de admirar que passar muito
tempo ao ar livre seja natural para os noruegueses. Temos até uma palavra para isso: “friluftsliv”. Friluftsliv,
ou “viver ao ar livre”, é a ideia de que a atividade na natureza é revitalizante e energizante para o corpo, a
mente e a alma. O escritor Henrik Ibsen popularizou a ideia na década de 1850, mas friluftsliv tem sido
essencial para o personagem norueguês. Aqui, é um modo de vida. Então junte-se a nós e entre na natureza
incomparável dos fiordes da Noruega!
16maio 4ºDia HAUGESUND 07h00-15h00
Pequeno almoço a bordo. Seguiremos depois ao encontro com o nosso Guia para darmos início ao nosso TOUR.
Começamos a nossa excursão com uma primeira paragem junto à Camara Municipal de Haugesund cujo edifício é
considerado o mais bonito de toda a Noruega. Tempo para fotos. No caminho passaremos pela cidade velha, uma
área elegante onde os armadores da cidade viveram no século XIX. Prosseguimos para a charmosa cidade velha
de Skudeneshavn; uma cidade que tem cento e trinta casas de madeira branca, típicas do século XIX, quando a
pesca do arenque era seu auge. Isso permitiu que a região prosperasse rapidamente. Caminharemos pelas ruas
de Skudeneshavn com o nosso guia ouvindo histórias e lendas locais, antes de desfrutar tempo livre para fazer
compras ou tomar um café. Se assim o desejar, poderá visitar o museu Mælandsgården (visita opcional), um
museu onde podemos ver como a cidade cresceu, como viviam os cidadãos de classe média, comércio, indústria
e artesanato que caracterizou a cidade há mais de cento e cinquenta anos. Almoço a bordo. Passeie no seu Navio,
aprecie a viagem desde o topo, ou mesmo da sua Varanda, lanche e jante a se belo prazer. O que conta é o seu
bem-estar! Não esqueça os espectáculos a bordo. Que tal combinarmos e apreciarmos o Espectáculo do Royal
Theatre?
17maio 5ºDia GEIRANGER 11h30-20h30

Pequeno almoço. Em horário a indicar localmente, início de maravilhoso passeio para conhecimento do famoso
Geiranger Fjord é sem dúvida um dos mais belos fiordes da Noruega. Imponentes encostas e inúmeras cascatas
fazem desta paisagem um lugar único. No início deste fiorde de 9 milhas de comprimento está a pequena cidade
de Geiranger, onde vamos começar a excursão de hoje. Começaremos o nosso passeio deixando para trás vários
hotéis e casas, bem como a pequena igreja octogonal de madeira que data de 1842. Continuaremos o passeio
pela Eagle Bend Highway, parando brevemente para admirar algumas vistas deslumbrantes. Paragem no
penhasco do Flydal Gorge para tirar fotos. Apreciaremos a vista do fiorde de Geiranger, as cascatas das Sete
Irmãs, bem como as montanhas circundantes. Um lugar perfeito para fotografar este ambiente esplêndido.
Continuamos até ao Lago Djupvatn, localizado a 1.030 metros acima do nível do mar, geralmente coberto de neve
até o final de junho, e, quando está livre de gelo, tem uma cor azul profunda. Vamos para o Centro
Jostedalsbreen, onde paramos por aproximadamente 30 minutos. Continuamos até a próxima paragem na vila
de Stryn, uma pitoresca vila típica de montanha. Aqui encontramos um dos melhores Rios da Noruega para a
pesca de salmão. Paragem para petiscar e descansar. Em dias de céu limpo o Monte Dalsnibba apresenta um
cenário deslumbrante desta magnifica excursão. Iniciamos a descida disfrutando da extraordinária beleza da
paisagem até ao novo porto de Geiranger, onde finaliza o nosso passeio de hoje. Regresso ao Navio. Jante
tranquilamente. Tenha um bom descanso. Poderá sempre aproveitar a sua noite para apreciar um espetáculo.

“Melhor um pássaro livre do que um rei em cativeiro.” (proverbio norueguês)
18maio Dia 6º DIA OLDEN 08h00-18h00
Pequeno almoço. Em horário a indicar saída para mais um belo passeio. Encontro com o Guia e
início do nosso passeio de hoje, na cidade de Olden, na costa de Nordfjord. Atravessamos a
cidade e continuamos ao longo do rio Oldenelva, famoso pela pesca do salmão ao longo da
margem do Lago Olden, a sua cor impressionante deve-se ao facto de se fundir com a água
gelada, e assim fica verde esmeralda. Continuaremos ao longo da costa do lago em direção
ao Vale Briksdal até o Briskdal Mountain Lodge. O Glaciar Briksdal é um braço do
Glaciar Jostedal, o maior da Europa Continental. Do Briskdal Mountain Lodge faremos uma
caminhada de aproximadamente 40 minutos para chegar ao glaciar. O caminho corre ao longo do
rio, em direção ao glaciar e podemos apreciar as pequenas cascatas que descem pelas encostas
das montanhas. A última parte da caminhada é em direção a um pequeno lago pontilhado de pedras de gelo.
Teremos tempo livre para fazer algumas compras na grande loja de souvenirs, antes de voltar pelo vale Briskdal
até Olden. Regresso ao Navio para almoço. Poderá optar por sair do Navio e explorar Olden a seu gosto, ou
desfrutar das comodidades do seu Hotel no mar, o Anthem Of The Seas. Jante e divirta-se. Já tentou a sua sorte
no Casino? Quem sabe se hoje será o dia certo? Vamos lá!...
19maio 7º Dia BERGEN 07h00-14h00

Bergen é uma cidade para se apaixonar, a beleza de suas ruas e bairros construídos em madeira, fez de Bergen
uma cidade mundialmente famosa. Fundada no ano de 1070, destaca-se por ser a capital nos séculos XII e XIII,
quando o reino da Noruega estava no auge. Na nossa visita panorâmica faremos um passeio em autocarro pela
cidade e seus arredores, parando nos principais pontos de interesse turístico. Podendo assim observar os bairros
de Sandviken (bairro do século XVIII caracterizado por casas brancas de madeira), o centro da cidade, a península
de Nordnes (onde estão localizados o aquário e a fortaleza de Fredriksborg). Entrando assim, nas principais
atrações turísticas da cidade. Passearemos pelo bairro de Bryggen, um ativo monumento cultural, o bairro onde
se localizava a liga hanseática e a principal atração turística da cidade. Um passeio que nos levará de volta no
tempo à semi-escuridão daqueles dias. Também poderemos admirar as maravilhosas vistas do Bergen Fjord a
partir do famoso cais alfandegário, Tolldboden, onde faremos uma pequena paragem. Terminaremos o nosso
passeio, dando a oportunidade de descer no mercado de peixes, a quem desejar e passear livremente pela cidade,
antes de retornar ao barco por conta própria. Almoço a Bordo. Não esqueça de visitar o JACUZZI disponível no
deck 19, momentos inesquecíveis de uma Tarde de Lazer a bordo do Anthem Of The Seas. Jantar e muita diversão
a Bordo.
20maio 8º Dia Navegação
Pequeno almoço. Relaxe um pouco e pense em organizar a sua bagagem. Saiba que pelas 23h as nossas amigas
malinhas têm que estar fora dos quartos. Deixe só o que lhe faz falta para amanhã. Não pense nas etiquetas deixe
isso a nosso cuidado estamos para ajudar. Relaxe faça uma sauna, caminhe pelo seu navio, almoce. Faça um ótimo
descanso. Jantar a bordo. Não perca tempo e faça tudo aquilo que ainda não fez. Amanhã será tarde. Tanto para
ver e desfrutar enquanto isso poderá usufruir de uns bons momentos no Solário ou na Royal Promenade onde
não faltam opções. Boa noite!
21maio 9º Dia Southampton -Windsor-Lisboa

Pequeno almoço, e em horário a indicar localmente, desembarque. Recolha de todos os pertences, e partida em
autocarro rumo a Windsor, Condado de Berkshire, a 38km de Londres. Visita ao Castelo de Windsor construído
numa colina, às margens do Rio Tamisa. Fundado por William, o Conquistador no século XI, este Castelo já foi
utilizado por 39 monarcas britânicos. Durante todo o seu reinado, a Rainha Elizabeth II passou a maioria de seus
finais de semana no Castelo. Windsor Castle é o maior e mais antigo castelo ocupado do mundo! Ouviremos contar
a história e alguns contos sobre o Palácio e seus reais inquilinos. Atualmente vivem ali, os novos Príncipes de
Gales, William Kate e os seus 3 filhos. Após a visita transfere ao aeroporto para embarque às 16h35 no TP1361
com destino a Lisboa. Chegada recolha de bagens e transfere a Pombal e Figueira da Foz. Fim dos nossos serviços

Viajar Faz Bem

Noruega, terra do sol da meia-noite
Onde os fiordes refletem o céu
E as montanhas tocam as nuvens
PREÇO POR PESSOA: FIORDES DA NORUEGA NAVIO ANTHEM O THE SEAS
CABINA INTERIOR VIRTUAL N
1 908,00€ + 78,00 TX = 1 986,00*

CABINA EXTERIOR 4N
2 002,00+78,00€= 2 080,00

VARANDA 4D
2 318, 00+ 78,00TX= 2395,00€

O PREÇO INCLUI:
• Cabina conforme preferência
• Taxas de embarque e gorjetas a bordo
• Transfere (Figueira da Foz) Pombal ao Aeroporto de Lisboa e Vice-Versa
• Viagem de avião TAP Lisboa Londres Lisboa
• 1 mala de porão 23kg +1 trolley 8kg
• 1 noite em Londres Hotel Holiday Inn Convent Garden 4 *
• Todos os transferes mencionados
• Visita panorâmica de Londres Guiada em Português
• Jantar no hotel em Londres
• Pensão completa a Bordo do Navio
• Algumas bebidas incluídas como água limonada ice tea café
• Acesso a actividades a bordo como por exemplo sauna e ginásio
• Espetáculos a Bordo
• Todas as Excursões mencionadas no programa em todos os Portos
• Visita guiada em Português e entrada no CASTELO DE WINDSOR
• *Taxas de Aeroporto a rever no ato de emissão dos Bilhetes de avião 1 semana antes
da viagem.
• Seguro de viagem (interrupção – Covid)
• VIAGEM ACOMPANHADA POR UM DELEGADO GRAÇATUR, QUE ZELARÁ PELA BOA
EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MENCIONADOS
•
•
•

•
•
•
•
•
•

O Preço não Inclui:
Qualquer serviço não mencionado no presente Programa
Como Chamadas telefónicas a bordo – ou lavandaria etc.
Nota: Se por qualquer motivo alguma das excursões nos Fiordes tiver de
sofrer alteração de rota, por razões de impedimento de qualquer natureza e tivermos que seguir outro
itinerário, assim procederemos.
Lugares limitados
Inscrições:
Confirmadas com deposito de 300,00€
E 5 frações de 250€ dia 20 de cada mês. Restante pagamento até 30 de abril 23
Plano de acordo com os nossos fornecedores
Cancelamentos até 90 dias antes da partida 80,00€*
Toda a programação ou cancelamentos se regem pela Lei das Agências de Viagens e
merecerá a nossa melhor atenção.

Programa elaborado dia 29/10/2022, caso a libra sofra alterações significativas
será comunicado
Passaporte obrigatório

FAN

Motivos para preferir esta viagem

1º - VOCÊ, ESTIMADO CLIENTE, MERECE O MELHOR NA RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO
2º - CRUZEIROS SÃO FÉRIAS DE SONHO
3º - O NAVIO É UMA MARAVILHA DA TECNOLOGIA
4º - CLASSE QUANTUM PERCURSOR DA CLASSE OASIS, UMA REVOLUÇÃO NO CONCEITO DE NAVEGAÇÃO
5º - A ROTA QUE LHE PROPOMOS CONTEMPLA PAISAGENS DE CONTOS DE FADAS E MUITA E CULTURA
6º - VERDADEIRO FESTIVAL GASTRONOMICO E ESMERADO SERVIÇO 24H
7º - ESPECTÁCULOS ESTILO BROADWAY, E MUITA MUITA ANIMAÇÃO
8º - A COMODIDADE DE VISITAR LOCAIS DIFERENTES SEM CRUZAR AEROPORTOS
9º - POSSIBILIDADE DE VISITAR LONDRES E WINDSOR
10º- TODAS AS VISITAS INCLUIDAS EM PORTUGUES: LONDRES WINDSOR – NORUEGA PORTUGUES OU
ESPANHOL
11º-GARANTIA DO SERVIÇO ROYAL CARIBBEAN * O CONFORTO DO VOO DIRECTO TAP
12º-VIAGEM DIRECTAMENTE SUPERVISIONADA POR UMA DELEGADA GRAÇATUR QUE ZELARÁ
PELA BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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