De Copenhaga a Southampton

NORWEGIAN PRIMA – NOVO NAVIO

12 DIAS

Desde

3.745€
Preço por pessoa em ocupação dupla

Dia
1º Dia
2º Dia
3º Dia
4º Dia
5º Dia
6º Dia
7º Dia
8º Dia
9º Dia
10º Dia
11º Dia
12º Dia

Porto de escala
Portugal / Copenhaga (Dinamarca)
Copenhaga (Dinamarca)
Oslo (Noruega)
Kristiansand (Noruega)
Bergen (Noruega)
Geiranger (Noruega)
Alesund (Noruega)
Em navegação
Amesterdão (Holanda)
Zeebrugge, Bruxelas (Bélgica)
Le Havre (França)
Southampton, Londres (Reino
Unido) / Portugal

Chegada
--09h00
07h00
09h15
08h00
07h00
-09h00
07h00
08h00
06h00

Saída
-16h00
17h00
15h30
17h00
22h00
17h00
-17h00
17h00
22h00
--

TERMOS E CONDIÇÕES:

•
•

•

Preços indicativos por pessoa em camarote duplo para a partida de
13 Setembro 2022 em classe económica com a TAP (cl. L);
Oferta especial: para reservas efectuadas até 30 Abril 2022 receba:
35% de desconto na tarifa de cruzeiro (aplicada no valor desde) e ao
reservar o Free at Sea recebe todos os pacotes (pacote de bebidas,
pacote de internet, crédito para excursões em terra e pacote
restaurantes de especialidades).
Condições gerais conforme catálogo “Coleção Lusanova 2022/2023”.

O seu bem estar e saúde são a nossa prioridade. Cumprindo as
recomendações das entidades competentes de cada país, a Norwegian
elaborou um conjunto de regras para garantir a segurança sanitária e o seu
conforto a bordo. Poderá consultar estes procedimentos através do link:
https://www.ncl.com/es/es/Sail-Safe-2m3wyw/?intcmp=pdt_sl_SAILSAFEVAC
Nota importante - As regras acima serão continuamente atualizadas em
função das indicações dadas pelas autoridades de cada país e dessas
atualizações daremos conhecimento em momento oportuno.

• Passagem aérea Portugal /
Copenhaga / Londres / Portugal
com a TAP em classe económica
(cl.L, 23kgs bagagem de porão);
• Estadia de 1 noite em Copenhaga
em hotel de 4* em duplo em
regime de alojamento e pequenoalmoço;
• Cruzeiro de 10 noites no
Norwegian Prima em camarote
duplo interior categoria IB em
Pensão Completa (sem bebidas);
• Transferes
aeroporto/hotel/porto/aeroporto;
• Taxas portuárias – 202€ (suj. A
alteração);
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 121€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem Gold.

•
•
•

Gratificações e bebidas;
Excursões;
Extras de carácter pessoal.

Free at Sea: 149€ por pessoa

