FIORDE DE GEIRANGER

9 DIAS
8 NOITES DE ALOJAMENTO
16 REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA
Camarote INTERIOR Duplo: 1.950€
Camarote VISTA MAR Duplo: 2.100€
Camarote VARANDA Duplo: 2.250€
SINAL: 210€
IMPORTANTE: Individual, 3ª/4ª Pessoa Adulta e Criança:
mediante disponibilidade e sob consulta.

DE 12 A 20 DE AGOSTO 2022

PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM, AEROPORTO DE LISBOA (AVIÃO), HAMBURGO
Em hora a indicar, saída dos pontos de origem em direcção ao aeroporto de Lisboa para embarque às
05h05 em voo regular LUFTHANSA com destino a Hamburgo, via Frankfurt. Chegada e transfer para
almoço em restaurante. Visita panorâmica desta encantadora cidade situada nas margens do rio Elba,
famosa pela sua vida noturna. Continuação, a pé, até à zona de HafenCity, o novo centro de Hamburgo,
onde iniciaremos um passeio de barco de 1 hora em que teremos oportunidade de contemplar os
diferentes aspetos do grandioso porto de Hamburgo, passando pelo Speicherstadt, o maior complexo de
armazéns do mundo, com uma arquitetura clássica em tijolo, apoiada em milhares de colunas de carvalho
e atravessada por canais de água, os “Fleeten”. Jantar. Alojamento no Hotel Crowne Plaza Hamburg City Alster 4* ou similar.
2º DIA: HAMBURGO, KIEL, INICIO DO CRUZEIRO
Pequeno almoço no hotel. Continuação das visitas pelos pontos mais emblemáticos da cidade.
Destaque para a Câmara Municipal, edifício neorrenascentista construído no final do séc. XIX e localizado
no centro da cidade; a Alster Arcades, famosa zona de requintadas lojas, galerias e charmosos
restaurantes; e para a famosa Elbphilharmonie e visita ao interior da Igreja de São Miguel. Almoço em
restaurante. Transfer à estação marítima de Kiel para embarque no cruzeiro. Instalação nos
respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo.
3º AO 8º DIA: CRUZEIRO
Pensão completa a bordo (itinerário e escalas conforme quadro abaixo).
9º DIA: FIM DO CRUZEIRO, HAMBURGO (AVIÃO), LOCAL DE ORIGEM
Após o pequeno-almoço, desembarque e saída em autocarro turismo até ao Aeroporto de Hamburgo
para embarque às 17h15 em voo regular LUFTHANSA com destino ao aeroporto de Lisboa, via Munique.
Prosseguimento até aos pontos de origem, na certeza de termos passado momentos únicos e
inesquecíveis com a QUEBRATOUR!
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

NAVIO MSC GRANDIOSA
DIA
SÁBADO, 13/08/2022
DOMINGO, 14/08/2022
SEGUNDA, 15/08/2022
TERÇA, 16/08/2022
QUARTA, 17/08/2022
QUINTA, 18/08/2022
SEXTA, 19/08/2022
SÁBADO, 20/08/2022

PARAGEM
Kiel, Alemanha
Copenhaga, Dinamarca
Em navegação
Hellesylt / Geiranger, Noruega
Alesund, Noruega
Flaam, Noruega
Em navegação
Kiel, Alemanha

CHEGADA
09h00
09h00
07h00
07h00
09h00

PARTIDA
19h00
18h00
21h00
17h00
17h00
-

QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

O PREÇO INCLUI:
✓ Autocarro de turismo Origem / Aeroporto de Lisboa / Origem;
✓ Passagem aérea em classe económica, em voo regular
LUFTHANSA, com direito a uma peça de bagagem até 23 kg e
respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor
de 85,52€ (o valor das taxas de aeroporto, segurança e
combustível referem-se á data de elaboração deste
programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes
da data de partida);
✓ Deslocações e visitas mencionadas em autocarro de
turismo;
✓ Alojamento com pequeno-almoço no hotel mencionado ou
similar;
✓ Refeições mencionadas no programa (1 jantar e 2 almoços
– refeições pré-cruzeiro)
✓ Guia local falando português ou espanhol para a visita a
Hamburgo;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Passeio de barco de 1 hora pelo rio Elba;
✓ Cruzeiro MSC Grandiosa de 7 noites em regime de pensão
completa a bordo (6 almoços e 7 jantares);
✓ Taxas portuárias (200€ por pessoa);
✓ Taxa hoteleira em Hamburgo (6,00€ pax / noite) e Taxa de
serviço hoteleiro a bordo (10€ pax / noite), serviços e IVA;
✓ Seguro MSC Extra Covid-19 (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19) –
Contudo, temos à sua disposição um seguro de viagem com
melhores capitais e coberturas. Solicite mais informação junto do
seu agente viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Excursões organizadas a terra durante o cruzeiro;
✓ Bebidas às refeições pré-cruzeiro e durante o cruzeiro;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas
entidades locais, na altura de realização da viagem.
EXCURSÕES:
A MSC organiza diversas excursões em cada porto de escala. As
excursões podem ser adquiridas a bordo ou antecipadamente
através da agência, sujeito a disponibilidade.
• Copenhaga
• Hellesylt / Geiranger
• Alesund
• Flaam
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
✓ Obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses,
cuja fotocópia deve enviar previamente para a agência.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país
ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de
cancelamento sem custos por parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em
benefício dos clientes.
✓ A companhia de cruzeiro aplica uma taxa de 15% sobre
todas as bebidas adquiridas a bordo. Possibilidade de adquirir um
pacote de bebidas a bordo. A terceira e quarta cama nos
camarotes será um beliche ou sofá-cama. Algumas partidas não
permitem camarotes triplos e quádruplos na categoria reservada.
Consulte-nos para alternativas.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações à
lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
35 PARTICIPANTES

