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1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO – INÍCIO 
DO CRUZEIRO ÀS 22:00
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da 
TAP Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, transfere 
acompanhado pelo assistente Nortravel para o porto de Ham-
burgo. Chegada e embarque no MSC PREZIOSA, assistido pelo 
assistente Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Instalação 
nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. 

2º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para conhecer melhor o seu navio MSC PREZIOSA e des-
frutar de todos os equipamentos e infraestruturas de caráter lúdi-
co e de bem-estar à sua disposição. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – INVERGORDON (REINO UNIDO) 
– DAS 07:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos ao lago mais famoso da Escócia, o Lago 
Ness, e ao pitoresco Castelo de Urquhart. O Lago Ness é um 
grande lago, profundo e de água doce, que se estende por apro-
ximadamente 37 quilómetros a sudoeste de Inverness. É mundial-
mente conhecido por alegadas aparições da criatura conhecida 
como Monstro do Lago Ness, também chamada carinhosamente 
como “Nessie”.  Prosseguimos até ao Castelo Urquhart, do século 
XIV, pelas ruínas localizadas na margem do lago. Aprecie a fantás-
tica paisagem que é sem dúvida um dos lugares mais cénicos da 
Escócia. Continuamos até Inverness a “capital das Terras Altas”, 
para um pequeno passeio panorâmico de autocarro. Regresso a 
Invergordon. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC PRE-
ZIOSA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmoso. 
Jogue uma partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de 
ioga ou faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um 
mergulho na piscina, tentar a sorte no casino, participar numa 
das muitas atividades que a equipa de animação preparou para si 
ou simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambien-
te que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) 
– DAS 11:00 ÀS 23:59 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Reykjavík, a capital da Islândia, é também a capital mais seten-
trional do mundo, situada muito próximo do círculo polar ártico 
numa zona rica em geiseres. No inverno, os dias duram cerca de 
quatro horas e no verão as noites não existem. Iniciamos a visita 
pelo Museu Folclórico de Arbaer, onde poderemos apreciar a re-
criação da velha Câmara de Reykjavík, reconstituída no seu estilo 
original, uma igreja tradicional rural, casas históricas de Reykjavik 
e de outras partes da Islândia, edifícios e igreja de turfa, numa 
exposição da vida islandesa. De seguida, visitamos o restaurante 
giratório “Pearl” onde poderemos desfrutar de uma bonita vista 
panorâmica sobre a cidade no miradouro construído por cima de 
tanques geotermais, de armazenamento de água quente. Além 
da vista, a própria construção do restaurante e sua cúpula com 
painéis de vidro espelhado e estrutura oca de aço é bastante inte-
ressante. De seguida, faremos uma breve caminhada pelo centro 
histórico para admirar as casas de madeira coloridas e as belas 
ruas estreitas de Reykjavik. Regresso ao navio e tempo livre para 
usufruir de todas as comodidades da vida a bordo. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) 
– DAS 00:01 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para visitas de gosto pessoal ou, se preferir, para des-
cansar e divertir-se nas inúmeras atividades lúdicas ao seu dispor 
no navio. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – ISAFJORDUR (ISLÂNDIA) 
– DAS 07:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos a conhecer Isafjordur, a principal cidade 
da península situada a Noroeste da Islândia e o coração desta re-
gião. Rodeada de montanhas e por natureza selvagem, a cidade 
tem uma atmosfera bastante cosmopolita e é conhecida pela sua 
rica oferta cultural com grande tradição histórica na música e ar-
tes. Saímos do porto e, a caminho de Isafjordur, passamos pelo 
vilarejo de Bolungarvik, localizado numa pitoresca baía rodeada 
de montanhas, onde visitaremos a igreja e Museu Osvor. Conti-
nuamos o passeio panorâmico, através de magníficas paisagens 
do fiorde, até ao centro da cidade de Isafjordur onde podere-
mos apreciar, na parte mais antiga da cidade, as casas do sécu-
lo XVIII que testemunham a importância de Isafjordur como um 
dos principais centros de comércio da Islândia naqueles tempos. 
Visitamos o Museu Marítimo, estabelecido numa das casas mais 
antigas do país, onde poderemos saborear um lanche típico com 
schnapps (um tipo de aguardente) e peixe seco. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – AKUREYRI (ISLÂNDIA) 
– DAS 07:00 ÀS 18:00 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel. 
Após desembarque, partida para visita panorâmica para desco-
brirmos os encantos de Akureyri, localizada no norte da Islândia, 
na margem do fiorde Eyjafjörðu, cujas montanhas majestosas 
emolduram a cidade. A visita leva-nos a conhecer as belíssimas 
“Cataratas dos Deuses”, com os seus impressionantes 12 metros 
de altura, os Jardins Botânicos, que nos deslumbram com a imen-
sa variedade de flora de todo o mundo, onde se contam 6000 
exemplares dos quais cerca de 400 são nativos, e um passeio pela 
encantadora cidade. Noite a bordo.

9º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo inteiramente livre para tirar o máximo partido do seu cru-
zeiro agora que se sente em casa, não apenas porque o conhece 
melhor, mas também pelo facto de, seguramente, ter tido opor-
tunidade de estabelecer novos contactos, que esperamos possam 
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

10º DIA CRUZEIRO – KIRKWALL (ESCÓCIA) 
– DAS 08:00 ÀS 20:00 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje permitirá conhecer a principal cidade e capital 
das Ilhas Orkney, Kirkwall, a norte da Escócia. Da visita panorâmica 
a pé, destacamos a magnífica Catedral1 de arenito de St. Magnus, 
do século XII, fundada em memória de Magnus Erlendsson, con-
de de Orkney e conhecida localmente como “A Luz do Norte”. 
Prosseguimos o passeio pelas pequenas ruas da cidade, bem pre-
servadas ao longo dos séculos, até às ruínas do Palácio do Bispo e 
às ruínas do Palácio do Conde, um dos edifícios mais imponentes 
da Escócia na era Renascentista. A visita termina nos Jardins da 
Tankerness House, onde teremos tempo livre para visitar o museu 
ou desfrutar da cidade. Noite a bordo.
1A visita à Catedral poderá ser cancelada sem aviso prévio para celebrações 
ou motivos religiosos. Aconselhamos o uso de roupas adequadas para visita 
a locais de importância religiosa.

11º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para usufruir dos serviços, atividades e equipamentos 
a bordo deste fantástico resort flutuante. Noite a bordo.

12º DIA FIM DO CRUZEIRO – HAMBURGO / LISBOA 
OU PORTO
Chegada a Hamburgo prevista para as 06h00. Desembarque e 
transfere para o aeroporto de Hamburgo. Formalidades de em-
barque e partida em voo regular da TAP Air Portugal com desti-
no a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA 
VIAGEM.

CRUZEIRO NA ISLÂNDIA
ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO 

HAMBURGO • INVERGORDON • REYKJAVIK • ISAFJORDUR • AKUREYRI • KIRKWALL

REYKJAVIK

AKUREYRI

ISAFJORDUR
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• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por um assistente Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transferes aeroporto / Porto de Hamburgo e Porto/ Aeroporto de Ham-

burgo;
• Cruzeiro de 11 ou 12 noites em regime de pensão completa a bordo (be-

bidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas em tour regular com guias locais de língua espanhola 

ou inglesa (mediante disponibilidade), em Invergordon, Reykjavik, Isafjor-
dur, Akureyri e Kirkwall;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 220;
• Taxas de aviação - € 155 (saída de Lisboa). 
* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

12 5 21 10
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiroS MSC PREZIOSA / MSC ORCHESTRA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 155 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 220.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção /cadeiras de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CRUZEIRO
QUALIDADE

NORTRAVEL
CAMAROTE

CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

A partida de 15Jun terá 13 dias/12 noites, com escalas em Haugesund 
(Noruega), Lerwick (Ilhas Shetland/Reino Unido), Akureyri (Islândia), 
Isafjordun (Islândia), Reykjavik (Islândia) e Kirkwall (Reino Unido).
A partida de 23Jul terá13 dias/12 noites, com escalas em Lerwick (Ilhas 
Shetland/ Reino Unido), Seydisfjordur (Islândia), Akureyri (Islândia), 
Isafjordur (Islândia), Reykjavik (Islândia) e Invergordon (Reino Unido).

AKUREYRI

HAMBURGO

REYKJAVIK

INVERGORDON
KIRKWALL

ISAFJORDUR

JUNHO 15
MSC PREZIOSA  MSC ORCHESTRA

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11.anos

MAI

INTERIOR € 2.315 € 3.355
€ 1.935 € 1.275 € 1.235EXTERIOR € 2.695 € 4.135

VARANDA € 3.065 € 4.855

Jun

INTERIOR € 2.595 € 3.895
€ 2.055 € 1.295 € 1.265EXTERIOR € 3.055 € 4.815

VARANDA € 3.515 € 5.715

Jul

INTERIOR € 3.075 € 4.685
€ 2.415 € 1.725 € 1.415EXTERIOR € 3.475 € 5.485

VARANDA € 3.865 € 6.265

COM VOOS, ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS


