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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 Hambur-
go. Chegada e embarque no MSC PREZIOSA, assistido pelo assis-
tente Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos 
respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um 
primeiro contacto com este agradável “resort” flutuante.

2º 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. 
Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas de 
caráter lúdico e de bem-estar. 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 casi-
no, participar numa das muitas atividades que a equipa de anima-
ção preparou para si ou simplesmente conversar com familiares e 
amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo 
desfrute e relaxe. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – ALESUND (NORUEGA)  
– DAS 10:00 ÀS 20:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A cidade de Alesund, capital da pesca do bacalhau, renascida 
como uma Fénix das cinzas de um incêndio que a destruiu em 
1904, possui um dos núcleos urbanos mais homogéneos de arqui-
tetura arte nova. Durante a visita conhecemos uma aldeia museu 
que pelo estado de conservação das casas de madeira permite 
recuar no tempo e entender a vida dos noruegueses em latitu-
des tão frias. Integrado no núcleo museológico visitamos também 
uma coleção de réplicas de barcos Vikings. Finalmente subimos ao 
monte Aksla, para usufruir de um fantástico panorama do arqui-
pélago de Alesund. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. Desfrute de 
todo o conforto, infraestruturas e atividades ao seu dispor no 
MSC PREZIOSA e divirta-se. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – HONNINGSVÅG (NORUEGA)  
– DAS 13:00 ÀS 02:00 DO 6º DIA
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje permitirá conhecer o Cabo Norte, localizado na 
ilha de Magerøya a cerca de 1 hora de autocarro de Honningsvåg. 
Prepare-se para se deslumbrar com as magníficas paisagens desta 
região, a mais setentrional do Norte da Europa. Tempo livre para 
conhecer a região por si próprio (apenas os transferes estão in-
cluídos). Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – TROMSØ (NORUEGA) 
–  DAS 13:00 ÀS 21:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A movimentada localidade de Tromsø na pequena ilha de 
Tromsøya, situada no paralelo 69, a trezentos e cinquenta quiló-
metros acima da linha do Círculo Polar Ártico, é uma típica cidade 
costeira piscatória e porta de entrada para inúmeras expedições 
ao Ártico, como a de Roald Amundsen nos primórdios do século 
XX. O seu monumento mais conhecido é a Catedral do Ártico, 
construída em 1965 no alto de uma colina dominante e de onde 
podemos admirar em redor, todo o relevo montanhoso com 
neves eternas. A visita de Tromsø inclui o museu da cidade para 
conhecer a cultura Sami, os nativos dessa região inóspita, que ves-
tidos de roupas multicoloridas e com as suas manadas de renas 
ocuparam, antes dos vikings, estas terras geladas durante cerca 
de 10.000 anos. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. Desfrute de 
todo o conforto, infraestruturas e atividades ao seu dispor e divir-
ta-se. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – TRONDHEIM (NORUEGA)  
– DAS 10:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Hoje vamos descobrir Trondheim, a cidade mais meridional do 
Trondheimsfjord. Do seu casamento com o rio Nidelva, nasceu 
uma próspera comunidade de mercadores, que nos deixou o lega-
do mais fotogénico da Noruega, as coloridas casas-armazéns em 
cima de pilares de madeira, paredes meias com a água do rio. Nos 
tempos modernos, é no vaivém da rua pedonal Nordre Gate que 
o comércio local vai buscar o seu sustento, e é no porto que a 
cidade se reencontra com o mundo. A visita de Trondheim num 
elétrico histórico dos primórdios do século XX, é uma oportuni-
dade incrível de sentir a cidade com todo o conforto, desde as 
pitorescas casas multicolores em madeira dos mercadores, até 
às fortificações do século XVI quando o domínio dos portos cos-
teiros era uma questão estratégica para os países escandinavos. 
Noite a bordo.

9º DIA CRUZEIRO - MOLDE (NORUEGA)  
– DAS 07:00 ÀS 14:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Não obstante a sua latitude geográfica, a localidade portuária de 
Molde tem um clima ameno, devido à influência da corrente do 
golfo, e a sua localização encostada às montanhas que a rodeiam. 
Apesar da sua história urbana atribulada, destruída por um incên-
dio em 1916 e pelas bombas da II Guerra Mundial, é muito agradá-
vel passear em Molde, onde destacamos a Câmara Municipal, fa-
mosa pelo seu jardim das rosas e o museu etnográfico ao ar livre, 
sendo que o mais espetacular é subir ao ponto panorâmico em 
Varden (407 metros acima do nível do mar) de onde é possível 
ver toda a cidade e o esplêndido Romsdalsfjord. Em Varden, pode-
rá usufruir de uma vista completa de todos os 222 picos cobertos 
de neve o ano todo, que coroam essa área nomeada pela UNES-
CO como Património Mundial da Humanidade. Noite a bordo.

10º DIA CRUZEIRO – FLAM (NORUEGA)  
– DAS 08:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Após desembarque partimos para visita incluída deste impressio-
nante destino. Acompanhados de guia local, saída em autocarro, 
por um longo túnel que nos levará até Gudvangen, pelo vale de 
Næroy. Continuação para Tvindefossen, uma gigantesca cascata 
de 152 m de altura. Continuamos passando por mais túneis até 
chegar à Gruta Branca de Gudvangen, onde fazemos um passeio 
pelas cavernas profundas e ao longo das piscinas aí existentes. 
Terminamos a visita com um café numa das câmaras da gruta. 
De tarde, aproveite o tempo livre em Flam para respirar a tran-
quilidade do verde e azul deste pequeno local encerrado entre as 
montanhas e o Fiorde dos Sonhos. Noite a bordo.

11º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir para 
novas amizades. Noite a bordo.

12º DIA FIM DO CRUZEIRO – HAMBURGO / LISBOA 
OU PORTO
Chegada a Hamburgo prevista às 07h00. Transfere para o aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo regular da 
TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao ae-
roporto de destino. FIM DA VIAGEM.

CRUZEIRO NO CABO NORTE
ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO

HAMBURGO • ALESUND • HONNINGSVÅG • TROMSØ • TRONDHEIM • MOLDE • FLAM

TROMSØ

FLAM

ALESUND
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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 Hambur-

go;
• Cruzeiro de 11 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas 

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

ou inglesa ( mediante disponibilidade), em Alesund, Honningsvag (Cabo 
Norte), Tromsø, Trondheim, Molde e Flam;

• 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

PREÇO POR PESSOA 

12 6 21 11
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC PREZIOSA

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. (mínimo 20 participantes). 

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

juLho 1 12

DATAS DE PARTIDA

Na partida de 12Jul o início do cruzeiro será às 21h e o navio fará escala 
em Molde no 3º dia (13h-21h) e em Alesund no 9º dia (9h-16h).

MOLDE

TRONDHEIM

ALESUND
FLAM

HAMBURGO

TROMSØ

HONNINGSVAG

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

JUL

INTERIOR € 2.425 € 3.465

€ 2.045 € 1.645 € 1.335EXTERIOR € 2.765 € 4.135

VARANDA € 3.115 € 4.835

COM VOOS, ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS


