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ROTA DAS ALDEIAS 

 

PASSEIO 4X4 
       

 

 

 

1º dia – 09/07 – Sabado -Feira -LISBOA / COPENHAGE 

07h00 – Comparência no aeroporto da Portela para 

formalidades de embarque no voo da TP 754  08.30/13.05  

Transfer para o Hotel.Admiral 4*ou similar. Almoço e Jantar 

livres. Com o apoio do nosso guia faremos um passeio de 

orientação na cidade. 

2ºdia – 10/7-  Domingo - COPENHAGE 

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita panorâmica da 

cidade com guia local. Destacamos o Palácio de 

Christiansborg e sede do parlamento dinamarquês,o Palácio 

de Amalienborg onde mora a rainha e o render da guarda real, 

a zona dos canais de Nyhavn e o Christhiansvn, a fonte d e 

Gefion, a Pequena  Sereia, simbolo da cidade –obra da  

Imaginação de HC Andersen, a praça Nyhavn com a 

magnifica estátua do escritor, o teatro real onde HCA como 

actor sofreu o seu primeiro  fracasso. Almoço  livre. De tarde, 

visita livre do primeiro parque de diversões do mundo, o 

Tivoli (entrada incluída), construído em 1843 e hoje ainda um 

encantador parque onde predominam espaço de calma e lazer 

bem ao estilo nórdico e se descobrem áreas exóticas como o 

“bazar”, o pagode chinês ou a fragata São George III. 

Regresso ao hotel. Jantar livre.   

3º dia–11/07 - Segunda- COPENHAGE/ ODENSE 

Pequeno-almoço. Partida em direcção á ilha de Fiona até 

Odense, a cidade natal de Andersen e que ele tanto amava e 

onde voltava regularmente a convite de famílias ricas. A ilha 

toda ela é um cenário de contos de fadas, com as suas casas de 

telhados de colmo, os grandes moinhos, florestas onde 

“habitam” os trols, os divertidos duendes nascidos da 

imaginação popular. Visita da Casa natal de HCA e museu 

dedicado à vida do escritor. Paragem para almoço livre, 

continuaremos com a visita da igreja de S. Canute, entre 

outros locais e alojamento no Hotel Radisson Blu HC 

Andersen. Jantar livre.  

     

 
 
 

 

 

4 ºdia – 12/07 – Terça-  ODENSE  

Pequeno-almoço no hotel. Partida em autocarro para visita   

do maravilhoso castelo e museu de Egeskov e também fonte 

de inspiração de  Andersen, regresso  ao centro de  Odense,. 

Aomoço e tarde livres para visitas particulares ou apreciar a  

vida e actividade da cidade que no verão celebra o seu filho 

mais querido com pessoas vestidas à época. Jantar livre. 

 ( dependendo da confirmação da hora do voo de saída no dia 

seguinte, poderemos ainda dormir em Odense ou voltar a 

Copenhagen  ao principio da noite(170km) 
 

5º dia – 13 /07 - Quarta – ODENSE/ LISBOA 

Pequeno almoço no hotel. Transfer  para o aeroporto 

embarque no voo TP 757 com destino a Lisboa (13.50/16.35).  
 

 
 

Preço inclui : viagem de avião em classe  turística 

Lisboa/Copenhage/Lisboa  em classe turistica; circuito de autocarro; 

4 noites de alojamento hotéis 4* em regime de dormida e pequeno 

almoço; entradas e  visitas com guia local e conforme indicado; Guia 

acompanhante da Noventur.Taxas de serviço e Iva; Seguro de 

viagem; ( taxas de aeroporto incluídas a data desta publicação- 125€) 

               VOOS E HOTEIS A CONFIRMAR 

 

DINAMARCA 

09 a 13 Julho  
2016 

05 dias 
 

Preço por pessoa:  
1250€ 

 
        supl. indiv. 425 € 

 
sinalização de 250€ 

até   30 de Abril    
 

MINIMO  15 
PARTICIPANTES 

 

 

 
 

Noventur – viagens temáticas 

 Roteiro Literário: Hans Christian  

Andersen 


