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A realização de uma Viagem, será sempre um dos melhores prazeres que se
pode proporcionar ao ser humano. Ainda melhor, quando é realizada no seio
de amigos e/ou colegas duma mesma instituição que partilham os mesmos
gostos, proporcionando momentos de agradável convívio.

Seguindo o nosso conceito de transformar qualquer Viagem numa
experiência memorável, terão o nosso compromisso de não defraudar
expectativas, nesta nova aventura em 2023, para se alcançar a plena
satisfação de cada participante neste Circuito.

Este excelente itinerário elaborado em exclusivo para o Sindicato dos
Professores da MADEIRA vai nos levar a explorar uma parte da
ESCANDINÁVIA descobrindo algumas das maravilhas do Norte da Europa,
talvez ainda desconhecidas para alguns, explorando toda a Dinamarca, e um
cantinho charmoso da Costa Oeste da Suécia.
Iniciaremos com a visita à ilha principal onde se encontra Copenhaga, a
capital dinamarquesa, visitando depois a Zelândia do Norte e seus castelos,
passando para a ilha central visitando Odense, terras de escritos famosos
como Hans Cristian Andersen, chegando à sua maior ilha, com a 2ª maior
cidade dinamarquesa, Aarhus e paisagens deslumbrantes assim como uma
apetitosa prova de vinhos. Atravessando o Mar do Norte em ferry e depois
pela famosa Ponte Oresund que nos leva até á Suécia por via terrestre,
chegaremos na Riviera Sueca vivenciando a charmosa cidade de Malmö.
Veremos catedrais, castelos, palácios, museus, faremos alguns cruzeiros
panorâmicos e tudo isto complementado com uma gastronomia local variada
destes três países nórdicos, bem como excelentes infra-estruturas hoteleiras
será sem dúvida uma oportunidade única, repleta de boas memórias!

Nesse sentido, passamos a apresentar a nossa Proposta que esperamos seja
do V/agrado e estar de acordo com as V/expectativas.

Maria João Fernandes
Madeira Viagens



NOTA: Voos regulares, mediante da Operação TAP Primavera/Verão 2023, com Bloqueio Garantido, sendo
no entanto sempre sujeito a reconfirmação, no acto do fecho do Grupo, pela possibilidade de flutuações
em horários, nas taxas de aeroporto, segurança, combustível.
A TAP não inclui refeições a bordo, sendo pagas a bordo. Possibilidade de realização de pré-seating.
Aparelhos previstos: Airbus Industrie A320.

Grupo do FUNCHAL via LISBOA 
(Mín. 20 | Máx. 25 Participantes)

Voo Data Partida Hora Chegada Hora Duração

TP.1694 12 MAIO FUNCHAL 09:50 LISBOA 11:30 1h40

TP.758 13 MAIO LISBOA 12:10 COPENHAGA 16:50 3h40

TP.757 19 MAIO COPENHAGA 12:45 LISBOA 15:35 3h50

TP.1691 19 MAIO LISBOA 22:10 FUNCHAL 23:55 1h45



Dia 01 | 12 Maio/23 (Sex.) | FUNCHAL - LISBOA
| Funchal: 09h50 -> Lisboa: 11h30
| Transfere ao Hotel. Refeições livres. Alojamento Hotel Marquês de Sá 4*

Dia 02 | 13 Maio/23 (Sáb.) | LISBOA - COPENHAGA
| Lisboa: 12h10 -> Copenhaga: 16h50 – Transfere ao hotel
| Jantar e alojamento Hotel Scandic Palace 4*

Dia 03 | 14 Maio/23 (Dom.) | COPENHAGA
| City-Tour Guiado Copenhaga c/visitas + cruzeiro
| Almoço local + Jantar e alojamento Hotel Scandic Palace 4*

Dia 04 | 15 Maio/23 (Seg.) | COPENHAGA (Roskilde + Zelândia do Norte)
| City-Tour Roskilde c/Catedral + Museu Barcos Viking + Almoço local
| Castelo Frederiksborg + Jantar e alojamento Hotel Scandic Palace 4*

Dia 05 | 16 Maio/23 (Ter.) | COPENHAGA – ODENSE – AARHUS
| Circuito incluindo Odense c/visitas + Prova Vinhos Lindely Vingard
| Almoço local + Jantar e alojamento Hotel Scandic Aarhus City 4*

Dia 06 | 17 Maio/23 (QuA.) | AARHUS – Mar do Norte – MALMÖ
| City-Tour Aarhus c/visitas + almoço + Ferry
| Travessia da Ponte Orusend. Jantar e alojamento Hotel Konserthuser 4*

Dia 07 | 18 Maio/23 (Qui.) | MALMÖ – COPENHAGA 
| City-Tour Malmö c/visita ao Castelo + Cruzeiro Canais + almoço 
| Jantar Despedida Tivoli Gardens.
| Alojamento Hotel Scandic Spectrum 4*

Dia 08 | 19 Maio/23 (Sáb.) | COPENHAGA – LISBOA – FUNCHAL  
| Copenhaga: 12:45 -> Lisboa: 15h35 (escala no aeroporto)
| Lisboa: 22h10 -> Funchal: 23h55

Copenhaga



Dia 01 | 12 Maio/23 (Sex.)
| Funchal – Lisboa
07h30 | Comparência do Grupo SPM, nas Partidas do Aeroporto do
Funchal, para as formalidades de embarque no voo TP.1694 ás
09h50, com destino a Lisboa. Chegada às 11h30. Transporte em
autocarro privativo ao hotel no centro da cidade. Refeições livres.
Alojamento no Hotel Marquês de Sá 4*.

Dia 02 | 13 Maio/23 (Sáb.)
| Lisboa – Copenhaga
09h00 | Após pequeno-almoço no hotel, transporte em autocarro
privativo para comparência às 09h30 junto do balcão exclusivo para
o Grupo SPM, nas Partidas do Terminal 01 do aeroporto de Lisboa,
para assistência no embarque pelo Delegado CoolTravel Paulo
Assunção que Vos acompanhará durante toda a viagem.
Almoço livre.
Formalidades de embarque no voo TP.758 ás 12h10, com destino a
Copenhaga. Chegada á capital dinamarquesa às 16h50. Assistência e
recepção pelo n/representante local e transporte em autocarro
privativo, c/Guia local (em português/espanhol) ao hotel no centro
da cidade. Chegada ao hotel e distribuição dos quartos superiores.
Pelas 19h30, saída pedestre para jantar em restaurante perto do
hotel. Alojamento no Hotel Scandic Palace 4*.



Dia 03 | 14 Maio/23 (Dom.)
| Copenhaga
Após pequeno almoço buffet no hotel, saída pelas 09h00 para início
do n/City-Tour com autocarro matinal & Guia local privativo.
Será o dia inteiro dedicado a conhecer Copenhaga, com percurso
inicial de autocarro, vendo os locais mais emblemáticos da capital
dinamarquesa, sendo que nesta porção panorâmica do n/Tour,
veremos a famosa Pequena Sereia, uma estátua de bronze que
representa um dos contos do escritor Hans Christian Andersen,
autoria do escultor Edvard Eriksen de 1913 (filho do famoso
cervejeiro Carlsberg), tornando-se no símbolo de Copenhaga.
Terminaremos n/trajecto no centro da cidade e visitaremos o
Palácio Rosemborg, datado de 1606 do reinado de Christian IV. Foi
utilizado como residência oficial da família real até 1710, contendo
um completo acerco com objectos da família real, desde o séc.XV ao
séc.XIX, incluindo as Jóias da Coroa Dinamarquesa, seu ex-librís.
Almoço em restaurante local no centro histórico.
Pelas 15h00, faremos um agradável cruzeiro panorâmico
começando e terminando no cais Ved Stranden, para verem de
outro ângulo os pontos turísticos da cidade, percorrendo os canais
ao redor da cidade por 1h.
No final, regresso pedestre ao hotel cerca das 16h00.
Restante tempo livre a gosto pessoal.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Palace 4*.



Dia 04 | 15 Maio/23 (Seg.) 115Kms
| Copenhaga (Roskilde + Zelândia do Norte)
Pequeno almoço buffet cedo no hotel. Saída às 09h00 para início do
n/Tour com autocarro & Guia local privativo, seguindo para Oeste,
visitando a cidade histórica de Roskilde, a antiga capital
dinamarquesa, no sudeste do Fiorde Roskilde, fundada pelo rei
viking Harald I, no séc.X, zona do país onde actualmente a herança
viking está mais presente. Faremos um percurso pedestre na parte
antiga, visitando a sua Catedral (a mais antiga da Dinamarca)
fundada por Absalon no séc.XII, sendo o local onde repousa grande
parte da monarquia dinamarquesa (38 monarcas) e diz a lenda que
o próprio rei viking Harald I se encontra dentro de uma das coluna
que sustentam o altar…
Visitaremos ainda o Vikingeskibsmuseet, o Museu de Barcos Viking,
construído aqui no Fiorde de Roskilde em 1969 perto do local onde
foram afundados há cerca de 1000 anos e deliberadamente, cinco
navios Viking (obstruindo o troço navegável mais importante e assim
protegerem a capital dinamarquesa de ataques inimigos), escavados
em 1962, sendo 05 tipologias diferentes de embarcações usadas nas
expedições Vikings (comerciais ou guerreiras).
Almoço em restaurante local.
Pelas 14h00, seguiremos um pouco a Norte, até à Zelândia do Norte,
visitando o famoso Palácio de Frederiksborg, construído pelo Rei
Christian IV ao estilo do renascimento holandês, sendo hoje em dia
um Museu Histórico da Dinamarca, com quadros e peças de
mobiliário de valor incalculável. No regresso ao hotel pela Costa
Este, faremos uma Foto-Stop junto do Castelo Kronborg, que
inspirou Shakespeare para a sua famosa obre ‘Hamlet’.
Chegada ao hotel pelas 18h00.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Palace 4*.



Dia 05 | 16 Maio/23 (Ter.) 320Kms
| Copenhaga – Odense – Aarhus
Após pequeno almoço buffet no hotel e formalidades de check-out,
saída em hora a indicar, com autocarro privativo & Guia local, em
direcção à ilha Fiónia, a ilha central da Dinamarca, para visitarmos a
cidade de Odense, cidade universitária e a 3ª maior da Dinamarca e
berço do escritor Hans Christian Andersen. Fazendo um percurso
pedestre pelo centro histórico, veremos os locais ,ais emblemáticos,
com destaque aos relacionados com este famoso escritor (a Igreja
de Santa Ana, onde foi baptizado; Fattigskolen – Escola da Caridade,
onde foi aluno; a casa onde nasceu e visitando o Museu
H.C.Andersens Hus, que reúne os seus pertences), inclusive as
diversas estátuas espalhadas pela cidade, do próprio e inspiradas
nos seus contos.
Possibilidade de vermos o exterior do Museu Carl Nielsen, o ilustre
compositor também nascido nesta cidade, sendo famosa a sua
carreira e sucesso no cenário musical europeu (06 sinfonias, 03
concertos, 02 óperas, música de Câmara e diversas canções).
Almoço em restaurante local.
De tarde seguiremos para Jylland, a ilha mais ocidental e maior da
Dinamarca, com paragem no Fiorde Kolding, ma região de Lindely,
para visitar uma das maiores e mais belas vinícolas dinamarquesas,
com Prova de Vinhos, produzido a partir das videiras aninhadas no
microclima ameno e quente, proporcionado pelas encostas do
Koldingfjord. Seguiremos em direcção a Norte até chegarmos à
cidade de Aarhus, a 2ª maior da Dinamarca.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Aarhus City 4*.



Dia 06 | 17 Maio/23 (Qua.) 235Kms
| Aarhus –(Ferry – Roskilde – Orusend)– Malmö
Após pequeno almoço buffet no hotel e formalidades de check-out,
saída em hora a indicar, para Tour pedestre de Aarhus c/Guia local
pelo antigo centro histórico, um autêntico Museu ao Ar Livre (Den
Gamle By) com os seus 75 edifícios históricos, recolhidos de
diferentes partes da Dinamarca, tendo sido o 1º Museu do género,
criado em 1914. São construções em madeira, desde o séc.XV ao
séc.XIX, dispostas como fosse uma pequena povoação.
De seguida faremos ainda uma breve visita ao curioso Museu das
Mulheres (KON), um pequeno mas valioso museu, que conta a
história das mulheres na Dinamarca e a sua luta pelos seus direitos.
Almoço em restaurante local.
De tarde seguiremos de regresso a Copenhaga, fazendo primeiro
uma travessia de Ferry no Mar do Norte até ao cabo de Sjaellands
Odde, entrando na estrada N21, passando ao largo de Roskilde e
Copenhaga, apanhando a estrada N20, que atravessa o estreito de
Oresund através da famosa Ponte de Oresund, uma ponte
internacional, que liga a Dinamarca á Suécia, com quase 08kms,
sendo a maior ponte rodoferroviária da Europa, acima do nível do
mar e fazendo parte dum complexo de 16 kms, composto pela dita
ponte + 01 túnel submarino (3,5kms) + 01 ilha artificial (04kms), um
verdadeiro prodígio da engenharia moderna.
Entrada na Suécia ao final do dia, chegando a Malmö.
Jantar e alojamento no Hotel Quality Konserthuset 4*.



Dia 07 | 18 Maio/23 (Qui.) 45Kms
| Malmö – Copenhaga
Após pequeno almoço buffet no hotel e formalidades de check-out,
saída pelas 09h00 para City-Tour de Malmö c/Guia local, passeando
pelo centro histórico e visitando o Castelo de Malmö, uma fortaleza
rodeada por um fosso e erigida na década de 1530, na parte central
da cidade, pelo rei Cristiano III da Dinamarca, sendo hoje o exemplar
mais antigo duma fortaleza renascentista nos Países Nórdicos.
Faremos ainda um agradável passeio de barco pelos canais da
cidade antiga até à Praça Stortorget.
Almoço em restaurante local.
De tarde seguiremos de regresso a Copenhaga, atravessando no
sentido inverso a famosa Ponte de Oresund, até Amager, a ilha
dinamarquesa mais a sul de Copenhaga.
Check-in em novo hotel junto ao centro histórico.
Pelas 19h00, comparência no lobby do hotel e saída pedestre, para
o Jantar Especial de Despedida nos Tivoli Gardens.
(sugerida indumentária dinamarquesa em vermelho e branco).
Regresso pedestre ao hotel pelas 22h30.
Alojamento no Hotel Spectrum 4*.

Dia 08 | 19 Maio/23 (Sex.)
| Copenhaga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel.Formalidades de check-out.
Às 10h00, comparência no lobby do hotel e transporte privativo ao
Aeroporto Internacional de Copenhaga.
Formalidades de embarque para o voo TP.757, com partida às
12h45, com destino a Lisboa. Chegada ás 15h35 e formalidades de
trânsito para embarque no voo TP.1691, às 22h10, com destino ao
Funchal. Refeições livres.
Chegada ao Aeroporto de Santa Catarina às 23h55.

FIM da VIAGEM



Dinamarca | COPENHAGA
| Hotel Scandic Palace 4*



Dinamarca | Aarhus
| Hotel Scandic Aarhus City 4*



Suécia | Malmö
| Hotel Quality Konserthuset 4*



Dinamarca | Copenhaga
| Hotel Scandic Spectrum 4*


