Transporte público na Dinamarca [1]
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É fácil se locomover na Dinamarca usando o transporte público. A distância entre os lugares é curta,
então, você pode ir rapidamente de um lado do país ao outro.

Voos
Existem muitos voos diários entre Copenhagen e as cidades no entorno da Dinamarca. A companhia
SAS [2] tem voos diretos para Aarhus, Aalborg e Billund; e a Norwegian [3] faz voos diretos para
Aalborg.

Trens
A DBS opera os serviços de trem entre Copenhagen e as cidades em toda a Dinamarca e no sul da
Suécia. Um trem de Copenhagen para Aarhus leva três horas, para Aalborg quatro horas e para
Odense meia hora.
Para obter mais informações sobre rotas, e como encontrar os horários dos trens e reservar bilhetes
com a DSB ligue para +45 70 13 14 15. Se achar melhor pode reservar pelo website da DSB [4],
onde você encontra um tutorial bastante prático de como utilizar esse sistema de reservas
dinamarquês.

Ônibus
Se preferir viajar de ônibus, ou quiser explorar áreas mais remotas na Dinamarca, o país tem uma
extensa malha rodoviária com rotas de ônibus de longa distância. Essas linhas são operadas por
diversas empresas e nem todas têm websites em inglês, por isso é uma boa ideia contatar a central
de informações turísticas do destino que você tem em mente, e pedir informação sobre linhas de
ônibus e passagens.
Veja nossa seção Central de Informação Turística (Tourist Office) para detalhes de contato. (Link)

Agenda de viagem
Experimente esta prática Agenda de viagem (Travel Planner [5]), ela lhe oferece sugestões sobre as
melhores formas de sair do ponto A ao B na Dinamarca. Você pode usá-la para reservar passagens
de trem e ônibus.
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