CRUZEIRO 5 MARAVILHAS DO MEDITERRÂNEO

ITALIA FRANÇA e
ESPANHA

25 de ABRIL a 2 de MAIO
2 a 9 de MAIO

NÁPOLES, ROMA, LIVORNO, VILLEFRANCHE, SETE , BARCELONA

DIA

ESCALA

1º Dia
2º Dia
3º Dia
4º Dia
5º dia
6º Dia
7º Dia
8º Dia

CHEGADA PARTIDA

Barcelona
Navegação
Nápoles (Itália)
Civitavecchia-Roma (Itália)
Livorno (Itália)
Villefranche (França)
Sete (França)
Barcelona

--09.00h
09.00h
08.00h
09.00h
07.30h
09.00h

18.00h
--19.00h
19.00h
20.00h
17.00h
17.30h

INCLUÍ PACOTE DE 5 EXCURSÕES

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

1º DIA LISBOA / BARCELONA
Em hora a indicar, comparência no
aeroporto Humberto Delgado.
Formalidades e partida em avião destino a BARCELONA. Chegada, desembarque,
seguido do transfer em autocarro ao cais. Formalidades de embarque no navio
Sovereign da Pullmantur. Instalação nos respetivos camarotes. Almoço a
bordo. Pelas 18:00h início do Cruzeiro. Jantar e noite a bordo.

2º DIA EM NAVEGAÇÃO
Tudo incluído a bordo. Atividades e diversão a bordo. Aproveite para conhecer
o magnífico Navio Sovereign e usufruir de todas as suas atracções.

3º DIA ... / NÁPOLES

CAMAROTE INTERIOR

Tudo incluído a bordo. Chegada a Nápoles,Com o Vesúvio ao fundo, poderá
visitar as escavações arqueológicas da cidade de Pompeia, sepultada em 79
d. C, pelo famoso vulcão. De seguida, regressaremos a Nápoles, onde fará
uma visita panorâmica dos locais mais emblemáticos da cidade, como o bairro
Posilipo, Mergellina, o passeio marítimo, os jardins da vila comunal ou o
Aquário. Não se esqueça de visitar o Castelo do Ovo, o bairro de Santa Lúcia
e o bairro marinheiro. Regresso ao navio para Almoço. Jantar e noite a bordo.

4º DIA ... / CIVITAVECCHIA - ROMA
Tudo incluído a bordo. Chegada ao porto de Civitavecchia. Conheça o único
e fantástico Império Romano. Inicie esta fantástica visita através de um passeio
pela fabulosa cidade do Vaticano, onde poderá visitar a famosa Basílica de São
Pedro e a sua emblemática praça com a famosa coluna. Deixe-se levar pelo poder
de Roma, caminhando desde o Traforo até à Fonte de Trevi.
Almoço em
restaurante local, terá ainda a única oportunidade de visitar os mais originais e
fabulosos lugares como: a Praça de Espanha e a praça Navona. Finalmente,
antes do regresso, passeará a pé pelo fórum Romano e pelo esplendor do
Coliseu romano. (Almoço não incluído). Jantar e noite a bordo.

PISA

5º DIA ... / LIVORNO
Tudo incluído a bordo. Chegada a Livorno. Partindo do porto em
direção à conhecida cidade italiana de Florença, com seu guia oficial visitará o
exterior da Catedral de Santa Maria del Fiore, esplendor da arquitetura
renascentista, a Ponte Vecchio, a mais antiga da cidade, possuidora de uma
beleza única, ou a Praça della Signoria, o coração da cidade. Almoço
livre. E como não queremos que perca as delícias da cidade de Pisa,
deslumbre-se com a Praça dos Milagres, onde se encontram a Catedral, a
original arquitetura cristã do Batistério e, como não poderia deixar de ser, a
famosa Torre inclinada. Terá algum tempo livre para desfrutar desta
magnífica cidade.(Para visitar monumentos religiosos devem cobrir ombros e
joelhos) Jantar e noite a bordo.

ROMA

2020 CRUZEIRO 5 MARAVILHAS DO
MEDITERRÂNEO TUDO INCLUÍDO !
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6º DIA ... / VILLEFRANCHE
Tudo incluído a bordo. Chegada a Villefranche. Muitos milionários de
diferentes partes do mundo vêm para a Costa Azul passar as suas merecidas
férias. O luxo e o glamour são dois dos principais encantos desta maravilhosa
zona costeira. Agora tem a oportunidade de descubri-los, se se aventurar
connosco nesta visita a Mônaco e a Monte Carlo, duas das cidades mais turísticas
da Europa. Está na hora de descobrir o fascinante mundo que as envolve,
rodearemo-nos do seu ambiente mais turístico e percorrermos os seus portos
desportivos, as ruas e avenidas mais populares e veremos os casinos, o luxo e os
carros espetaculares que passeiam por ambas as cidades. De volta ao navio,
teremos a oportunidade de visitar uma das mais famosas fábricas de perfume
floral na região, berço da perfumaria moderna. Regresso ao navio para Almoço.

7º DIA

MÓNACO

... / SÈTE (Cascassone / Montpellier)

Tudo incluído a bordo. Chegada a Sète, dia livre. Almoço e Jantar a bordo.

8º DIA

... / BARCELONA (visita panorâmica à cidade)

Pequeno almoço a bordo. Desembarque seguido de excursão de visita
panorâmica à cidade de Barcelona, pelo Porto Comercial e Desportivo,
Praia Barceloneta, Miradouro de Montjuic, Praça de Cólon, Praça de
Espanha e Ramblas (localizada entre a Plaza da Catalunya e o Port Vell, local
cheio de vida com milhares de pessoas, hotéis, cafés, mansões, quiosques,
bancas de flores, local de músicos e poetas, onde entre vários edifícios
famosos, encontramos a Ópera do Liceu). Almoço em restaurante Local. Em hora
a indicar, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
em avião com destino a LISBOA. Chegada e desembarque

INCLUI: Viagem de avião Lisboa / Barcelona / Lisboa, taxas de
aeroporto no valor de 63€, autocarro de turismo em Barcelona para
os transferes aeroporto / cais e vice versa e visita da cidade, Cruzeiro de 8
dias/7 noites com alojamento em camarote interior superior, nosso guia
acompanhante durante toda a viagem, todas as refeições desde o
almoço do 1º dia ao almoço do 8º dia ( não inclui almoço em Florença),
bebidas a bordo às refeições, taxas portuárias no valor de 230,00€
por pessoa, taxas de serviço obrigatórias (gratificações a bordo) no
valor de
77,00€ por pessoa, todas as excursões indicadas no
programa, seguro de assistência em viagem.

FLORENÇA

BARCELONA

Condições de Cancelamento

Devido às condições contratuais específicas do cruzeiro, no caso de
desistência de um cliente, o mesmo fica sujeito aos seguintes gastos de
cancelamento: Cancelamentos ocorridos entre 119 dias e 80 dias da data
de partida, será cobrado 25% do preço do pacote, cancelamentos de 79
dias a 31 dias antes da partida, será cobrado 50% do preço do pacote,
cancelamentos a 30 dias ou menos da data de partida, será cobrado 100%.
Informação importantíssima:
- Para realizar o Cruzeiro, é obrigatório o cliente ser portador de Passaporte, ou
do original do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, que tem de estar
válido no mínimo 6 meses após a data de realização da viagem.

Preço por pessoa

Camarote
Interior

Em cabina dupla

Single

1450,00 €

1550,00 €

