NAVIO HORIZON

CRUZEIRO

18 a 25 de OUTUBRO

5 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

VENEZA CROACIA e GRECIA
ATENAS / BAR / DUBROVNIK / SPLIT / ZADAR / VENEZA / TRIESTE

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

1º DIA LISBOA / MADRID / ATENAS
Dia 17 de Outubro em hora a indicar encontro com o nosso guia no
Aeroporto de Lisboa. Formalidades e embarque em voo da TAP com
destino a Madrid. Pelas 7h00 de dia 18 de Outubro
embarque em voo
com destino a Atenas. Chegada desembarque e transfere ao porto
de Atenas.
Formalidades
de
embarque
no
navio
Horizon
da
Pullmantur. Instalação
nos
respetivos
camarotes.
início do Cruzeiro.
Jantar e noite a bordo.

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

3º DIA … / BAR ( MONTENEGRO)
Tudo incluído a bordo. Após o pequeno-almoço iniciamos a excursão, nosso
objetivo será fazer uma peregrinação ao Mosteiro de Ostrog, construído
naturalmente com a interação humana, esculpido quase inteiramente num penhasco
de montanha vertical e dedicado a São Basílio de Ostrog. Actualmente, é o local de
referência da espiritualidade montenegrina, sendo visitado por mais de cem mil
peregrinos de todo o mundo todos os anos. Finalmente, teremos tempo para
desfrutar de um almoço típico (incluido) em um restaurante local antes de
regressarmos ao navio. Jantar e noite a bordo.

MOSTEIRO DE OSTROG

4º DIA … / DUBROVNIK (CROÁCIA)

Tudo incluído a bordo. Após o pequeno-almoço iniciamos excursão. Nesta
excursão não queremos que aproveite apenas os encantos do centro histórico de
Dubrovnik. Vamos oferecer um pouco mais e, para isso, nada melhor do que fazer
uma pequena excursão à Ilha Kolocep, a mais recomendada e interessante do
Arquipélago Elaphites, um dos locais mais espetaculares da Croácia. A beleza
tradicional de ambos irá seduzi-lo completamente. Depois de apreciar o verde
luxuoso dessas ilhas e suas casas pitorescas, retornaremos à magia da Jóia do
Adriático. Prepare a sua câmera fotografica para imortalizar as melhores panoramicas
de uma das baías mais bonitas do mundo.. Jantar e noite a bordo.

DUBROVNIK

5º DIA … / SPLIT ( CROÁCIA)
Tudo incluído a bordo. Apos o pequeno-almoço iniciamos excursão
onde
visitaremos as ruínas de templos, anfiteatros, banhos e igrejas cristãs em
Salona, a antiga capital romana da Dalmácia e povoação que floresceu nos
séculos III e IV. Fazemos um tour panorâmico pela Riviera dos Sete Castelos e
cheguamos a Trogir para visitar as suas ruas pitorescas o seu Castelo e os seus
espetaculares Palácios Renascentistas e Barrocos, como a Catedral de São
Lorenzo, o Palácio Cipiko e a Fortaleza Kamerlengo. Regressamos ao Navio.
Almoço, Jantar e noite a bordo.
OBSERVAÇÕES: os visitantes terão que andar em superfícies irregulares e de
paralelepípedos.

SPLIT

CRUZEIRO DESCUBRA
VENEZA CROÁCIA e GRÉCIA
DIA

… / ZADAR (CROÁCIA)

Tudo incluído a bordo. Apos o pequeno-almoço iniciamos a excursão. A
Dalmácia é uma das regiões mais bonitas da Europa. Salpicado de grandes
cidades e aldeias pitorescas, perder-se é um dos maiores prazeres desta viagem.
Propomos-lhe nesta excursão que descubra Sibenik, fundada pelos croatas há
mais de mil anos. Uma cidade que possui um maravilhoso patrimônio históricoartístico e cultural e que possui fortalezas magníficas em seu redor. Também se
destaca por sua bela Catedral de São Jacobo, cercada por ruas estreitas chamadas
kalas e um bom número de igrejas. Depois de visitar Sibenik, o autocarro levanos ao Restaurante Odmoriste Krke, na área de descanso de Krka, para tomar
um refrigerante em um dos enclaves mais bonitos da Costa do Adriático. A vista
daqui é simplesmente maravilhosa, com o Lago Prokljan, o Rio Krka e a cidade de
Skradin. A partir daqui, iremos para Zadar. Jantar e noite a bordo.

DIA

… /VENEZA (ITÁLIA)

Tudo incluído a bordo. Apos o pequeno-almoço iniciamos a excursão. Nesta
excursão, convidamo-lo a desfrutar de um maravilhoso cruzeiro ao longo do Canal
Giudecca, com a adorável silhueta sempre presente na Basílica de São Marcos. O
cruzeiro irá para Lido, uma longa faixa de terra que divide a lagoa de Veneza do
Adriático, muito turística no verão. Navegaremos para a antiga fortaleza da Ilha de
São Andrés, de onde terá uma bela vista panorâmica da Ilha de Murano, famosa
por seus produtos de vidro soprado. Em seguida, o cruzeiro leva-nos ao centro de
Veneza, especificamente ao Arsenal, antigo estaleiro da República de Veneza.
Desta forma, podemos nos aproximar da impressionante San Marcos (entrada não
incluída) e, após um agradável passeio, terá oportunidade de experimentar um
passeio de gôndola. De seguida uma caminhada de cerca de 30 minutos que nos
permitirá descobrir alguns dos cantos mais incríveis da cidade. Jantar e noite a
bordo.

NAVT 3864

DIA

ZADAR

TRIESTE / MADRID / LISBOA

Pequeno-almoço a bordo. Em hora a indicar transfere ao Aeroporto de Trieste.
Embarque
em
Voo
com
destino
a
Madrid.
Chegada
desembarque. Formalidades e embarque em voo TAP com destino a
Lisboa. Chegada, desembarque e transfere aos locais de origem.

DALMÁCIA

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%.
te

- Para realizar o Cruzeiro, é obrigatório o cliente ser portador
de Passaporte e 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.

CAMAROTE FI

Preço por pessoa

Cabine Dupla

Single

Camarote Int. 1650,00 € 1750,00 €
Criança até aos 11 anos 1400,00 €

VENEZA

: Voos Lisboa - Madrid - Lisboa, voo Madrid Atenas e Trieste - Madrid, taxas de aviação e taxas
Portuárias no valor de 230,00 €, estadia
em
Cabine Interior Familiar, REGIME TUDO
INCLUIDO
que consiste
em
pequeno almoço,
comidas
restaurantes predeterminados
a
e jantar
nos
bordo (jantar segundo o horário), acesso ao serviço
buffet. Inclui todas as bebidas como água, sumos,
café, chá e pacotes de bebidas alcoólicas das
principais marcas.
Guia
acompanhante
desde
Lisboa, pacote de 5 excursões descritas no programa,
taxas de serviço e administração no valor de 77,00
€,
Participação em toda
a
programação
de
animação
e
atividades, espectaculares
shows,
acesso
a todas as salas e bares, música ao vivo,
fitness center e pista de jogging ao ar livre, todas
as piscinas, jacuzzis e solário, biblioteca, discoteca,
entretenimento em zonas de piscina, Instalações, clubes e
entretenimento para crianças e jovens, seleção de filmes a
bordo e canais de televisão. Seguro de viagem.

