NAVIO MONARCH

2 a 8 DE MAIO 2020

4 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

CRUZEIRO
LISBOA MARROCOS e
ANDALUZIA

DIA

ESCALA
Lisboa
Navegação
Casablanca
Tânger
Malaga
Cádis
Lisboa

LISBOA / CASABLANCA / TÂNGER / MALAGA / CÁDIS / LISBOA

1º DIA LISBOA
Em hora e local a indicar partida em autocarro de Grand Turismo para Lisboa.
Formalidades de embarque no Navio Monarch da Pullmantur. Instalação
nos respetivos camarotes. Pelas 18:00h início do Cruzeiro. Jantar e noite a
bordo.

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

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

NAVIO MONARCH

3º DIA … / CASABLANCA
Tudo incluído a bordo. Chegada a Casablanca. Veja o bairro de Habous e
do palácio Real até ao bairro de Anfa e a esplanada costeira de Ain Diab.
Desfrute da formosa arquitetura que o espera em Casablanca. O fabuloso
bairro de Habous destaca-se pelas suas ruas estreitas, as suas coquetes praças e
os seus mil e um bazares no que poderá comprar tudo aquilo que necessite.
Não perca o Mahkama du Pacha, um edifício que alberga o tribunal e a sala de
receção nacional. Em Trimestre, perto da praça Mohamed V, poderá conhecer
os belos monumentos árabes como a grande mesquita ou o palácio da justiça.
Em Anfa espera-o uma vila luxuosa, onde poderá encontrar as populares termas
de Ain Diab, famosa pelas suas praias. Durante esta excursão, também terá a
oportunidade de conhecer a plaza Mohamed V, o coração da cidade e a praça
das Nações Unidas, famosa pelos seus monumentos árabes e a fonte musical,
onde a água que corre é de várias cores. Regresso ao navio, Jantar e noite a
Bordo.

4º DIA

CAMAROTE EXTERIOR

… / TÂNGER

Tudo incluído a bordo. Tânger é um porto que se situa na costa norte
africana, sendo uma das vias navegáveis mais importantes do mundo. Depois de
atravessar o estreito de Gibraltar, poderá observar os muros exteriores da
cidade velha, uma vez que são os primeiros elementos que emergem junto a um
completo fundo de colinas baixas. Ao aproximar-se um pouco mais da cidade,
poderá verificar o motivo pelo qual Tânger é conhecida como a cidade branca.
Portanto, esta excursão começa com um pequeno percurso até à praia principal
da cidade, atravessando as suas avenidas principais. Posteriormente,
chegaremos até ao promontório que se situa no extremo norte do Cabo
Espartel. De seguida, realizaremos uma visita às grutas de Hércules, onde
conta a lenda este descansou depois de separar Gibraltar de África. Depois de
regressar ao centro de Tânger, percorreremos Kasbah e a sua praça, o espaço
circular do Grande Mercado, junto ao colorido mercado de frutas e legumes.
Finalmente, terminaremos a excursão visitando a Medina, dispondo de algum
tempo para ir às compras, adquirindo produtos típicos, mesmo antes de
regressar ao porto, onde se encontrará situado o barco. Regresso ao Navio,
Jantar e noite a Bordo.

MÁLAGA

CASABLANCA
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2020 CRUZEIRO LISBOA MARROCOS E ANDALUZIA
TUDO INCLUÍDO !
5º DIA

… / MALAGA

Tudo incluído a bordo. Se quiser conhecer por que Málaga é uma das
cidades mais encantadoras de Espanha. Visitaremos o Castelo de Gibralfaro,
construído no Século XIV para proteger a Alcazaba e disfrutaremos das
melhores vistas panorâmicas de toda a cidade. Mais tarde, visitaremos o centro
histórico, passeando pela rua dos Larios até à Catedral, conhecida como a
Manquita por contar com uma torre inacabada. Será o momento de conhecer as
ruas e praças mais emblemáticas de Málaga para e conhecer os seus sabores
mais tradicionais e sugestivos. Regresso ao Navio, Jantar e noite a Bordo.

6º DIA

… / CÁDIZ

TÂNGER

. Acompanhe-nos nesta viagem por um mundo
mágico de pequenas localidades feitas de branco. Uma delas é Vejer de la
Frontera, fantasticamente localizada no topo da colina. Percorra as suas
encantadoras ruas estreitas e admire a colorida Praça de Espanha, um dos seus
locais mais belos e carismáticos, enquanto o guia lhe revela os segredos da
cidade. Prepare-se para dar continuidade a esta emoção perante o ambiente
idílico da Reserva Natural de la Breña, perante o promontório do Cabo de
Trafalgar, e nas praias e ruas da charmosa Conil de la Frontera. Regresso ao
Navio Jantar e noite a Bordo.

7º DIA ... /LISBOA
Pequeno-almoço a bordo. Em hora a indicar formalidades de desembarque,
saída do porto e regresso aos locais de origem.

NAVT 3864

CÁDIZ

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 que tem
de estar válido no mínimo 6 meses após a data de realização da
viagem.

Preço por pessoa

Cabine Dupla

CAMAROTE EXTERIOR

1000 ,00 €

NAVIO MONARCH

: Viagem em autocarro de grande Turismo da
Margem Sul a Lisboa, Taxas Portuárias no valor de 230,00 €,
estadia
na Cabine selecionada
REGIME
TUDO
INCLUIDO
que consiste
em
pequeno
almoço,
comidas
e
jantar
nos
restaurantes predeterminados a 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
4
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.

