
Cruzeiro
   Ilhas Gregas

1º DIA – PORTO / LIS-
BOA / VENEZA

Encontro no aeroporto es-
colhido (Porto ou Lisboa), 

formalidades de check in e 
embarque em voo TAP, com 

saída prevista pelas 12h30. 
Escala em Lisboa. Chegada 

prevista a Veneza, pelas 19h25. 
Formalidades de desembarque e 

transfer privado ao hotel. Jantar e 
Alojamento em hotel 4* em Mestre.

2º DIA – VENEZA / CRUZEIRO MSC 
MÚSICA

Pequeno-almoço no hotel. Ao fim da 
manhã, transfer ao terminal de cruzeiros. 

Embarque para cruzeiro de 07 noites em 
regime de Pensão Completa.

3ºDIA
Brindisi, Itália

4ºDIA
Katakolon, Grécia

5ºDIA
Santorini, Grécia

6ºDIA
Atenas, Grécia

7ºDIA
Corfú, Grécia

8ºDIA
Kotor, Montenegro

9º DIA – VENEZA / LISBOA / PORTO
Pequeno-almoço no navio e formalidades de 
desembarque. Pick up por transfer privado para 
visita de dia inteiro em Veneza, uma das cidades 
mais amadas e visitadas do mundo.
Almoço livre (não incluído). Ao fim da tarde, 
transfere ao aeroporto. Formalidades de che-
ck in e embarque em voo TAP, previsto para as 
20h10. Escala em Lisboa. Horário previsto de 
chegada ao Porto pelas 00h10.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em voo regular TAP Porto / Lisboa 
/ Veneza / Lisboa / Porto;
• Transporte privado do aeroporto de Veneza ao hotel 
em Veneza;
• Transporte privado do hotel em Veneza ao terminal 
de cruzeiros;
• 01 noites de alojamento em regime de Meia Pensão 
em hotel 4* em Mestre;
• 07 noites de cruzeiro em Pensão Completa na 
cabine escolhida;
• Visita de meio dia no ultimo dia com guia local a 
Veneza, a terminar no aeroporto;
• Acompanhamento por representante Tryvel durante 
os dois primeiros dias e o último (acompanhamento 
ao embarque e desembarque do Cruzeiro);
• Livro de Viagem e bolsa de documentação contendo 
informação sobre locais a visitar;
• Taxa de Aeroporto, segurança – sempre sujeito a 
reconfirmação na altura da emissão das passagens 
aéreas (valor utilizado à data deste programa € 63,35 
– a atualizar e reconfirmar aquando da emissão da 
documentação);
• Taxas Portuárias no valor de € 190,00 – a atualizar 
e reconfirmar aquando da emissão da documentação
• Seguro de viagem;
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações para guias, motoristas e restaurantes;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, 
gratificações, serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;
• Gratificações a bordo (opcionais);
• Taxas hoteleiras e de serviço.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

DE 24 JUNHO A 02 JULHO 2017

EM CABINE DUPLA VISTA MAR 
EXPERIÊNCIA BELLA (VISTA OBSTRUÍDA)

EM CABINE DUPLA INTERIOR 
EXPERIÊNCIA BELLA

EM CABINE DUPLA COM VARANDA 
EXPERIÊNCIA BELLA

1.440€

1.350€

1.570€

ITÁLIA | GRÉCIA | MONTENEGRO


