
Cruzeiro
   Mediterrâneo
        Ocidental

1º DIA – LISBOA / MI-
LÃO / GÉNOVA

Comparência no aero-
porto da Portela para for-

malidades de embarque e 
partida pelas 07h00, em voo 

regular da Tap com destino a 
Milão. 10h35 – Chegada a Mi-

lão. Desembarque, assistência e 
transporte para Génova. Chega-

da e visita panorâmica da cidade. 
Continuação em direcção ao porto 

de Génova e embarque a bordo do 
Navio MSC Armonia. Almoço a bordo.

18h00 – Partida do navio. Jantar e aloja-
mento a bordo

2ºDIA - INÍCIO DO CRUZEIRO
Génova, Itália

3ºDIA
Marselha, França

4ºDIA
Mahon, Espanha

5ºDIA
Cagliari, Itália

6ºDIA
Valletta, Malta

7ºDIA
Messina, Itália

8º DIA – GÉNOVA / TURIM
Pequeno almoço a bordo e desembarque. Saída 
em direção a Superga, para almoço em restau-
rante. Após o almoço, curta visita à Basílica de 
Superga. Continuação para Turim. Chegada e 
visita da cidade. No final, transporte para o Hotel 
Concord 4**** ou similar. Check-in, jantar e alo-
jamento no hotel.

9º DIA – TURIM / MILÃO / LISBOA
Pequeno almoço e manhã livre para actividades 
de carácter pessoal. Almoço no hotel. De tarde, 
transporte para o aeroporto de Malpensa.
19h05 – Partida em voo da Tap com destino a 
Lisboa. 20h50 – Chegada a Lisboa ao aeroporto 
Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da agência durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Milão / Lisboa em voosregulares 
da Tap com direito ao transporte de 23kgs de bagagem;
• Todos os transferes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local;
Cruzeiro de 7 noites no Mediterrâneo, a bordo do Navio MSC 
Armonia da companhia de navegação MSC;
• 01 noite de estada em hotel de 4**** em Turim em regime 
de pensão completa;
• Visitapanorâmica de Génova;
• Excursão de meio dia de visitade cidade de La Valetta – 27 
Setembro;
• Excursão de meio dia a Turim – 30 Setembro;
• 01 Almoço em Superga no dia 30 Setembro;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre os 
locais a visitar + Mochila / Saco;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total 
aproximado € 125,36 à data de 07.02.2017, sujeitos a 
reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Taxas portuárias de embarque no cruzeiro no montante de € 
190,00 à data de 07.02.2017;
• Gratificações obrigatórias a bordo do navio € 63,00;
• Seguro de viagem – Multiviagens;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Taxas de estadia no hotel em Turim.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas nas refeições;
• Excursões opcionais durante o cruzeiro excepto a 
mencionada no dia 27 de Setembro;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, digestivos,serviço 
de quartos, telefonemas, etc.)
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;

Notas Adicionais: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e camarotes no navio à 
data da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer 
eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais 
e/ou de custos de combustível.
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DE 23 SETEMBRO A 
01 OUTUBRO 2017

QUARTO/CAMAROTE 
DUPLO

CAMAROTES INTERIORES 
– CATEGORIA FANTÁSTICA

CAMAROTES EXTERIORES 
VISTA MAR

 – CATEGORIA FANTÁSTICA

SUPLEMENTO 
QUARTO 

INDIVIDUAL

1.455 € 480€

1.585€ 605€

ITÁLIA | FRANÇA | ESPANHA | MALTA


