
Cruzeiro pelo
   Mediterrâneo
        

1º DIA – LISBOA / BARCE-
LONA

Comparência no aeroporto 
cerca de 120 minutos antes do 

horário do voo. Formalidades 
de embarque e partida às 06h45, 

em voo regular da TAP Portugal 
com destino a Barcelona. Chegada, 

assistência e transporte para o Cais.
Embarque no navio Orchestra, da 

MSC, para um cruzeiro de 8 dias / 7 
noites por Espanha, França e Itália. For-

malidades de embarque, almoço a bordo 
e início do cruzeiro.

2ºDIA
Ajaciio, França

3ºDIA
Civitavecchia, Itália

4ºDIA
La Spezia, Itália

5ºDIA
Génova, Itália

6ºDIA
Cannes, França

7ºDIA
Palma de Maiorca, Espanha

8º DIA – BARCELONA / LISBOA
Chegada a Barcelona às 09h30. Desembarque e inicio 
da visita da cidade de Barcelona com almoço incluído. 
Barcelona, tem o melhor de dois mundos, situada na 
Costa Brava na costa mediterrânea de Espanha, a ci-
dade desenvolve-se suavemente da costa para as en-
costas florestadas. É uma cidade famosa pela sua arte 
e arquitetura da linha da frente e chefes vanguarda. 
Barcelona é conhecida mundialmente como a capital 
do Modernismo. Durante o nosso percurso especial-
mente no Paseo de Gracia iremos contemplar algumas 
construções famosas, nomeadamente as casas de 
Lleó Morera, Ametler, Batló y Milá, conhecida também 
como La Pedrera. No fim da visita transporte para o 
aeroporto de Barcelona. Formalidades de embarque 
e saída no voo TAP Portugal às 22h20, com destino a 
Lisboa. Chegada às 23h15.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante Tryvel á saída de 
Lisboa;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Transporte de autocarro Almeirim/ Lisboa / Almeirim;
• Passagem aérea Lisboa / Barcelona / Lisboa na 
TAP Portugal, em classe económica e com direito ao 
transporte de 1 mala com 23 kg de bagagem;
• Visitada cidade de Barcelona com almoço incluído;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local;
• Cruzeiro de 8 dias / 7 noites em Pensão Completa em 
camarote interior na categoria Bella;
• Seguro de viagem;
• Taxas Portuárias de € 190,00 € e Taxas de aeroporto, 
segurança e combustível de 120,15 € (18.11.2015 
atualizáveis à data de emissão da documentação);
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações obrigatórias no cruzeiro no montante de 
63,00 €;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações ao motorista e guia;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e 
refeições não mencionadas;
 
NOTAS ADICIONAIS: A presente cotação está sujeita 
a reconfirmação mediante as disponibilidades de 
voos e cruzeiro 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 e/ou 
eventuais novas taxas.

Notas Adicionais: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e cruzeiro 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 e/ou eventuais novas taxas.
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QUARTO/CAMAROTE 
DUPLO

CAMAROTES INTERIORES 
– CATEGORIA BELLA

CAMAROTES EXTERIORES – 
CATEGORIA BELLA

CAMAROTES EXTERIORES 
COM VARANDA

– CATEGORIA FANTÁSTICA

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

1.095 € 359 €

1.179 €

1.395 €

429 €

630 €

FRANÇA |  ITÁLIA | ESPANHA


