
O Costa Deliziosa é o novo diamante da frota e foi criado para oferecer uma 
experiência sensorial única. Cada detalhe do Costa Deliziosa está pensado 
para o prazer dos seus hóspedes, o mobiliário, as coleções de arte, o grande 
Spa, os fantásticos chefs. Gémeo do fantástico Costa Luminosa, este barco 
foi inaugurado em Fevereiro de 2010. O Costa Deliziosa é o resultado de 
um desenho refinado e espetacular. Uma disposição cuidada das luzes e 
do design faz ressaltar todas a formas criadas com materiais preciosos e 
elegantes como a madeira de zebrano, o cristal de Murao, o aço pulido 
que foram amplamente usados neste barco. No hall principal destaca-
se a escultura feita pelo maestro Arnaldo Pomodoro especialmente 
para a Costa. A bordo espera por si o melhor para ser divertir, como o 
teatro com 3 andares, o espectacular cinema em 4D ou o exclusivo 
simulador de Golf com Puttin Green exterior. Sonha com uma férias 
relaxantes? 

Cruzeiro
   Ilhas Gregas

1º DIA – LISBOA / 
VENEZA

Comparência no 

aeroporto da Portela para 

formalidades de embarque. 

Partida em voo TAP pelas 

07h00 com destino a Veneza. 

Chegada prevista pelas 10h55. 

Formalidades de desembarque 

e transfer privado ao terminal de 

cruzeiros. Início da viagem de 07 

noites em regime de Pensão Completa.

1º AO 7º DIA - CRUZEIRO ILHAS GREGAS

DIA PORTO  CHEGADA PARTIDA

24 Jun. Veneza (Itália)  – 17:00

25 Jun. Bari (Itália)  14:00  20:00

26 Jun. Corfu (Grécia) 09:00 14:00

27 Jun. Santorini (Grécia) 12:30 20:30

28 Jun. Mykonos (Grécia) 08:00 17:00

29 Jun.  Em Navegação –  –

30 Jun. Dubrovnik (Croácia) 08:00 13:00

01 Jul. Veneza (Itália) 09:00 -

8º DIA – VENEZA / LISBOA / PORTO
Pequeno-almoço no navio e formalidades de 

desembarque. 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 check 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 Lisboa / Veneza / 
Lisboa;
• Transporte privado do aeroporto de Veneza ao terminal de 
Cruzeiros;
• Transporte privado do terminal de cruzeiros ao centro de 
Veneza;
• 07 noites de cruzeiro em Pensão Completa na cabine 
escolhida;
• Visita de meio dia no último dia com guia local a Veneza, a 
terminar no aeroporto;
• Acompanhamento por representante Tryvel durante toda 
a viagem;
• Taxa de Aeroporto, segurança – sempre sujeito a 
reconfirmação na altura da emissão das passagens aéreas 
(valor atualizado à data deste programa € 37,19 – a atualizar 
e reconfirmar aquando da emissão da documentação);
• Taxas Portuárias no valor de € 200,00 – a atualizar e 
reconfirmar aquando da emissão da documentação;
• Seguro de viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações obrigatórias pagas a bordo (70 € por pessoa);
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, gratificações, 
serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Outras excursões organizadas a terra durante o cruzeiro;
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa.

NOTAS ADICIONAIS: Para clientes que pretendam partida 
do Porto, suplemento desde 85,00€ por pessoa em quarto 
Duplo. Inclui bilhete de alfa pendular e Hotel junto ao 
aeroporto de Lisboa.
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PREÇO FINAL POR PESSOA EM CABINE 
DUPLA VISTA MAR (VISTA OBSTRUÍDA)

PREÇO FINAL POR PESSOA 
EM CABINE DUPLA INTERIOR 

CLASSIC

PREÇO FINAL POR PESSOA EM CABINE 
DUPLA COM VARANDA CLASSIC

CAMAROTE INTERIOR

CAMAROTE EXTERIOR (VISTA OBSTRUÍDA)

CAMAROTE VARANDA

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.605€

1.485€

1.770€

590€

695€

875€

ITÁLIA | GRÉCIA | CROÁCIA


