
Cruzeiro
   Caraíbas

1º DIA – LISBOA / MADRID 
/ HAVANA

Comparência no aeroporto 
Humberto Delgado para 

formalidades de embarque. 
Saída em voo regular com 

destino a Madrid. Chegada e  
Trânsito para voo da Iberia e saída, 

com destino a Havana. Chegada 
e assistência e transporte para o 

porto para embarque no navio MSC 
Armonia. Check in, jantar e alojamento.

2º DIA – HAVANA (VISITA DA CIDADE)
Pequeno almoço a bordo. Pelas 09h30, 

início da visita de Havana Vieja: Plaza de 
Armas, Plaza de San Francisco de Assis, Plaza 

Vieja e Plaza de la Catedral. Passeio pedonal 
pelo centro histórico de Havana, declarado 

Património da Humanidade pela UNESCO e 
onde se pode apreciar uma combinação de 
estilos e culturas que fazem da sua arquitectura 
uma referência sem rival. Regresso ao navio para 
almoço. Resto da tarde livre para aproveitar as 
actividades a bordo do navio ou para aproveitar 
para passear por Havana. Jantar a bordo. Noite a 
bordo.

3º DIA  – HAVANA – INÍCIO DO CRUZEIRO
Pequeno almoço a bordo. Dia livre para aproveitar 
as actividades a bordo do navio ou para aproveitar 
para passear por Havana. O navio iniciará a 
navegaçãoàs 18h00.

1º AO 7º DIA - CRUZEIRO CARAÍBAS
DIA | PORTO | CHEGADA | PARTIDA

07 Julho | Havana (Cuba) |  – |-

08 Julho | Havana (Cuba) |  – | –

09 Julho | Havana (Cuba) |  – | 18:00

10 Julho | Em Navegação | - | –

11 Julho |  Montego Bay (Jamaica) | 08:00 | 19:00

12 Julho | George Town (Ilhas Cayman) | 08:00 | 15:00

13 Julho | Cozumel (México) | 10:00 |  18:30

14 Julho |  Havana (Cuba) |  13:30 |  –

8º DIA – HAVANA / MADRID
Pequeno-almoço e almoço a bordo. 13h30 – 
Chegada do Navio a Havana. Desembarque. 
Assistência e tour panorâmico pelas zonas de 
Havana Moderna como Miramar, antiga zona 
residencial da classe alta cubana, com os seus 
passeios e mansões onde hoje se encontram 
numerosas embaixadas. Paragem na emblemática 
Plaza de la Revolución para fotos. Continuação 
da visita panorâmica pela zona de Vedado, 
percorrendo a La Rampa, uma das principais 
ruas e centro pulsante de vida, com os cinemas, 
hotéis e restaurantes. Continuação pela marginal, 
o chamado Malecón, que se estende por mais de 5 
kms de costa e o local preferido pelos locais para 
escapar ao calor nocturno das noites tropicais. 
Segue-se o Paseo del Prado onde se podem 
admirar edifícios como o Gran Teatro de la Habana, 
célebre pela sua beleza arquitectónica e uma 
das principais instituições culturais da América 
Latina, o Capitólio de La Habana, considerado 
um dos edifícios mais imponentes da cidade. No 
fim da visita, continuação para o aeroporto (a 
comparência no aeroporto tem de ser, pelo menos, 
3 horas antes do voo). Formalidades de embarque 
e saída em voo regular da Iberia, com destino a 
Madrid. Refeições e noite a bordo.

9º DIA – MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid  e trânsito para avião da Iberia e 
saída, com destino a Lisboa. 

NOTA 01:
O acompanhamento Tryvel e o show no Tropicana está 
garantido para um grupo mínimo de 20 participantes. 
A inscrição nesta viagem presume o conhecimento e 
aceitação destas condições.

NOTA 02: 
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. O 
câmbio utilizado na elaboração deste programa, à data de 
18.12.2017 foi de: Usd 1 = Eur 0,84

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da agência durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa | Madrid | Havana | Madrid | Lisboa, 
em voos regulares Ibéria com direito ao transporte de 20 kgs 
de bagagem de porão;
• Todos os transportes mencionados no programa;
• Dois meios dias de visita de Havana, conforme programa, 
com guia local em português ou castelhano (consoante a 
disponibilidade);
• Cruzeiro de 7 noites nas Caraíbas a bordo do Navio MSC 
Armonia em pensão completa (exceptuando as bebidas);
• Alojamento no camarote contratado, com os serviços 
seguintes:WC, A/C, telefone, cofre, minibar, TV.
• Cocktail do comandante (juntamente com os restantes 
hóspedes).
• Noite de gala com menu especial.
• Uso de todas as instalações do navio: piscinas, 
espreguiçadeiras, toalhas, ginásio, discoteca, etc.
• Participação nas atividades da equipa de animação a bordo 
(bailes, jogos, concursos, etc);
• Espetáculos todas as noites no teatro;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre os 
locais a visitar + Mochila;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total 
aproximado € 414,00 à data de 18.12.2017, sujeitos a 
reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Taxas portuárias de embarque no cruzeiro no montante de 
€ 190,00 à data de 18.12.2017;
• Seguro de viagem, Multiviagens- MIP € 30.000;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• “Tarjeta” de entrada em Cuba.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas nas refeições;
• Gratificações a bordo do navio € 70,00 para os adultos / € 
35,00 para crianças dos 2 aos 12 anos inclusive;
Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, digestivos,serviço 
de quartos, telefonemas, etc.)
Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;
Obtenção de passaporte.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

07 A 15 JULHO 2018

SUPLEMENTO PARA CAMAROTE 
INDIVIDUAL INTERIOR – CAT. FANTÁSTICA

PREÇO FINAL POR PESSOA EM CAMAROTE 
DUPLO INTERIOR – CAT. FANTÁSTICA

EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR COM 
JANELA– CAT. FANTÁSTICA

SUPLEMENTO PARA CAMAROTE INDIVIDUAL 
EXTERIOR COM JANELA – CAT. FANTÁSTICA

SUPLEMENTO PARA SHOW NO TROPICANA 
(INCLUINDO TRANSFERS)

710€

1.865€

2.025€

865€

65€

CUBA, JAMAICA, 
ILHAS CAYMAN E MÉXICO
MSC ARMONIA


