
GRANDE CRUZEIRO

Ilhas 
Canárias e
Madeira

1º DIA: 12 ABRIL (SEX.) – LISBOA
Encontro em Santa Apolónia em hora a indicar. Embarque no navio Zenith 

da Pullmantur, para um cruzeiro de 8 dias / 7 noites na Madeira e Ilhas 
Canárias. Formalidades de embarque, e início do cruzeiro.

DATA CHEGADA  PARTIDA DESCRIÇÃO
12 Abril, SEX  -  18:00  Lisboa
13 Abril, SÁB  -  -  Em navegação
14 Abril, DOM  08:00  17:00  Madeira, Funchal
15 Abril, SEG  11:00  19:00  La Palma, Ilhas Canárias
16 Abril, TER  09:00  18:00  Tenerife, Ilhas Canárias
17 Abril, QUA  08:00  15:00  Lanzarote, Ilhas Canárias
18 Abril, QUI  -  -  Em navegação
19 Abril, SEX  09:00   Lisboa

8º DIA: 19 ABRIL (SEX.) – LISBOA
Chegada a Lisboa às 09h00. Desembarque e fim da viagem.

*****

EXCURSÕES INCLUÍDAS DURANTE O CRUZEIRO

La Palma - Belezas do Norte
Conheça com este percurso a parte mais antiga e de exuberante vegetação de toda a ilha.Depois de deixar o 
porto de Santa Cruz de la Palma, poderá visitar o miradouro de La Galga, que se encontra situado mesmo no limite 
de duas profundas gargantas naturais. Posteriormente, no norte da ilha, deixe-se surpreenderpela natureza do 
bosque de los Tilos, declarado Reserva da Biosfera pela Unesco. Nela encontrará numerosas espécies autóctones. 
E depois disso, para refrescar o seu corpo, oferecemos-lhe a oportunidade de visitar as piscinas naturais de água 
de mar Charco azul, um suspirante e agradável local. De seguida, e depois de ter relaxado durante um pouco de 
tempo, poderá visitar uma fábrica de rum da zona, sendo a testemunha principal do seu processo de elaboração 
e provando este produto. Finalmente, no caminho de regresso, chegará à localidade de San Andrés, onde poderá 
percorrer de maneira breve as suas ruas e observar as suas tradicionais plantações de bananas.

Tenerife – Panorâmicas do Norte
Este é um trajeto completo no qual poderá desfrutar das melhores vistas panorâmicas do Porto de La Cruz. A 
partir do miradouro de Humboldt, terá a oportunidade única de observar a beleza desta agradável zona, mesmo 
antes de fazer uma visualização panorâmica pelo município de Puerto de La Cruz. Além disso, também pararemos 
no miradouro de San Pedro, onde a vista não fica atrás, e aí poderá tirar as melhores fotografias de sempre para 
recordar a sua viagem.

Lanzarote - Vale das mil Palmeiras
Se lhe agradam as paisagens tropicais, Lanzarote vai fasciná-lo com certeza. Descubra Haría, um município 
conhecido como o Valle de las Mil Palmeras, onde poderá desfrutar de um oásis verde coberto de flora autóctone 
no meio da árida paisagem da zona. Também terá o prazer de visitar a localidade de Maguez, onde se encontra o 
Vulcão de la Corona ou descobrir o fabuloso miradouro del Río em Yé. Aí poderá desfrutar de uma esplêndida vista 
do arquipélago Chinijo, composto por um pequeno grupo de ilhas e ilhotas de Lanzarote. O trajeto continua numa 
quinta de Aloé Vera, onde poderá aprender como se trabalha com esta planta milagrosa, e termina em Jameos 
del Agua, uma gruta que apresenta uma atividade vulcânica natural. Não perca alguns dados interessantes sobre 
o cultivo de cochinillas(um inseto) nas aldeias de Mala e Guatiza.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
acompanhante TRYVEL;
• Cruzeiro de 8 dias / 7 noites em Pensão Completa 
em camarote categoria escolhida;
• Pacote de Bebidas (águas, sumos, café, chá, refrescos 
e pacote de bebidas das principais marcas);
• Taxas Portuárias de 220,00 €;
• Seguro de viagem;
• Gratificações obrigatórias no cruzeiro 77€;
• Excursões nos portos das Ilhas Canárias conforme 
programa;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
os locais a visitar;
• Bolsa ou similar Tryvel

PROGRAMA NÃO  INCLUI:
• Carta de Bebidas Premium, água engarrafada e su-
mos naturais;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devida-
mente mencionados no presente itinerário e extras de 
carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavan-
daria, etc.);

NOTA :  
CONFIRMAÇÃO LIMITADA  
AOS CAMAROTES DISPONÍVEIS
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SUPLEMENTO PARA 
CAMAROTE INDIVIDUAL EXTERIOR VIGIA

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR VIGIA

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR  

VISTA OBSTRUÍDA

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR SUPERIOR

SUPLEMENTO PARA 
CAMAROTE INDIVIDUAL VISTA OBSTRUÍDA

SUPLEMENTO PARA 
CAMAROTE INDIVIDUAL EXTERIOR SUPERIOR

475€

970€

980€

1000€

495€

535€

DE LISBOA A LISBOA
ZENITH PULLMANTUR


