
1º DIA: 19 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, Marrocos e 
Andaluzia. Formalidades de embarque, e início do cruzeiro.

DATA CHEGADA  PARTIDA DESCRIÇÃO
19 Abril, SEX   -  18:00  Lisboa
20 Abril, SÁB  -  -  Em navegação
21 Abril, DOM  08:00  18:00  Madeira, Funchal
22 Abril, SEG  -  -  Em navegação
23 Abril, TER  09:00  18:00  Casablanca, Marrocos
24 Abril, QUA  09:00  18:00  Tanger, Marrocos
25 Abril, QUI  07:30  14h30  Cadiz, Espanha
26 Abril, SEX  08:30   Lisboa

8º DIA: 26 ABRIL (SEX.) – LISBOA
Chegada a Lisboa às 08h30. Desembarque e fim da viagem.

*****

EXCURSÕES INCLUÍDAS DURANTE O CRUZEIRO

Madeira - Camara de lobos e Cabo Girão
Mergulhe nas mais fantásticas paisagens desta ilha numa viagem pela sua verdejante costa 
sul. Após atravessar a cidade de Funchal, capital desta Região Autónoma, seguirá pela estrada 
costeira que o conduzirá pela pitoresca vila piscatória de Câmara de Lobos até aos vinhedos do 
Estreito de Câmara de Lobos. Acompanhado pela luxuriante paisagem de pinheiros e eucaliptos, 
subirá até uma das falésias mais altas d Europa, no Cabo Girão, para admirar um cenário 
majestoso e experimentar a adrenalina de caminhar na sua plataforma suspensa construída em 
vidro. Conclua a viagem com uma visita ao centro da bela cidade do Funchal e uma degustação 
do excecional e típico vinh da Madeira, numa das suas caves tradicionais.

Casablanca - Rabat
Rabat foi eleita para ser a capital do império almóada no século XII. A partir de então é conhecida 
como a cidade real. O que pode encontrar lá? Desde encantadores jardins como: o de Oudayas 
e a Necrópole de Chellah até ao bosque de alcornoques de Mamora, o Royal Golf Dar Essalam, 
considerado como um dos mais belos do mundo e as suas espetaculares praias. Graças a esta 
excursão terá a oportunidade de se aventurar na torre de Hassan, de 40 metros de altura. Uma 
torre que se pretendia que atingisse os 80 metros, mas que nunca foi terminada. As suas 20 
colunas fasciná-lo-ão. Muito perto dali encontra-se o túmulo de Mohamed V. Trata-se de um 
impressionante pavilhão de mármore branco coroado por um telhado com telhas verdes. Aí se 
encontra o túmulo de Mohamed V. Por fim, não perca Kasbah de Oudayas, um pequeno bairro 
amuralhado onde se encontra Jamaa El Atiq, a mesquita mais antiga da cidade.

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 da Madeira e de Casablanca, 
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

19 A 26 ABRIL 2019

SUPLEMENTO PARA 
CAMAROTE INDIVIDUAL EXTERIOR VIGIA

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR VIGIA

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR SUPERIOR

SUPLEMENTO PARA 
CAMAROTE INDIVIDUAL EXTERIOR SUPERIOR

495€

970€

1.000€

535€

GRANDE CRUZEIRO

Madeira,
Marrocos e
Andaluzia
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