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Descubra o Alaska neste cruzeiro fantástico a bordo 
do Celebrity Eclipse, uma das melhores e mais 
confortáveis companhia de cruzeiros do mundo.  
O Alasca é como um apelo da mãe natureza, 
num misto de uma espantosa paisagem 
natural e vida animal. Uma das mais remotas 
e selvagens regiões do planeta que oferece 
a quem a visita, majestosos glaciares, belas 
lagoas, imponentes vulcões, deslumbrantes 
montanhas, densas florestas, e a observação 
de toda uma fauna que surpreende e 
encanta qualquer um… baleias, ursos 
polares ou castanhos, leões marinhos, 
pinguins e muito mais. Uma região que, 
não obstante o seu severo clima mantém 
vivas os hábitos e tradições do seu povo.

1º DIA – LISBOA / 
PARIS / VANCOUVER

Encontro pelas 03h00 
no aeroporto de Lisboa, 

com acompanhante 
TRYVEL . Formalidades de 

check in e embarque em 
voo Air France pelas 05h40 

com destino a Vancouver 
e com escala em Paris. 

Chegada prevista a Vancouver 
pelas 11h20, formalidades de 

desembarque e alfandegárias. 
Saída até ao centro e almoço. Pela 

tarde, visita panorâmica da cidade 
mais importante do oeste canadiano 

que se caracteriza pelo contraste entre 
o mar, as montanhas e sua moderna 

arquitetura. Percorre se o Parque Stanley, 
o bairro chines, o bairro histórico de 
Gastown e o centro financeiro comercial. 
Transfer ao hotel. Jantar em restaurante 
local e alojamento.

2º DIA – VANCOUVER
Pequeno almoço e pick up para visita ao 
Parque de Capilano por onde passaremos 
pela famosa ponte suspensa. Regresso 
ao centro da cidade para almoço em 
restaurante. Da parte da tarde, saída 
para Granville Island, conhecido pelo seu 
grande mercado de comida e artesanato. 
Terminamos a visita no Canada Place 
para uma experiência única – FLY 
OVER CANADA, uma simulação de voo 
sobre todo o Canada, onde vai passar 
alguns minutos emocionantes. Jantar e 
alojamento no hotel.

3º AO 10º DIA – CRUZEIRO CELEBRITY 
ECLIPSE
Pequeno almoço e em hora a combinar 
transfer ao Porto. Formalidades de embarque 
no cruzeiro Celebrity Eclipse.

DIA   CHEGADA  PARTIDA  LOCAL

19 Maio –  18:00 Vancouver (Canadá)
20 Maio  – - Alaska Inside Passage
21 Maio  08:00 18:00  Icy Strait Point
22 Maio - - Glaciar Hubbard (E.U.A.)
23 Maio 09:00 18:00 Juneau (Alasca)
24 Maio 09:00 18:00 Ketchican (Alasca)
25 Maio 07:30 14h30 Alaska Inside Passage
26 Maio 08:30 - Vancouver

Chegada a Vancouver e transfer ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e voo AIRFRANCE 
pelas 13h25. Noite a bordo.

11º DIA – PARIS / LISBOA
Chegada a Paris prevista para as 08h15 e pelas 
09h35 embarque em voo Air France com 
destino a Lisboa. Chegada prevista a Lisboa 
pelas 11h10.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de David Coelho;
• Voos Air France para o itinerário LISBOA / 
PARIS / VANCOUVER / PARIS / LISBOA em classe 
económica com direito a 23 kg de bagagem de 
porão;
• 9 noites de estadia :

• 7 noites no cruzeiro CELEBRITY ECLIPSE no 
camarote escolhido em pensão completa
• 2 noites em hotel de 4* em Vancouver em 
meia pensão
• 2 almoços e 2 jantares

• Taxas aéreas de segurança e combustível no 
valor de 253,80 € ( à data de 16/11/2018, sujeitas 
a confirmação na altura da emissão dos bilhetes);
• Taxas portuárias no valor de 391,00 € ( à data 
de 16/11/2018, sujeitas a confirmação na altura da 
emissão da documentação);
• Gratificações a bordo no valor de 94,00 €;
• Visto ESTA e ETA;
• Seguro de viagem;
• Livro de Viagem e mochila;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Bagageiros e bebidas às refeições;
• Excursões ou visitas durante o cruzeiro;
• Tudo o que não estiver mencionado em o 
“Programa inclui”.

(*) O preço está calculado com base num mínimo de 30 
participantes. Se tivermos um mínimo de 25 participantes 
poderá vir a haver um suplemento de 100€ por pax.

NOTA: O programa está sujeito a mínimo de participantes 
e poderá vir a ser alterado em termos de itinerário, 
mantendo todos os incluídos 

17 A 27 MAIO 2019

SUPLEMENTO DE INDIVIDUAL EM 
CAMAROTE EXTERIOR VARANDA

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO EM
 CAMAROTE EXTERIOR VARANDA

€ 1.780

€ 4.190 (*)

CANADÁ e E.U.A.
COM DAVID COELHO

Celebrity
         eclipse


