
Cruzeiro
Mediterrâneo e
Veneza

1º DIA – LISBOA / 
VENEZA / CRUZEIRO NO 

MEDITERRÂNEO
Comparência no aeroporto 

cerca de 120 minutos antes do 
horário do voo. Formalidades de 

embarque e partida às 07h000 
em voo regular da TAP Portugal 

com destino a Veneza. Chegada às 
10h50. Assistência local e transporte 

para o Porto de Veneza. Formalidades 
de embarque no navio “SINFONIA” da 

companhia MSC, para um cruzeiro de 8 
dias / 7 noites por Itália, Croácia e Ilhas 

Gregas em Pensão Completa. Almoço a 
bordo já no dia do embarque.

2º AO 7º DIA – VENEZA / CRUZEIRO NO 
MEDITERRÂNEO

Estadia no cruzeiro em regime de Pensão 
Completa. Possibilidade de efectuar passeios 

nos vários portos de escala opções e custos dos 
mesmos a informar.

DIA CHEGADA PARTIDA DESCRIÇÃO
14Set - 16h30  VENEZA, Itália
15Set 07h00 17h00 SPLIT, Croácia
16Set - - Em Navegação
17Set 07h00 15h00 SANTORINI, Grécia
17Set 20h00 - MYKONOS, Grécia
18Set - 03h00 MYKONOS, Grécia
19Set 13h00 20h00 DUBROVNIK, Croácia
20Set 10h00 18h00  ANCONA, Itália
21Set 08h00  –  VENEZA, Itália

8º DIA – VENEZA / LISBOA 
Chegada a Veneza às 08h00. Formalidades de 
desembarque e parte do dia dedicado à visita da 
maravilhosa cidade de Veneza; transporte em Vaporetto 
para a praça de São Marcos e encontro com o/a guia 
local para passeio a pé por alguns dos pontos mais 
importantes da cidade como a Torre do Relógio, a 
Basilica de São Marcos ( visita incluída ao seu interior), 
o Palácio dos Dodges ( exterior apenas ), a Ponte dos 
Suspiros, o Grande Canal e a Ponte de Rialto, entre 
outros. Tempo livre em Veneza. Pelas 16h15, regresso em 
Vaporetto ao Porto de Veneza e transporte em autocarro 
privativo para o Best Western Quid Hotel ( categoria 4* ) 
ou similar. Alojamento e Jantar no Hotel.

9º DIA – VENEZA / LISBOA
Pequeno almoço no Hotel. Pelas 09h00, transporte 
privativo para o aeroporto de Lisboa. Formalidades 
de embarque regresso a Lisboa no voo TAP Portugal 
com horário previsto às 11h40. Chegada ao aeroporto 
Humberto Delgado às 13h50.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Veneza / Lisboa na TAP Portugal, 
em classe económica e com direito ao transporte de 1 mala 
com 23 kg de bagagem;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência por guia em 
português;
• Cruzeiro de 8 dias / 7 noites em Pensão Completa em 
camarote EXTERIOR ;
• Visita guiada de Veneza ( duração 2 ½ horas ) ;
• Estadia de 1 Noite em Hotel – Veneza Mestre ( categoria 
4**** ) em regime de Meia Pensão ou similar ( jantar e 
pequeno almoço incluído );
• Seguro de viagem ;
• Taxas Portuárias do cruzeiro no montante de € 200,00 €;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas 
portuárias no montante de 141,39€ – à data de 22.02.2019 
– a actualizar e reconfirmar na altura da emissão da 
documentação;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições, excepto quando indicado ( durante os 
almoços bebidas não alcoólicas incluídas dos dispensadores);
• Gratificações a bordo ( não obrigatórias );
• EXCURSÕES nos portos de escala durante o Cruzeiro l 
Pacote de excursões em SPLIT, SANTORINI e DUBROVNIK 
a informar;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e 
refeições não mencionadas.

NOTAS ADICIONAIS:
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voos e cruzeiro 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 e/ou eventuais novas taxas.
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PREÇO FINAL POR PESSOA 
EM CAMAROTE DUPLO EXTERIOR

SUPLEMENTO CABINE
INDIVIDUAL EXTERIOR

1.598€

650€

ITÁLIA | GRÉCIA | CROÁCIA


