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Descubra o Alasca 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 e muito mais.

Uma região que, não obstante o seu severo clima mantém vivas os hábitos e 
tradições do seu povo.



1º DIA – LISBOA / VANCOUVER
Comparência no aeroporto Lisboa 
para formalidades de embarque e 
partida pelas 07h30, em voo regular 
com destino a Vancouver via cidade de 
escala.
14h25 – Chegada a Vancouver. 
Desembarque e assistência pelo guia 
local.
Vancouver está entre as cidades mais 
habitáveis do mundo – diversa, cultural 
e bonita ! O percurso inicia-se com 
uma panorâmica da cidade, uma das 
mais surpreendentes cidades da Costa 
do Pacífico. Passagem pelo centro 
comercial e financeiro, Stanley Park, 
Prospect Point e Old Gastown. Chegada 
ao Hotel Shangri-La Vancouver 5*****. 
Check in e distribuição dos quartos. 
Jantar e alojamento no Hotel.

2º DIA - VANCOUVER - CRUZEIRO 
CELEBRITY ECLIPSE
Pequeno almoço no hotel e manhã livre 
para descansar.
Ao final da manhã,transporte para o 
porto de Vancouver e embarque no 
Navio Celebrity Eclipse para início do 
cruzeiro ao Alasca.
Partida às 16h30. Almoço e jantar a 
bordo
23H00 – Partida do navio. Jantar e 
alojamento a bordo.

DIA  PAÍS CHEGADA PARTIDA
2ºDia  Vancouver - 16H30
3ºDia Em navegação - -
4ºDia Icy Strait Poin 13H30 22H00
5ºDia Hubbard Glacier
 (Crusing) 10H30 14H30
6ºDia Juneau (Alasca) 07H30 20h30
7ºDia Em navegação - -
8ºDia Vancouver 07H00 -

3º DIA - CRUZEIRO / EM NAVEGAÇÃO
Navegação para o Alasca Inside 
Passage, um complexo labirinto de 
fiordes, baías e exuberantes ilhas 
verdes, lar de uma abundante vida 
selvagem, incluindo orcas, cabras de 
montanha, águias, ursos, papagaios 
do mar, lontras marinhas e muito mais. 
Durante os meses de verão as longas 
horas de luz do dia permitem amplas 
oportunidades para fotos da natureza. 
Com sorte, poderá avistar baleias de 40 
toneladas arremessando-se no ar quase 
escapando-se completamente fora da 
água… Almoço e jantar a bordo.

4º DIA - CRUZEIRO / ICY STRAIT POINT 
(13H30 / 22H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço. Entre as 13h30 e as 
22h00 o navio estará ancorado em 
Icy Strait Point, local onde viveram 
os Indios Tingit. Localizado perto da 
cidade de Hoonah e local de uma 
fábrica de conservas histórica, o Icy 
Strait Point também oferece aos 
viajantes a oportunidade de ver animais 
selvagens como baleia jubarte, orcas, 
focas, águias e ursos pardos.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
uma excursão onde poderá ser o capitão 
do seu próprio barco de borracha 
Zodiac para quatro pessoas para nesta 
aventura descobrir as águas de Port 
Frederick and Icy Strait. Depois de um 
briefing sobre segurança vai apreciar 
e ter a oportunidade única na vida de 
ser o capitão do seu próprio Zodiac nas 
águas protegidas de Port Frederick e 
Icy Strait e explorar a orla costeira nesta 
aventura selvagem. Irão seguir o guia 
que vos irá escolher uma rota apropriada 
para as condições climatéricas do dia. 
Irá também aprender acerca da história 
local bem como da ecologia enquanto 
pilota o seu próprio barco. Depois desta 
Aventura maritima, uma chávena de 
chocolate quente estará à sua espera 
no cais antes de regressar ao navio. 

Almoço e jantar no navio. Pelas 22h00, 
início de navegação.

5º DIA - CRUZEIRO / GLACIAR DE 
HUBBARD (NAVEGAÇÃO)
O Glaciar de Hubbard está cerca de 48 
kms a norte da costa de Yakutat e é de 
longe um dos tesouros naturais mais 
empolgantes do Alasca e o maior glaciar 
de maré do mundo. O seu nome foi dado 
em homenagem a Gardiner Hubbard, 
fundador e presidente da National 
Geographic Society. Dramaticamente 
maciço com cerca de 11 Kms de largura, 
76 milhas de comprimento e tão alto 
quanto um prédio de 30 andares acima 
da linha d’água, é o maior rio de gelo 
na América do Norte. Enquanto o navio 
atravessa as águas geladas que vão da 
Baía de Yakutat até a estreita Baía do 
Desencanto, aproveite para ficar “cara 
a cara” do imponente glaciar Hubbard. 
As fortes correntes que fluem entre 
Gilbert Point e a face do glaciar 
enviam diariamente grandes pedaços 
de gelo para a Baía do Desencanto. 
Almoço e jantar a bordo.

6º DIA - CRUZEIRO / JUNEAU - 
(07H30 / 20H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço a bordo.
EXCURSÃO A ADICIONAR 
AO PREÇO: Possibilidade 
de opcionalmente fazer 
uma excursão de um 
safari fotográfico durante 
cerca de 5 horas, com 
acompanhamento de 
um fotógrafo naturalista 
e a bordo de uma 
embarcação, para 

“onde a fauna
surpreende e 

encanta 
qualquer um”



fazer a Stephens Passage e capturando 
os “momentos mágicos do Alasca” 
no Glaciar Mendenhall. Far-se-á um 
caminho através de uma trilha na floresta 
encontrando uma surpreendente fauna 
selvagem. De seguida será feito um 
safari no mar para observação de baleias 
e outras incríveis criaturas marinhas 
(leões marinhos, orcas, focas, e ursos). 
Regresso à Passagem Stephens, canal 
no Arquipélago de Alexander, que corre 
entre a Ilha do Almirantado a oeste 
e o continente do Alasca e a Ilha de 
Douglas a leste, e tem cerca de 170 km 
de comprimento. Regresso ao navio. 
Almoço e jantar a bordo.

7º DIA - CRUZEIRO / KETCHIKAN 
/ ALASCA - (14H00 / 20H30 – 
ANCORADO)
Pequeno almoço e almoço no navio. 
Pelas 14h00 chegada do navio 
a Ketchikan, um dos 18 distritos 
organizados do Estado Alasca, ou 
seja, que possui o poder e o dever de 
fornecer certos serviços públicos aos 
seus habitantes.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
da parte da tarde, uma excursão em 
Ketchikan de cerca de 3h30 que irá 
permitir a visita da capital mundial do 
salmão. A bordo de uma embarcação 
com uma tripulação especializada e 
com um naturalista que irá apontar 
locais de beleza natural enquanto se 
vai bebendo um chocolate quente ou 
chá. De regresso a terra, será convidado 
a participar numa degustação que 
incluirá ovas de salmão, salmão fumado 
em crakers, caranguejos, ceviche de 
linguado entre outras iguarias e após 
a qual se fará um passeio a pé pela 
exuberante floresta de vegetação 
luxuriante. Regresso a à pitoresca 
cidade de Ketchikan e ao navio. Jantar 
e noite a bordo.

8º DIA - CRUZEIRO / INSIDE PASSAGE 
(NAVEGAÇÃO)
Pequeno almoço. Dia de navegação 
e de volta a Inside Passage para 
regressar a Vancouver. Tempo para 
desfrutar de todas as facilidades e 
comodidades que o Navio Celebrity 
Eclipse lhe proporciona como por 
exemplo as vistas espetaculares nas 
cabines com varanda, o Qsine, um 
restaurante com abordagem exclusiva 
e divertida para pratos familiares de 
todo o mundo, o Celebrity iLoungeSM, 
um moderno Internet café para atender 
às necessidades dos hóspedes, a 
relva verde fresca no Lawn Club do 
deck superior, os mais especializados 
atendimentos do AquaSpa, o Hot Glass 
Show com demonstrações ao vivo 
da incrível e belíssima arte de soprar 
vidro, o Sky Observation Lounge, com 
as vistas de tirar o fôlego na sala de 
observação com as janelas do chão ao 
teto que encantam e o amplo espaço 
que convida para relaxar no assento 
versátil e confortável são alguns dos 
destaques que podemos fazer da vida a 
bordo. Almoço e jantar a bordo.

9º DIA - CHEGADA A VANCOUVER
Pelas 07h00, chegada do navio a 
Vancouver. Check out e desembarque. 
Assistência e continuação da visita de 
cidade de Vancouver, com passagem 
pela Chinatown, pela parte norte de 
Vancouver com a ponte suspensa do 
Parque Capilano, com seus 70 metros 
de altura e 137 metros de comprimento. 
Encontre-se no coração desta floresta 
de árvores gigantes! Continuação em 
direção de Squamish, onde faremos um 
passeio cénico de “gondola Sea to sky” 
com almoço no restaurante no topo. De 
tarde visita das Cascatas Shannon Falls. 
Regresso à cidade de Vancouver e check 
in no Hotel Shangri-La 5*****. Tempo 
livre. À noite, jantar no restaurante 
giratório “Top of Vancouver” no topo de 

um dos mais altos prédios de Vancouver, 
o que garante aos frequentadores
uma visão panorâmica privilegiada
da maravilhosa cidade canadiana.
Regresso ao hotel e alojamento.

10º DIA - VANCOUVER / CIDADE 
EUROPEIA
Pequeno almoço no Hotel e manhã 
livre. Almoço no hotel,seguido de 
transfer para o aeroporto para 
embarque em voo regular com 
destino a uma cidade europeia.

11º DIA - CHEGADA A LISBOA
Chegada a uma cidade europeia. 
Mudança de avião e tempo de 
escala para continuação até 
Lisboa, destino final.



PROGRAMA INCLUI:

• Acompanhamento por David Coelho durante
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Cidade de escala
/ Vancouver / Cidade de escala / Lisboa, em
companhia aérea de voos regulares;
• Todos os transferes mencionados no itinerário,
em autopullman com ar condicionado e
assistência local;
• Cruzeiro de 7 noites no Alasca a bordo do Navio 
Celebrity Eclipse da companhia de navegação
Celebrity Cruises;
• Todas as refeições incluídas no cruzeiro (total
de 14 refeições);
• 02 noites no Hotel Shangri-La 5***** em
Vancouver, em regime de alojamento e pequeno
almoço;
• 01 jantar + 01 almoço no Hotel Shangri-La em
Vancouver;
• 01 almoço no Restaurante do Sky & Sea
Gondola;
• 01 jantar no Restaurante Top of Vancouver;
• 01 citytour de Vancouver e Cascatas Shannon
com passeio no Sky & Sea Gondola;
• Bolsa de documentação contendo informação
sobre os locais a visitar + Mochila;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Obtenção de ESTA (visto de entrada nos EUA);
• Visto para entrada no Canadá;

NOTA: Programa para mínimo 25 participantes.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• O pacote de excursões a bordo (ver suplemento 
e excursões no programa);
• O pacote de Bebidas;
• 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.

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE DUPLO 
C/ VARANDA CAT. 1B

SUPLEMENTO PARA CABINE INDIVIDUAL 
(CATEGORIA: VARANDA CAT. 1B DECK 9)

SUPLEMENTO EXCURSÕES A BORDO POR PESSOA (EXPRESSAS NO ITINERÁRIO):

• 4ºDIA | 15 SETEMBRO - EXPLORAÇÃO PORT FREDERICK E ICY STRAIT BY ZODIC
• 6ºDIA | 17 SETEMBRO - SAFARI FOTOGRÁFICO PARA OBSERVAÇÃO BALEIAS E GLACIAR
• 7ºDIA | 18 SETEMBRO - VIDA SELVAGEM E DEGUSTAÇÃO DE PEIXE E MARISCO

A CONFIRMAR EM BREVE

(Pacote excursões a bordo não incluídas)
A CONFIRMAR EM BREVE

12 A 22 SETEMBRO 2021 
com David Coelho


