Oferta de Cruzeiro A Beleza Da Grécia E O Fascínio Das Suas Ilhas 8 Dias / 22235

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Oferta de Cruzeiro A Beleza Da Grécia E O Fascínio Das Suas Ilhas
8 Dias

Visitas em Bari, Santorini, Atenas (com Acrópole), Corfú e
Dubrovnik As ilhas gregas recebem os nossos passageiros com as
suas inegáveis belezas: Santorini com as suas casas brancas e
cúpulas azuis; o charme de Corfú e Atenas com a sua mitologia e
história de uma civilização única; Dubrovnik, Património da
Humanidade, é a última anfitriã deste cruzeiro, que nos deixará
vontade de repetir.

Resumen del viaje
VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • DUBROVNIK

●

●

●

●

●

●

●
●

1º DIA – LISBOA / VENEZA - INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00 Pensão completa a bordo – guia
privativo.
2º DIA – CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 13:00 ÀS 18:00 Pensão completa a bordo – guia
privativo.
3º DIA – CRUZEIRO – KATAKOLON / OLIMPIA (GRÉCIA) - DAS 13:00 ÀS 19:00 Pensão completa a
bordo – guia privativo.
4º DIA – CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) - DAS 09:00 ÀS 17:00 Pensão completa a bordo – guia
privativo.
5º DIA – CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 07:30 ÀS 16:30 Pensão completa a bordo
– guia privativo.
6º DIA – CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30 ÀS 18:30 Pensão completa a bordo – guia
privativo.
7º DIA – CRUZEIRO – DUBROVNIK – 08:00 ÀS 14:00 Pensão completa a bordo – guia privativo.
8º DIA – FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
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Itinerario ampliado
A Beleza da Grécia e o Fascínio das Suas Ilhas
Itália, Grécia E Croácia

VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • DUBROVNIK

Visitas em Bari, Santorini, Atenas (com Acrópole), Corfú e Dubrovnik

As ilhas gregas recebem os nossos passageiros com as suas inegáveis belezas: Santorini com as suas
casas brancas e cúpulas azuis; o charme de Corfú e Atenas com a sua mitologia e história de uma
civilização única; Dubrovnik, Património da Humanidade, é a última anfitriã deste cruzeiro, que nos
deixará vontade de repetir.
1º DIA – LISBOA / VENEZA - INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em
voo regular da TAP com destino a Veneza. Chegada e transfer privado, acompanhado pelo guia
Nortravel que acompanha todo o cruzeiro, para a estação marítima para embarque no MSC
FANTASIA . Instalação nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contato
com este moderno navio.
2º DIA – CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 13:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior cidade ao sul de Itália. O guia Nortravel
convida-o para um passeio a pé até ao centro histórico da cidade onde terá tempo livre para passear
nas típicas ruelas pedonais e visitar a Basílica de São Nicolau em cuja cripta se encontram as
relíquias do santo. Noite a bordo.
3º DIA – CRUZEIRO – KATAKOLON / OLIMPIA (GRÉCIA) - DAS 13:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos passageiros até ao centro de Katakolon
onde terão oportunidade de fazer algumas compras e tomar um frapé (bebida típica à base de café)
numa das esplanadas locais. Tempo livre para compras e atividades a gosto pessoal. Noite a bordo.
4º DIA – CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) - DAS 09:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas ilhas gregas: de manhã, após
desembarque, partida para visita panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o mais
famoso postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao
mar. Noite a bordo.
5º DIA – CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 07:30 ÀS 16:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e importantes cidades da antiguidade
clássica. Atenas, berço da civilização europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu o seu apogeu no
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século V a.C., quando Péricles encomendou muitos dos edifícios novos, incluindo alguns dos templos
da Acrópole. Acompanhados de guia local, faremos visita panorâmica dos principais pontos de
interesse da capital da Grécia e da Acrópole, também conhecida como o “rochedo sagrado”.
Regresso a bordo para almoço. Tarde livre. Noite a bordo.
6º DIA – CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30 ÀS 18:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a mais bela e aprazível das ilhas jónicas.
A cidade do mesmo nome mantém, ao mesmo tempo, uma atmosfera grecoveneziana na parte mais
antiga e uma dignidade britânica na Esplanada. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao centro da cidade. (transporte ida e volta incluído).
Aproveite o tempo livre para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo.
7º DIA – CRUZEIRO – DUBROVNIK – 08:00 ÀS 14:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o seu porto e muralhas que se fecham
sobre os bairros antigos, a mais bela cidade da Croácia. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao seu impressionante centro histórico (transporte ida e volta
incluído). Tempo livre para apreciar o espírito de uma cidade cultural e passear pela “placa” – a
famosa rua comercial. Tarde e noite a bordo.
8º DIA – FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo do MSC FANTASIA. Chegada a Veneza prevista às 08h00. Desembarque
assistido pelo nosso guia privativo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em avião da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada.
Fim da viagem
A Beleza da Grécia e o Fascínio das Suas Ilhas
Itália, Grécia E Croácia

VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • DUBROVNIK

Visitas em Bari, Santorini, Atenas (com Acrópole), Corfú e Dubrovnik

As ilhas gregas recebem os nossos passageiros com as suas inegáveis belezas: Santorini com as suas
casas brancas e cúpulas azuis; o charme de Corfú e Atenas com a sua mitologia e história de uma
civilização única; Dubrovnik, Património da Humanidade, é a última anfitriã deste cruzeiro, que nos
deixará vontade de repetir.
1º DIA – LISBOA / VENEZA - INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em
voo regular da TAP com destino a Veneza. Chegada e transfer privado, acompanhado pelo guia
Nortravel que acompanha todo o cruzeiro, para a estação marítima para embarque no MSC
FANTASIA . Instalação nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contato
com este moderno navio.
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2º DIA – CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 13:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior cidade ao sul de Itália. O guia Nortravel
convida-o para um passeio a pé até ao centro histórico da cidade onde terá tempo livre para passear
nas típicas ruelas pedonais e visitar a Basílica de São Nicolau em cuja cripta se encontram as
relíquias do santo. Noite a bordo.
3º DIA – CRUZEIRO – KATAKOLON / OLIMPIA (GRÉCIA) - DAS 13:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos passageiros até ao centro de Katakolon
onde terão oportunidade de fazer algumas compras e tomar um frapé (bebida típica à base de café)
numa das esplanadas locais. Tempo livre para compras e atividades a gosto pessoal. Noite a bordo.
4º DIA – CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) - DAS 09:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas ilhas gregas: de manhã, após
desembarque, partida para visita panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o mais
famoso postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao
mar. Noite a bordo.
5º DIA – CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 07:30 ÀS 16:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e importantes cidades da antiguidade
clássica. Atenas, berço da civilização europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu o seu apogeu no
século V a.C., quando Péricles encomendou muitos dos edifícios novos, incluindo alguns dos templos
da Acrópole. Acompanhados de guia local, faremos visita panorâmica dos principais pontos de
interesse da capital da Grécia e da Acrópole, também conhecida como o “rochedo sagrado”.
Regresso a bordo para almoço. Tarde livre. Noite a bordo.
6º DIA – CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30 ÀS 18:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a mais bela e aprazível das ilhas jónicas.
A cidade do mesmo nome mantém, ao mesmo tempo, uma atmosfera grecoveneziana na parte mais
antiga e uma dignidade britânica na Esplanada. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao centro da cidade. (transporte ida e volta incluído).
Aproveite o tempo livre para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo.
7º DIA – CRUZEIRO – DUBROVNIK – 08:00 ÀS 14:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o seu porto e muralhas que se fecham
sobre os bairros antigos, a mais bela cidade da Croácia. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao seu impressionante centro histórico (transporte ida e volta
incluído). Tempo livre para apreciar o espírito de uma cidade cultural e passear pela “placa” – a
famosa rua comercial. Tarde e noite a bordo.
8º DIA – FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo do MSC FANTASIA. Chegada a Veneza prevista às 08h00. Desembarque
assistido pelo nosso guia privativo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em avião da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada.
Fim da viagem
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Incluido
Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos da TAP Portugal, com
direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia, durante todo o cruzeiro;
Transferes privados aeroporto / estação marítima / aeroporto;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade),
exclusivas para grupo Lusoviagens em Santorini e Atenas; Em Bari, Corfú e Dubrovnik
acompanhamento do guia aos locais de maior interesse;
Transfer até ao centro de Corfú e de Dubrovnik e regresso;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000;
Taxas de turismo, serviço e IVA; Taxas portuárias; Taxas de aviação (sujeitas a alteração).

No Incluido
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações): € 50 por pessoa debitados automaticamente na conta
de bordo (os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebidas compradas a
bordo).
Bebidas, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Condiciones
* Nota: Valores das taxas de aviação (de aeroporto, de segurança e de combustível) sujeitos a
alteração sem aviso prévio de acordo com os prazos definidos na legislação em vigor.
* Mínimo de 20 participantes.
DESISTÊNCIAS A todo o momento o passageiro poderá desistir da viagem mediante comunicação
escrita, tendo direito à devolução das quantias pagas deduzidas dos seguintes gastos:
1 Gastos de gestão, são os gastos que a agência organizadora e a agência vendedora tenham tido
para a obtenção das reservas de viagem e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da
viagem (mínimo € 25 por passageiro).
2 Gastos de anulação, devido às condições especiais de cruzeiro, que exigem o frete e o
aprovisionamento do navio, no caso de desistência do passageiro, o mesmo ?ca obrigado a pagar as
seguintes somas variáveis;
• 10% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado no período compreendido entre
80 a 40 dias anteriores à data da partida;
• 40% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado no período compreendido entre
39 a 30 dias anteriores à data da partida;
• 60% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado no período compreendido entre
29 a 16 dias anteriores à data da partida;
• Os passageiros que cancelem nos 15 dias anteriores à data da partida, ou que não se apresentem a
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tempo da partida, ou que abandonem o navio já depois de iniciado o cruzeiro seja qual for o motivo,
não terão direito a nenhum reembolso.
3 Gastos com as passagens aéreas e taxas de aviação quando estiverem sujeitas a condições
especí?cas e não possam ser reembolsadas após emitidas.
Observações especificas Documentação necessária (passageiros nacionalidade Portuguesa):
- Passaporte
- Cartão Europeu de Seguro Doença 1).
1) Também conhecido por cartão europeu de saúde, permite aos cidadãos da União Europeia,
Listenstaine, Noruega, Islândia e Suíça, o benefício de assistência médica durante estadas
temporárias nestes países. Este documento permite ao cidadão ser reembolsado no seu país de
origem pelos custos dos serviços de saúde recebidos num destes 31 Estados.
*Saidas do Porto ou Faro consulte-nos.
EMBARQUE Antes do embarque os passageiros deverão:
a) Identificar a sua bagagem com nome e apelido, nome do navio, número de cabine, data e porto de
partida para que seja transportada à respectiva cabine pelo pessoal designado.
b) Ter consigo o voucher do navio e o documento de identificação exigido.
c) uma vez realizado o control dos documentos, os passageiros receberão o “Cruise Card”, cartão de
cruzeiro com banda magnética que poderão utilizar para pagar a bordo as excursões, o consumo nos
bares, lavandaria, room service, cabeleireiro, tratamento no centro de beleza, compras nas várias
lojas do navio, fotógrafo e as gratificações (excepto casino). Para receber o seu cartão de cruzeiro
ser-lhe-á pedido o seu cartão de crédito ou um depósito em dinheiro (cerca de € / $ 250,00 por
cabine). Não se aceitam cheques em nenhuma circunstância. Informamos que os cartões de crédito
aceites a bordo são: Visa, Mastercard, e American Express. Este serviço (CASHLESS SYSTEM) é
válido para todos os navios. Nota: Visa Electron não é aceite, visto não ser um cartão de crédito mas
sim de débito.
d) Procedimento de segurança: como medida de precaução, a segurança do navio pode revistar os
passageiros e respectiva bagagem, confiscando quaisquer artigos que a Empresa considere passíveis
de colocar em risco a segurança dos passageiros, tripulação ou navio. O pessoal de bordo tem o
direito de retirar quaisquer bebidas presentes na bagagem dos passageiros. Estas serão devolvidas
na noite anterior ao desembarque. Os passageiros estão proibidos de trazer comida desembalada
para o navio.
BAGAGEM Salientamos uma vez mais que a responsabilidade da bagagem é exclusivamente dos
passageiros, pelo que aconselhamos que leve sempre na bagagem de mão medicamentos e
documentos necessários. Aconselhamos também o uso de uma pequena mala ou saco, para guardar
os pertences do último dia de viagem, já que os bagageiros recolherão as malas na última noite do
cruzeiro. O regulamento internacional sobre bagagens das companhias aéreas sujeita a bagagem a
limites de peso e tamanho; o limite normal da classe económica é de 1 peça de bagagem por pessoa,
com um máximo de 23 kg. As companhias aéreas reservam o direito de cobrar uma taxa suplementar
devido a excesso de bagagem.
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VESTUÁRIO Recomendamos que se faça acompanhar de roupa muito prática para usar durante o
dia: a informalidade é a regra. À noite, deve evitar-se circular em fato de banho e, em determinados
ambientes, o uso de roupa ou calçado demasiado desportivo. É à noite que, por excelência, se
privilegia o social: no entanto o social pode ser formal ou totalmente informal. Se lhe apetecer vestir
uma roupa prática, sentir-se-á rodeado de muitos outros que fizeram a mesma opção; se, pelo
contrário, lhe apetece vestir roupa mais formal ou sofisticada, esteja seguro de que não terá sido o
único a tomar essa opção e sentir-se- á igualmente bem. Nota: Por cruzeiro realizam-se 2 noites de
Gala durante as quais sugerimos um vestuário mais formal.
MOEDA A BORDO Os preços e os pagamentos a bordo do navio são em: • Euros (€) para os
cruzeiros pelo Mediterrâneo, Norte da Europa.
VOLTAGEM Todos os camarotes dispõem de corrente alternada 110/220V.
PROTEJA OS MARES Pedimos aos passageiros que não deitem nada para o mar ou porto, e que
colaborem para salvaguardar o mar e a vida marinha.
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Hoteles
Preços desde:
Opção

Regime
Duplo

Single

Criança

CAMAROTE INTERIOR
15/Jun a 07/Set

CI

930.00€

1130.00€

590.00€

CAMAROTE COM VARANDA
15/Jun a 07/Set

CI

1250.00€ 1600.00€

590.00€

CAMAROTE EXTERIO
15/Jun a 07/Set

CI

1130.00€

590.00€
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