MSC SEA VIEW

Podendo Visitar. BARCELONA, CORSEGA, GENOVA, Cinque
terre ou Pisa, ROMA, CANNES ou MONACO E MAIORCA.
1. DIA 22 JUNHO 2019 – (Sábado) FAFE PORTO BARCELONA (PORTO DE MAR)

Partida dos nossos escritórios a hora a combinar. Viagem até ao Porto. Formalidades de embarque e partida no
voo TP 1030 às 6h30, chegada a Barcelona às 9H15.
Desembarque e transfere para o Porto de Mar. Formalidade de embarque e subida a bordo do MSC SEAVIEW, onde
poderá de imediato usufruir do navio. Inicio do cruzeiro às 18h00.
Aqui encontrará, além de nossa tradicional hospitalidade, atrativos únicos num cruzeiro marítimo, como
discotecas, spa, casino, boutiques, teatro, entre muitas outras diversões.

2. DIA 23 JUNHO 2019 – (Domingo) AJACCIO (FRANÇA)

Chegada às 12h00.
Ajácio é a capital da Córsega e cidade onde nasceu Napoleão Bonaparte. Aqui poderá desfrutar de um habitat
especial, porque conta com um clima de agradáveis temperaturas durante todo o ano e
uma natureza virgem, grandes espaços naturais e extensas praias. A gastronomia
especial é fruto dos seus recursos naturais.
Partida às 19h00.

3. DIA 24 JUNHO 2019 – (Segunda Feira) GENOVA (ITÁLIA)

Chegada às 07H00.
Também conhecida como “a magnifica” pela sua atração misteriosa, está consagrada ao mar mas dedicada á terra.
Tem numerosos edifícios de interesse no centro histórico datado da Idade
Media, que se estende entre o Porto, a Rua Garibaldi e a Praça de Ferrari. O
símbolo de Génova é a lanterna – o farol é o mais antigo e encontra-se ainda em
atividade: segundo a lenda, se a sua luz se apagava de repente, iria trazer 5 anos
e 5 meses de desgraça á cidade.
Partida às 18h00.

4. DIA 25 JUNHO 2019 – (Terça Feira) LA SPEZIA (ITÁLIA)

Chegada às 07H00
La Sepsia é uma cidade da região de Ligúria, no norte de Itália. A cidade encontra-se entre colinas e mar. Na zona
ocidental de La Sepsia encontra-se o arsenal militar e na zona oriental do golfo,
o porto mercantil, um dos mais importantes de Itália. Está situada entre Génova
e Pisa, banhada pelo mar Tirreno.
Partida às 18h00.

5. DIA 26 JUNHO 2019 – (Quarta Feira) CIVITAVECCHIA (ITÁLIA)

Chegada às 07h00.
Civitavecchia é o porto da cidade de Roma que se encontra situado a 85km. A cidade eterna possui grandes obras
escultóricas, arquitetónicas e pictóricas como o Coliseu, monumento mais
importante da antiga Roma e utilizado para espetáculos públicos. Não perca a
Fontana de Trevi e peça um desejo enquanto atira uma moeda. Continue a visita
até ao Panteão, um dos monumentos melhores conservados da antiguidade.
Partida às 18h00.

6. DIA 27 JUNHO 2019 – (Quinta Feira) CANNES (FRANÇA)

Chegada às 09h00.
Aqui a possibilidade é visitar o Principado do Mónaco. Ficando em Cannes, pode visitar a cidade ou a região. Região
de Provença, na Costa Azul, que conta com cerca de 70 mil
habitantes, embora durante o Verão a população se duplique ao ser
um destino turístico de primeira ordem em França. É um dos destinos
mais importantes que encontramos na Costa Azul. A economia de
Cannes gira em torno do turismo, bares, restaurantes, praias, hotéis
e apartamentos, bem como as suas lojas e centros comerciais.
Partida às 18h00.

7. DIA 28 JUNHO 2019 – (Sexta Feira) PALMA DE MAIORCA (ESPANHA)

Chegada às 14h00.
Palma dá-nos as boas vindas através de uma magnífica vista: o seu
porto desportivo, o seu passeio marítimo, a sua Catedral dominados
pelo seu Castelo de Belver, situado numa colina desde onde pode
observar o porto. Maiorca é um dos destinos europeus favoritos de
muitos turistas. Desfrutará de grandes centos e serviços turísticos, de
belas praias virgens, da gastronomia típica e dos produtos tradicionais.
Partida às 23HOO.

8. DIA 29 JUNHO 2019 – (Sábado) BARCELONA | LISBOA | PORTO

Chegada às 08h00.
Formalidade de desembarque… Visita da Cidade, Como Basílica da Sagrada Família, Ramblas. (Almoço livre). Pelas
16H00, visita ao parque Gel até as 19H30. Viagem para o Aeroporto de Barcelona, Formalidades de embarque e
partida no Voo TP 1031 às 23H05, com chegada ao Porto as 23H55. Transfere para Fafe. Fim dos nossos serviços.

CUSTO POR PESSOA… (Em cabine exterior) …….….1185.00 €
Possibilidade de cabines exterior ou com varanda (Preço a Consultar)

Inclui:
•
•
•
•
•
•
•

Autocarro Fafe Porto Fafe
Avião Porto Barcelona Porto
Cruzeiro no mais novo navio do mundo
Transferes mais cyty tour EM BARCELONA
Taxas de Avião e Portuárias
Guia Acompanhante durante todo o percurso
Seguro de Viagem

Exclui:
•
•
•
•

Excursões em Terra
Bebidas
Gratificações (caso as tenha de pagar)
Tudo o que não estiver mencionado no
programa.

Temos Camarote interior (0) Exterior varanda Fantástica (190) Exterior Varanda Áurea (380)

