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1º DIA 20 AGOSTO 2021 (SEXTA-FEIRA) - FAFE | PORTO | BARCELONA (PORTO DE MAR)  

Partida dos nossos escritórios a hora a combinar. Viagem de autocarro até ao aeroporto do Porto. Formalidades de 

embarque e partida no voo VY 8477 às 09H00 chegada prevista ao aeroporto de Barcelona às 11H45 locais. 

Desembarque e transfere para o Porto de Mar. Formalidade de embarque e subida a bordo do NOVO MSC SEASHORE , 

onde poderá de imediato usufruir do navio. Inicio do cruzeiro às 18H00 locais.  

 

2º DIA 21 AGOSTO 2021 (SÁBADO) – MARSELHA (FRANÇA) 

Chegada às 09H00. Localizado na costa sudeste da França no Mar 

Mediterrâneo, Marselha é a cidade mais antiga do país e a segunda maior 

depois de Paris. Graças ao seu passado longo e único - marinheiros gregos 

originalmente instalados na cidade à volta de 600 aC - Este movimentado 

porto está cheio de história e arquitetura incrível. É também um dos portos 

mais pitorescos do país, com vistas e cenários fantásticas. Partida às 17H00.  

  

3º DIA 22 AGOSTO 2021 (DOMINGO) - GENOVA (ITÁLIA)  

Chegada às 08H00 locais. 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 16H00 locais. 

 

4º DIA 23 AGOSTO 2021 (SEGUNDA-FEIRA) – NÁPOLES 

Chegada às 13H00. Nápoles tem origem na antiga cidade Grega de 

Neápolis, localizada na baía de Nápoles, no mar Tirreno. É um porto 

importante e o principal centro industrial e comercial do sul do país. Tem 

como locais de interesse: as ruínas de Pompeia e Herculano. Partida às 19H55.  

 

 

5º DIA 24 AGOSTO 2021 (TERÇA-FEIRA) – MESSINA (SICILY) ITÁLIA 

Chegada às 09H00. Messina é uma comuna italiana da região da Sicília, 

província de Messina, com cerca de 252.000 habitantes. Estende-se por uma 

área de 211 km2. Faz fronteira com Fiumedinisi, Itala, Monforte San Giorgio, 

Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena. Possibilidade de 

visita ao Etna. Partida às 19H00.  

 

  

MSC 
Seashore 

DE 20 A 27 DE AGOSTO 2021 



Programa sujeito a alterações sem aviso prévio 

 

 

Preço p/pessoa em 

cabine dupla interior 

1 260.00 € 

Preço p/pessoa em 

cabine dupla varanda 

1 570.00 € 

 

 

 

6º DIA 25 AGOSTO 2021 (QUARTA-FEIRA) – LA VALLETTA, MALTA 

Chegada às 08H00. Em 1528, Carlos V de Espanha concedeu a ilha de 

Malta aos Cavaleiros da Ordem de São João. Valleta possui impressionantes 

edifícios de calcário do século XVI e as fortificações dos Cavaleiros 

resistiram, ajudando a tornar a cidade de Valetta simplesmente magnífica. 

Partida às 17H00.  

 

7º DIA 26 AGOSTO 2021 (QUINTA-FEIRA) – NAVEGAÇÃO 

Dia inteiramente livre para desfrutar de tudo que o NOVO MSC SEASHORE lhe pode oferecer. Você encontrará, além 

de nossa tradicional hospitalidade, atrativos únicos num cruzeiro marítimo, como parque aquatico, discotecas, , casino, 

boutiques, teatro, entre muitas outras diversões. 

 

8º DIA 27 AGOSTO 2021 (SEXTA-FEIRA) - BARCELONA | PORTO  

Chegada às 09H00 locais.  

Formalidade de desembarque… Visita da Cidade, Como Basílica da Sagrada Família, Ramblas. (Almoço E TARDE 

LIVRE). Viagem para o aeroporto de Barcelona, Formalidades de embarque e partida no voo VY8478 às 14H15 locais , 

chegada prevista ao eroporto do Porto às 15H10 locais. Transfere para Fafe. Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUI: EXCLUI: 
  
• Autocarro Fafe/Aeroporto/Fafe • Gratificações (caso as tenhas de pagar) 

• Viagem de avião Porto/Barcelona/Porto • Bebidas 

• Todos os transferes + City Tour em Barcelona • Todas as excursões em terra (OPCIONAIS) 

• Cruzeiro em Pensão completa • Extras de carácter pessoal 

• Taxas portuárias • Todas as taxas locais 

• Seguro de viagem • Tudo o que não estiver mencionado no programa. 

  

 


