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1º DIA - 26 AGOSTO 2023 (SÁBADO) - FAFE | PORTO | LISBOA | VENEZA 

Partida dos nossos escritórios em hora e combinar em direção ao aeroporto do Porto, partida prevista no voo TP1935 

às 12H00 com chegada prevista ao aeroporto de Lisboa às 13H00, desembarque e embarque no voo TP0862 às 14H15 

com chegada prevista ao aeroporto de Veneza às 18H10. Formalidades de desembarque e transfer para Hotel 4*, 

instalação no hotel. Jantar Livre. 

2º DIA - 27 AGOSTO 2023 (DOMINGO) – VENEZA | RAVENNA 

Pequeno-almoço no hotel. Veneza composta por 117 ilhas da lagoa 

veneziana e unidas por uma série de canais, Veneza é como nenhuma outra 

cidade no mundo. Estabelecida há mais de mil anos atrás por refugiados 

romanos, esta magnífica cidade continua a ser o coração da cultura italiana, 

bem como a meca dos românticos incorrigíveis. 

Em hora a determinar transfer de Veneza Mestre para Ravenna terminal 

de cruzeiros. Embarque no navio Explorer of the Seas partida às 19H00 locais. 

 

3º DIA - 28 AGOSTO 2023 (SEGUNDA-FEIRA) – SPLIT, CROÁCIA  

Chegada às 08H00. A Unesco declarou a cidade Património da 

Humanidade em 1979. Entre os seus edifícios de interesse estão o Palácio de 

Diocleciano, que oferece restos arqueológicos muito interessantes como a 

fortaleza e o Templo de Júpiter. Dentro deste recinto também se encontra a 

Catedral de Domnio. Split também alberga dois importantes museus 

arqueológicos, um dedicado à antiguidade, e outro a princípios da época 

medieval. O aspeto mais reconhecível de Split é a cultura musical popular. 

Partida às 17H00 locais. 

 

4º DIA - 29 AGOSTO 2023 (TERÇA-FEIRA) - NAVEGAÇÃO 

 Dia inteiramente livre para desfrutar de tudo que o Explorer of the Seas lhe pode oferecer. Encontrará, além de nossa 

tradicional hospitalidade, atrativos únicos num cruzeiro marítimo, como, discotecas, minigolfe, casino, boutiques, teatro, 

entre muitas outras diversões. 

 

5º DIA - 30 AGOSTO 2023 (QUARTA-FEIRA) – ATENAS / PIRAEUS, GRÉCIA 

Chegada às 08H00 locais. A cidade de Atenas era um dos mais importantes 

centros culturais do mundo antigo. Considerado o berço da civilização 

ocidental. Atingiu seu período áureo no século 5 a.C. sob o governo de 

Péricles. Em 1938, tornou-se a capital da República Helênica (actual Grécia), 

sendo também a maior cidade grega. Foi sede dos Jogos Olímpicos 

modernos por 2 vezes: 1896 e 2004.  

 Partida às 20H00 locais.  
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6º DIA - 31 AGOSTO 2023 (QUINTA-FEIRA) SANTORINI 

Chegada a Sontorini às 07H00 locais. A ilha de Santorini está situada nas 

Ilhas Cíclades, no meio das ilhas gregas do Mar Egeu, é, juntamente com 

Mykonos e Creta, os destinos turísticos mais famosos da Grécia. É um 

pequeno grupo de ilhas vulcânicas, e o seu nome remete para Santa Irene. 

Esta ilha está relacionada ao mito de Atlântida, as incríveis vistas da aldeia 

de Fira, o pôr-do-sol, as praias de preto e vermelho, o vinho. Partida às 20H00 

locais.  

 

7º DIA - 01 SETEMBRO 2023 (SEXTA -FEIRA) - NAVEGAÇÃO 

 Dia inteiramente livre para desfrutar de tudo que o Explorer of the Seas lhe pode oferecer. Encontrará, além de nossa 

tradicional hospitalidade, atrativos únicos num cruzeiro marítimo, como, discotecas, minigolfe, casino, boutiques, teatro, 

entre muitas outras diversões. 

 

8º DIA - 02 SETEMBRO 2023 (SÁBADO) - DUBROVNIK  

Chegada a Dubrovnik às 06H30. Situado à beira do Mar Adriático, no 

extremo sul da Croácia, Dubrovnik é rica em história e beleza natural. Com 

baías, praias, falésias íngremes e densas áreas de floresta, a paisagem de 

Dubrovnik é inesperada. Embora seriamente danificada no ataque dos 

sérvios e montenegrinos, no outono de 1991, impressionante arquitetura 

medieval de Dubrovnik e sua bela paisagem mediterrânica ainda 

permanecem. Partida às 14H30. 

 

9º DIA - 03 SETEMBRO 2023 (DOMINGO) – RAVENNA | VENEZA | LISBOA| PORTO | FAFE 

Chegada a Veneza às 06H00 locais. Fim do Cruzeiro. Desembarque, transfere para o aeroporto de Veneza, partida 

prevista no voo TP0863 às 11H40 locais, chegada prevista ao aeroporto de Lisboa às 13H50 locais, desembarque e 

embarque no voo TP1920 partida às 18H00 chegada prevista ao aeroporto do Porto às 19H00 locais. Transporte até Fafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGEM SUJEITA A ALTERAÇÕES | SINALIZAÇÃO 500.00€ POR PESSOA OBRIGATÓRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO 
 

INCLUI:   EXCLUI: 
    
• Autocarro Fafe / Aeroporto Porto / Porto; • Extras de carácter pessoal; 

• Passagem aérea Porto/Lisboa/Veneza/Lisboa/Porto; • Gratificações; 

• Cruzeiro em cabine escolhida em PC; • Todas as excursões; 

• Hotel 4* em Veneza em Alojamento e pequeno-almoço  • Todas as bebidas; 

• Transfers aeroporto/hotel/terminal cruzeiros/aeroporto;  • Taxas locais; 

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

• Taxas aeroporto + navio;  

  

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA  

CAMAROTE INTERIOR ……………………………………………….……………. 1699.00€ 

CAMAROTE COM VARANDA ……………………………….………..………… 2349.00€ 

 


