
Partidas diárias

 Barcelona • Ibiza • Palermo • Civitavecchia  • Savona • Marselha

CRUZEIRO NO
MEDITERRÂNEO 

No Navio Cruzeiro Costa Smeralda
de 20 a 28 de agosto de 2023

pensão completa
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ITINERÁRIO
1º DIA (DOMINGO), 20 DE AGOSTO – PORTO / BARCELONA
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em avião
com destino a Barcelona. Chegada e transporte para a zona da Marina de Barcelona. Almoço em
restaurante local.  De tarde, visita panorâmica com guia local da cidade com destaque para a Via
Layetana, a catedral, o Bairro gótico e a Plaza de San Jaume, a Cidade olímpica, o Monumento a
Colombo, a Colina de Montjüic (vista panorâmica sobre o porto), a Sagrada Família (entradas não
incluídas), etc. No final, transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 21 DE AGOSTO – BARCELONA / IBIZA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar transporte para o porto de Barcelona e embarque no
Navio Costa Smeralda. Instalação nos respetivos camarotes. Pensão completa a bordo, com bebidas às
refeições. Aproveite para um primeiro contacto com este moderno navio. Noite a bordo. Navegação.

3º DIA (TERÇA-FEIRA), 22 DE AGOSTO – IBIZA
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Chegada a à Ilha de Ibiza pelas 08:00. O cruzeiro
parte de Ibiza às 18:00. Noite a bordo.

4º DIA (QUARTA-FEIRA), 23 DE AGOSTO – EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Dia a bordo para usufruir deste belíssimo cruzeiro.

5º DIA (QUINTA-FEIRA), 24 DE AGOSTO – PALERMO / CIVITAVECCHIA (ROMA)
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Chegada a Palermo (Sicília) pelas 08:00. O cruzeiro
parte de Palermo às 16:00. Noite a bordo.

6º DIA (SEXTA-FEIRA), 25 DE AGOSTO – CIVITAVECCHIA (ROMA) / SAVONA
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Chegada a Civitavecchia pelas 08:30. O cruzeiro
parte de Civitavecchia às 19:00. Noite a bordo.

7º DIA (SÁBADO), 26 DE AGOSTO – SAVONA / MARSELHA
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Chegada a Savona pelas 08:30. O cruzeiro parte de
Savona  às 18:00. Noite a bordo.

8º DIA (DOMINGO), 27 DE AGOSTO – MARSELHA / BARCELONA
Pensão completa a bordo, com bebidas às refeições. Chegada a Marselha pelas 08:30. O cruzeiro parte
de Marselha às 17:00. Noite a bordo.

9º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 28 DE AGOSTO – BARCELONA / PORTO
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque e transporte para o aeroporto de Barcelona. Formalidades de
embarque e partida em avião com destino ao Porto.

FIM DA VIAGEM

http://www.ml-viagens.pt/
mailto:geral@ml-viagens.pt
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Preço por pessoa em quarto/camarote duplo (cabine interior):
 

Mínimo 42 participantes                                                        1 825€
Mínimo 32 participantes                                                        1 855€
Mínimo 22 participantes                                                        1 945€
Suplemento para quarto individual                                          610€

Preço por pessoa em quarto/camarote duplo (cabine exterior):

Mínimo 42 participantes                                                        1 915€
Mínimo 32 participantes                                                        1 945€
Mínimo 22 participantes                                                        2 035€

Preço por pessoa em quarto/camarote duplo (cabine varanda):
 

Mínimo 42 participantes                                                        1 980€
Mínimo 32 participantes                                                        2 010€
Mínimo 22 participantes                                                        2 100€

Para garantir a sua participação, deverá entregar o boletim de inscrição devidamente preenchido e
sinalização de 500€ (quinhentos euros). A realização da viagem está dependente do número de
participantes inscritos e correspondente aceitação da viagem.

-- Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem por
pessoa (1mala);
-- Transporte privativo Aeroporto/porto/Aeroporto;
-- Alojamento em cabines duplas interiores com banho ou duche privativo;
-- Pacote de 5 excursões durante o cruzeiro;
-- Regime de Pensão Completa a bordo, com bebidas às refeições durante todo o cruzeiro;
-- Almoço em Barcelona (menu fixo com bebidas); 
-- Alojamento em hotel 4* em Barcelona, regime de meia-pensão (menu fixo com vinho e água
à refeição), em quarto duplo com casa de banho privativa e pequeno-almoço buffet;
-- Guia local em Barcelona (meio-dia) a falar português ou espanhol de acordo com
disponibilidade; 
-- Taxas aeroportuárias; 
-- Taxas portuárias; 
-- Seguro de viagem com CIV (cancelamento e interrupção de viagem), PVFM (perturbação
por motivos de força maior) e Cruzeiros; 
-- Gratificações no cruzeiro; 
-- Taxas de turismo, serviço, IVA.

O preço inclui

-- Refeições especiais ou não mencionadas;
-- Entradas em Museus e Monumentos quando não esteja explicito a visita do interior;
-- Taxas locais;
-- Bagageiros;
-- Gratificações;
-- Extras de carácter pessoal;
-- Tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa. 

O preço não inclui
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Documentação necessária

-- Obrigatório cartão de cidadão válido ou passaporte com validade até 1 de março de 2024.
-- Aconselhamos cartão europeu de seguro de doença.
-- Obrigatório anexar cópia autorizando o uso dos dados para a compra dos serviços
turísticos.

Nota

-- Consulta das condições gerais do seguro e de viagem, por e-mail para: geral@ml-
viagens.pt, indicando a data da viagem e destino.
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