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CRUZEIROS
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CANNES

NÁPOLES
BARCELONA

LA SPEZIA

PALMA DE 
MAIORCA

AJACCIO

GÉNOVA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC FANTASIA BARCELONA • AJACCIO • NÁPOLES • LA SPEZIA (CINQUE TERRE) • GÉNOVA • CANNES (MÓNACO) • PALMA DE MAIORCA

 1º DIA  LISBOA / BARCELONA - INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 
18H00 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Barcelona. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida em autocarro privativo, 
com destino ao porto para embarque no MSC FANTASIA. 
Instalação nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. 
Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este 
moderno navio. 

 2º DIA  CRUZEIRO – AJACCIO (CÓRSEGA/FRANÇA) – DAS 
12:00 ÀS 19:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Explore as áreas mais atrativas desta encantadora cidade, 
fundada pelos genoveses em 1492 e cidade natal de 
Napoleão Bonaparte.  Nascido em Ajaccio em 1769, não há 
uma única rua ou edificação que não seja um testemunho 
da sua vida. Visitaremos os verdejantes Jardins Casone, 
uma das inúmeras áreas verdes da cidade e fazemos uma 
breve paragem em Parata. para apreciar a vista das Ilhas 
Sanguinárias, um pequeno arquipélago com torres de vigia 
em cada ilha. A nossa excursão inclui, também, um passeio 
a pé pelo bairro histórico de Ajaccio. Regresso ao navio. Noite 
a bordo.
Notas: na visita ao bairro histórico teremos que caminhar em terreno 
irregular; recomendamos calçar sapatos confortáveis. Se houver algum 
evento religioso, a Catedral poderá estar encerrada. 

 3º DIA  CRUZEIRO - NÁPOLES (ITÁLIA) – DAS 11:00 ÀS 
18:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Manhã e almoço a bordo. Em hora a combinar localmente, 
o nosso guia Nortravel convida-o a um passeio a pé 
pela carismática cidade de Nápoles. Durante o passeio 

passaremos pelas importantes e movimentadas ruas da 
cidade, famosas pelo seu tráfico frenético, até ao centro 
histórico para visita a 2 pérolas arquitetónicas e artísticas 
da cidade: a “Chiesa del Gesú” e a Basílica de Santa Chiara. 
Continuaremos para o centro cívico, até às famosas Galerias 
Príncipe Umberto I, Teatro de San Carlo e Piazza Plebiscito. 
Regresso ao navio. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO - LA SPEZIA – CINQUE TERRE (ITÁLIA) – 
DAS 12:00 AS 01:00  
Este dia é reservado para conhecer com guia local, o 
Parque Nacional de Cinque Terre. É às cinco vilas pitorescas 
de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
e Riomaggiore, situadas ao longo da costa da Ligúria - 
classificadas Património da Humanidade pela UNESCO –, 
que se refere o nome Cinque Terre. A excursão iniciar-se-á 
com uma viagem panorâmica em autocarro até Portovenere, 
encantadora vila piscatória. Partiremos num passeio de 
barco, que permitirá observar a deslumbrante beleza natural, 
assim como ter contacto com as antigas tradições desta 
região. Tempo livre no centro histórico de Monterosso al Mare, 
para explorar por conta própria. Regresso ao navio. Jantar e 
noite a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – GÉNOVA (ITÁLIA) – DAS 8:00 ÀS 
18.00
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Em hora a combinar localmente, o nosso guia Nortravel 
convida-o a percorrer o centro histórico de Génova, cidade 
que rivaliza com Marselha pelo título de melhor porto da 
Europa e uma das mais negligenciadas cidades artísticas de 
Itália. Génova é uma pérola prestes a ser descoberta, é a joia 
artística verdadeiramente inesperada. Senhora dos mares até 
ao século XVI, os seus mercadores encheram-na de palácios 
barrocos e de igrejas sumptuosas onde o ouro se convertia 
em objetos de Fé: um passeio pela Via Garibaldi, a antiga 
Strada Nuova (Património da UNESCO) e pela Via Caruggi, 
levar-nos-á à Catedral de São Lourenço, passando pela 
barroca Igreja da Imaculada, pelo Palácio dos Doges e pelo 
estonteante templo dos Jesuítas, o Gesù, alguns exemplos do 

esplendor da República que ombreou com Veneza. Próximo 
fica a controversa casa atribuída a Cristóvão Colombo e as 
ruas intrincadas e castiças mercantis do bairro de San Pietro 
in Banchi. Restante tempo livre. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – CANNES (FRANÇA) – MONTE CARLO 
(MÓNACO) – DAS 08:00 AS 16:00  
Saímos, em hora a indicar localmente, ao longo da costa, 
passando por St. Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Eze-sur-Mer em 
direção ao Principado do Mónaco. A primeira paragem será no 
“Rochedo” do Mónaco, a zona mais a oeste, onde se encontra 
o Museu Oceanográfico, a Catedral e o Palácio do Principado, 
antes de nos dirigirmos para a zona antiga. Veremos ainda 
um dos edifícios mais famosos do Principado: o lendário 
Casino (exterior), que fica junto ao glamoroso Hotel de Paris. 
Tempo livre. Regresso ao navio. Jantar e noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO - PALMA DE MAIORCA (ESPANHA) – 
DAS 14:00 AS 00:30  
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Maiorca, a maior ilha do arquipélago das Baleares 
espanholas, oferece aos seus visitantes longas praias, ótima 
vida social, baías tranquilas e um interior rico e variado que, 
no seu conjunto, fazem desta ilha uma das mais bonitas de 
Espanha. A sua capital é a movimentada cidade de Palma 
onde o nosso navio atraca. Passeio panorâmico por Palma, 
com guia local, parando para tirar fotos no Castelo de Bellver, 
um forte histórico, construído em estilo gótico. Tempo livre no 
Bairro Gótico e visita ao interior da Catedral. Restante tempo 
livre. Noite a bordo. 

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO / BARCELONA / LISBOA 
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Barcelona 
prevista às 09h00. Formalidades de desembarque. Partida 
para o centro da cidade e tempo livre para visitas de gosto 
pessoal e almoço livre. Em hora a combinar localmente, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em avião da TAP Portugal com destino a Lisboa. 
Chegada. FIM DA VIAGEM

8 DIAS 11 REFEIÇÕES
6 VISITAS +7 P. A. BUFFET

O MEDITERRÂNEO 
VESTE-SE DE LUXO!
ESPANHA, FRANÇA E ITÁLIA
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Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

8Jun

INTERIOR € 1.465 € 1.965

€ 1.345 € 995 € 1.155

EXTERIOR € 1.625 € 2.285
VARANDA € 1.775 € 2.595

29Jun + 20Jul  
+ 31Ago + Set

INTERIOR € 1.595 € 2.225
EXTERIOR € 1.745 € 2.535
VARANDA € 1.895 € 2.795

27Jul + 17 e 24Ago

INTERIOR € 1.795 € 2.595
EXTERIOR € 1.895 € 2.855
VARANDA € 1.995 € 3.155

• 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 Nortravel durante 

todo o cruzeiro; 
• Transferes em Barcelona como indicado no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo, 

exceto almoço no 4º e 6º dia (bebidas não incluídas); 
• Excursões privadas para o grupo Nortravel, com guias 

locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 125 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

CAMAROTE

VIDA A BORDO CINQUE TERRE

LODGE

O MEDITERRÂNEO VESTE-SE DE LUXO!

VISITAS EM AJACCIO, NÁPOLES, CINQUE TERRE, GÉNOVA, MÓNACO E PALMA DE MAIORCA 

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE ALOJAMENTO EM BARCELONA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 8 29

JULHO 20 27

AGOSTO 17 24 31

SETEMBRO 7

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

disponibilidade) em Ajaccio, Cinque Terre, Mónaco e Palma 
de Maiorca; 

• Em Nápoles e Génova acompanhamento do guia Nortravel 
aos locais de maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de turismo, serviço, serviço e IVA ; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 125.

*Seguros complementares, pág.82

Saídas do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA
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VENEZA

BARI

DUBROVNIK

KATAKOLON
MIKONOS

PIREU

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC MAGNIFICA VENEZA • BARI • KATAKOLON • MIKONOS • PIREU (ATENAS) • DUBROVNIK

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP com destino a Veneza. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o 
programa. Partida em barco, pela lagoa Veneziana, até ao 
Hotel Principe **** ou similar. Alojamento. Nas noites de 
verão, a Praça mais linda do mundo aperalta-se, vestindo-se 
de luz e adornando-se com as músicas das suas orquestras, 
enfeitiçando todos os que a visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 16:30
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, 
com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o 
Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de 
vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz 
de barco. Transfer em barco, para a estação marítima para 
embarque no MSC MAGNIFICA. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Navegação. Aproveite 
para um primeiro contacto com este moderno navio. 

 3º DIA  CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 10:00 ÀS 15:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior 
cidade no 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. 

 4º DIA  CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) - DAS 09:00 
ÀS 15:00 
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. 

 5º DIA  CRUZEIRO – MYKONOS - DAS 08:00 ÀS 20:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais bonitas 
e famosas ilhas gregas, Mykonos, cujo branco das casas, 
capelas e moinhos contrasta com o azul profundo do mar. 
Tempo livre para descobrir esta bela ilha. Se tiver sorte talvez 
se cruze com Petrus, o pelicano que a ilha adotou como sua 
mascote. Noite a bordo. 

 6º DIA  CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 
07:30 ÀS 19:30
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. 

 7º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 8º DIA  CRUZEIRO – DUBROVNIK (CROÁCIA) - DAS 09:00 
ÀS 15:00  
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. Após almoço a bordo, partida 
para visita panorâmica incluída. O nosso guia local conduzir-
nos-á pelas suas ruas e recantos, explicando-nos a História 
e histórias desta maravilhosa cidade. Da visita fazem parte: 
a Catedral, o Palácio dos Reitores, o Mosteiro São Francisco 
que tem no seu claustro a mais antiga farmácia da Europa, de 
1317. No final da visita terá tempo livre para apreciar o espírito 
de uma cidade cultural e passear pela “placa” – a famosa rua 
comercial. Noite a bordo. 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por 
volta das 09h00 e 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 ou Porto. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET

VENEZA FEITICEIRA E CRUZEIRO 
À GRÉCIA E CROÁCIA
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DUBROVNIK MYKONOS

CAMAROTE BAR

VENEZA FEITICEIRA E CRUZEIRO À GRÉCIA E CROÁCIA

VISITAS EM VENEZA, BARI, ATENAS (com ACRÓPOLE) E DUBROVNIK 

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa     
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa     
Jovens 12-17 anos

3Jun + 9Set
INTERIOR € 1.660 € 2.260

€ 1.390

€ 1.160

€ 1.210EXTERIOR € 1.760 € 2.460
VARANDA € 1.860 € 2.690

Jul + 2Set
INTERIOR € 1.760 € 2.460

€ 1.460

€ 1.360

EXTERIOR € 1.890 € 2.760
VARANDA € 2.060 € 3.010

Ago
INTERIOR € 1.890 € 2.710

€ 1.510EXTERIOR € 1.990 € 2.990
VARANDA € 2.160 € 3.260

• 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 Nortravel, durante 

todo o programa; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza, em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer aeroporto / hotel / estação marítima em barco; 
• Transfer estação marítima / aeroporto em autocarro de 

turismo privativo; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas); 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são 
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. Devido 
aos condicionalismos de Veneza, será necessário caminhar, 
transportando sempre a sua bagagem nos percursos locais.

JUNHO 3

JULHO 1 8 15 22

AGOSTO 12 26

SETEMBRO 2 9

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de 
língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) 
em Veneza, Atenas e Dubrovnik; 

• Em Bari, Katakolon e Mykonos, acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;  
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS
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VENEZA

DUBROVNIK

SANTORINI

SPLIT

MIKONOS

ANCONA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC SINFONIA  VENEZA • SPLIT • SANTORINI • MIKONOS • DUBROVNIK • ANCONA 

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / BOLONHA / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP Portugal com destino a Bolonha. Desembarque, 
assistência e partida para Veneza. Chegada, assistida pelo 
guia Nortravel que acompanha todo o cruzeiro e transporte, em 
barco, pela lagoa Veneziana, até ao Hotel Príncipe ****, 
ou similar. Alojamento. Nas noites de verão, a Praça mais linda 
do mundo aperalta-se, vestindo-se de luz e adornando-se com 
as músicas das suas orquestras, enfeitiçando todos os que a 
visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INICIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, com a 
Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanário 
e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de vida dos 
habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. 
Transfer em barco, para a estação marítima para embarque no 
MSC SINFONIA. Instalação nos respetivos camarotes. Jantar e 
noite a bordo. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto 
com este elegante navio.

 3º DIA  CRUZEIRO - SPLIT (CROÁCIA) – DAS 08:00 ÀS 
17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Este dia está reservado para conhecer a cosmopolita cidade de 
Split, a segunda maior da Croácia. Início da visita a pé, com guia 
local, do centro histórico integrado no Palácio de Diocleciano do 
séc. III, património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência 

do imperador romano foi transformada intramuros num 
casario surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e até 
hotéis espreitam em cada esquina. No pátio interior de Peristil, 
entre colunas e esfinges egípcias a sensação de estarmos 
num museu a céu aberto é total, e o percurso entre as portas 
da cidade, a do Ouro e a de Ferro transporta-nos até a Riva, o 
passeio marítimo, onde sentados numa esplanada podemos 
apreciar a valsa dos ferries e seus passageiros a entrar no 
porto. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO - NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
O dia inteiro de navegação é um excelente pretexto para se 
integrar na vida a bordo e usufruir e participar nas inúmeras 
atividades que o MSC SINFONIA lhe proporciona, sem esquecer 
naturalmente o encanto e ‘’glamour’’ e uma noite bem passada 
a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – SANTORINI - DAS 09:00 ÀS 15:00 / 
MYKONOS - DAS 20:00 ÀS 02:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Neste dia terá oportunidade de visitar duas das mais bonitas e 
famosas 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. 
No final da tarde desembarcamos em Mykonos cujo branco 
das casas, capelas e moinhos contrasta com o azul profundo 
do mar. Tempo livre para conhecer um pouco da famosa vida 
noturna desta bela ilha. Se tiver sorte talvez se cruze com 
Petrus, o pelicano que a ilha adotou como sua mascote. Noite 
a bordo. 

 6º DIA  CRUZEIRO - NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 

estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – DUBROVNIK – 13:00 ÀS 19:00 
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  CRUZEIRO – ANCONA – 10:00 ÀS 18:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A escala desta tarde é na cidade de Ancona, onde o nosso 
guia privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos 
passageiros até à zona histórica. Passeando a pé, saltam 
à vista testemunhos das várias épocas: Gregos, Romanos, 
Renascença. O presente é salpicado por clichés do ‘’dolce 
farniente’’, piazzas com esplanadas para um cappuccino, 
avenidas pedonais onde cada montra é um convite, parques 
onde a sombra é uma bênção nas tardes de verão. Quem diria? 
Afinal Ancona tem muito mais para oferecer do que sugere o 
primeiro olhar desde o local da acostagem. Regresso ao navio. 
Noite a bordo 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / BOLONHA / LISBOA 
OU PORTO 
Pequeno-almoço a bordo do MSC SINFONIA. Chegada a 
Veneza prevista às 08h00. Desembarque assistido pelo nosso 
guia privativo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto 
de Bolonha. Formalidades de embarque e partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

A BELEZA DA GRÉCIA 
E O FASCÍNIO DAS SUAS ILHAS
ITÁLIA, GRÉCIA E CROÁCIA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET
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SANTORINI DUBROVNIK

CAMAROTE RESTAURANTE

A BELEZA DA GRÉCIA E O FASCÍNIO DAS SUAS ILHAS

VISITAS EM VENEZA, SPLIT, SANTORINI E DUBROVNIK  

• 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 Nortravel, durante 

todo o cruzeiro; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza, em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer aeroporto de Bolonha / Tronchetto, em Veneza, em 

autocarro de turismo privativo; 
• Transfer Tronchetto / hotel / estação marítima em barco; 
• Transfer estação marítima / aeroporto de Bolonha em 

autocarro de turismo privativo; 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.
MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. 
Devido aos condicionalismos de Veneza, será necessário 
caminhar, transportando sempre a sua bagagem nos percursos 
locais.

JUNHO 10

JULHO 15 22 29

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• 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 Nortravel em Veneza, Split e Santorini; 

• Em Mykonos, Dubrovnik e Ancona acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Transfer até ao centro de Dubrovnik e regresso; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130  (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 5 12 19
Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa

Adulto
3ª e 4ª pessoa

Crianças 2-11.anos
3ª e 4ª pessoa

Jovens 12-17 anos

10Jun
INTERIOR € 1.590 € 2.120

€ 1.410 € 1.160 € 1.290EXTERIOR € 1.760 € 2.390
VARANDA € 1.890 € 2.720

15 e 22Jul
INTERIOR € 1.790 € 2.460

€ 1.540

€ 1.210 € 1.460

EXTERIOR € 1.890 € 2.660
VARANDA € 1.990 € 2.890

29Jul + Ago
INTERIOR € 1.960 € 2.780

€ 1.590EXTERIOR € 2.060 € 2.990
VARANDA € 2.160 € 3.160
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VENEZA

BARI

KOTOR

ATENASKATAKOLON

CORFÚ

SANTORINI

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC ORCHESTRA VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • KOTOR

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP com destino a Veneza. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o 
programa. Partida em barco, pela lagoa Veneziana, até ao 
Hotel Gabrielli ****, ou similar. Alojamento. Nas noites de 
verão, a Praça mais linda do mundo aperalta-se, vestindo-se 
de luz e adornando-se com as músicas das suas orquestras, 
enfeitiçando todos os que a visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, 
com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o 
Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de 
vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz 
de barco. Transfer em barco, para a estação marítima para 
embarque no MSC ORCHESTRA. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Navegação. Aproveite 
para um primeiro contacto com este moderno navio. 

 3º 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. 

 4º DIA  CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) - DAS 12:00 
ÀS 18:00 
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. 

 5º DIA  CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) - DAS 08:00 
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. 

 6º 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. 

 7º 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 greco-
veneziana 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. 

 8º DIA  CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) – 07:00 ÀS 
13:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, 
porto natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida 
entre os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de 
Kotor fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num 
cenário de invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia 
local, ao centro histórico, onde a riqueza arquitetónica de 
igrejas, palácios e praças são um testemunho evidente da 
grandeza e riqueza do seu passado. Noite a bordo. 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO 
Pequeno-almoço a bordo do MSC ORCHESTRA. Chegada 
a Veneza prevista às 09h00. 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 ou Porto. Chegada ao 
respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
6 VISITAS +8 P. A. BUFFET

GRÉCIA MARAVILHOSA,  
MONTENEGRO E ITÁLIA
ITÁLIA, GRÉCIA E MONTENEGR0
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ATENAS VENEZA

CAMAROTE LODGE

GRÉCIA MARAVILHOSA, MONTENEGRO E ITÁLIA

VISITAS EM VENEZA, BARI, SANTORINI, ATENAS (com ACRÓPOLE), CORFÚ E KOTOR 

• 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 Nortravel, durante 

todo o cruzeiro; 
• Transfer aeroporto de Veneza / hotel / estação marítima em 

barco; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer estação marítima / aeroporto em autocarro de 

turismo privativo; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.
MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. 
Devido aos condicionalismos de Veneza, será necessário 
caminhar, transportando sempre a sua bagagem nos percursos 
locais.

JUNHO 4 11 25

JULHO 2 16 23

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

(bebidas não incluídas); 
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 

ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para 
grupo Nortravel em Veneza, Santorini, Atenas e Kotor; 

• Em Bari, Katakolon e Corfú acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Transfer até ao centro de Corfú e regresso; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 6 13 20

SETEMBRO 3

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11.anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

4 e 11Jun
INTERIOR € 1.660 € 2.220

€ 1.390

€ 1.090

€ 1.260EXTERIOR € 1.790 € 2.530
VARANDA € 1.960 € 2.840

25Jun + Jul + Set
INTERIOR € 1.790 € 2.480

€ 1.490

€ 1.390

EXTERIOR € 1.940 € 2.790
VARANDA € 2.090 € 3.070

Ago
INTERIOR € 1.990 € 2.790

€ 1.560 € 1.150EXTERIOR € 2.090 € 3.120
VARANDA € 2.260 € 3.390
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FLAM

HELLESYLT
GEIRANGER

COPENHAGA
KIEL

HAMBURGO

STAVANGER

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC MUSICA KIEL • COPENHAGA • HELLESYLT • GEIRANGER • FLAM • STAVANGER • HAMBURGO

 1º DIA  LISBOA / HAMBURGO / KIEL (ALEMANHA) - INÍCIO 
DO CRUZEIRO ÀS 18:00
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e 
embarque no MSC MUSICA, assistido pelo guia Nortravel 
que acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro 
contato com este agradável “resort” flutuante.

 2º DIA  CRUZEIRO - COPENHAGA (DINAMARCA) – DAS 
08:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua 
importância económica. Início da visita panorâmica da capital 
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara 
Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do 
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena 
Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu o 
genial escritor Hans Christian Andersen.

 3º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC 
MUSICA é um navio moderno, dinâmico, mas também 
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e 
infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma 
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça 
uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na 
piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das muitas 
atividades que a equipa de animação preparou para si ou 

simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente 
que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo.

 4º DIA  CRUZEIRO - HELLESYLT / GEIRANGER (NORUEGA) 
- DAS 08:00 ÀS 17:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Finalmente, chegamos a um dos mais famosos e ao mais 
espetacular dos fiordes da Noruega, o Fiorde de Geiranger. A 
localidade do mesmo nome situa-se a 100 km para o interior da 
terra firme, que o MSC MUSICA percorre por entre paisagens 
fantásticas, principalmente a partir de Hellesylt. Em Geiranger, 
saída de autocarro por estradas de montanha até ao topo do 
Monte Dalsnibba, que se situa a 1500 metros acima do nível do 
mar e, prepare-se para se deslumbrar com o magnífico cenário 
de montanhas, glaciares e lagos. Noite a bordo.

 5º DIA  CRUZEIRO - FLAM (NORUEGA) – DAS 09:00 ÀS 
17:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque partimos para visita incluída deste 
impressionante destino. Acompanhados de guia local, saída em 
autocarro, por um longo túnel que nos levará até Gudvangen, 
pelo vale de Næroy. Continuação para Tvindefossen, uma 
gigantesca cascata de 152 m de altura. De Voss a Myrdal o 
caminho-de-ferro substitui o asfalto, mas o estado de êxtase 
atinge-se a bordo do comboio de Flam onde, uma atrás 
da outra, se sucedem as paisagens de cortar a respiração. 
De tarde, aproveite o tempo livre em Flam para respirar a 
tranquilidade do verde e azul deste pequeno local encerrado 
entre as montanhas e o Fiorde dos Sonhos. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – STAVANGER (NORUEGA) – DAS 09:00 
ÀS 18:00  
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Stavanger é uma cidade acolhedora e pitoresca. Sempre que 
possível o guia Nortravel terá muito gosto em acompanhar os 
nossos passageiros num relaxante percurso a pé pela “Gamle 

Stavanger”, um bairro repleto de casas brancas em madeira. 
Tempo livre para visitar o Museu do Petróleo, que reflete o facto 
de Stavanger ser a Capital Norueguesa do Petróleo. Percorra 
as empedradas ruas comerciais do centro da cidade e depois 
faça uma pausa deliciando-se numa das inúmeras esplanadas 
junto ao porto. Noite a bordo.

 7º DIA   NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contatos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo.

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO 
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 08h00. 
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e 
transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por 
guia local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada 
nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. 
Durante a visita terá oportunidade de ver o importante 
porto de Hamburgo; o edifício do antigo Armazém do Porto 
que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a 
igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco 
mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona 
de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; a 
Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europäischer Hof ****, ou similar. Alojamento.

 9º DIA  HAMBURGO / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada. FIM 
DA VIAGEM.

CRUZEIRO NOS FIORDES 
DA NORUEGA
ALEMANHA, DINAMARCA E NORUEGA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET
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LODGE

FIORDES

CAMAROTE

CRUZEIRO NOS FIORDES DA NORUEGA

VISITAS EM COPENHAGA, GEIRANGER, FLAM (com COMBOIO) e HAMBURGO

• 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 Nortravel, durante 

todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e 

pequeno-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os 

percursos indicados no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 11

JULHO 9 23

AGOSTO 6 20

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 
ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas 
para grupo Nortravel em Copenhaga, Geiranger, Flam e 
Hamburgo;

• Em Stavanger acompanhamento do guia Nortravel aos 
locais de maior interesse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias;
• Taxas de aviação - € 130.

*Seguros complementares, pág.82

Saída do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

Jun

INTERIOR € 1.990 € 2.790
€ 1.490

€ 1.190

€ 1.360EXTERIOR € 2.090 € 2.990
VARANDA € 2.140 € 3.090

Jul

INTERIOR € 2.190 € 3.110
€ 1.690

€ 1.470

EXTERIOR € 2.260 € 3.290
VARANDA € 2.310 € 3.390

Ago

INTERIOR € 2.240 € 3.240
€ 1.730EXTERIOR € 2.320 € 3.390

VARANDA € 2.370 € 3.490
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COPENHAGA

ESTOCOLMO

KIEL

TALLIN

 S. PETERSBURGO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VIDA A BORDO COPENHAGA

CRUZEIRO MSC MUSICA KIEL • COPENHAGA • ESTOCOLMO • TALLIN • S.PETERSBURGO • HAMBURGO

 1º DIA  LISBOA / HAMBURGO / KIEL (ALEMANHA) - INÍCIO 
DO CRUZEIRO ÀS 18:00
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e 
embarque no MSC MUSICA, assistido pelo guia Nortravel 
que acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro 
contato com este agradável “resort” flutuante.

 2º DIA  CRUZEIRO - COPENHAGA (DINAMARCA) – DAS 
08:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua 
importância económica. Início da visita panorâmica da capital 
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara 
Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do 
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena 
Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu o 
genial escritor Hans Christian Andersen.

 3º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC 
MUSICA é um navio moderno, dinâmico, mas também 
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e 
infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma 
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça 
uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na 
piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das muitas 
atividades que a equipa de animação preparou para si ou 

simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente 
que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO – ESTOCOLMO (SUÉCIA) - DAS 08:30 
ÀS 16:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque, partida para visita panorâmica incluída, 
para descobrirmos os encantos de Estocolmo numa visita 
apaixonante por esta cidade, onde o Mar Báltico se une às 
águas do Lago Malaren. Panorâmica em autocarro, com guia 
local, pelos pontos mais interessantes antes de prosseguirmos 
para a Ilha de Djurgaerden onde visitaremos o Vasa, galeão 
construído em 1628 e que permaneceu debaixo das águas 
do Báltico, quase intacto, durante cerca de 350 anos (entrada 
incluída). Antes do regresso ao navio faremos um breve passeio 
a pé em Gamla Stan, o centro antigo da cidade. Noite a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – TALLIN (ESTÓNIA) – DAS 09:00 ÀS 
16:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A capital da Estónia é considerada uma das mais belas e 
acolhedoras do Báltico. A grande beleza de Tallin deve-se, 
quer à variedade e riqueza dos seus monumentos, quer aos 
cuidados e minuciosos restauros a que foi sujeita toda a 
parte antiga, sem esquecer o envolvimento da população, 
patente na manutenção das tradições culturais que quase 
nos transportam à Idade Média e aos tempos áureos da Liga 
Hanseática. O guia Nortravel terá muito prazer em levar os 
nossos passageiros por um agradável passeio a pé até ao 
centro da cidade. Tempo livre. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) - DAS 
07:00 ÀS 19:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
S. Petersburgo, cidade com pouco mais de 300 anos, oferece 
um lindo cenário cravejado de palácios e onde o rio Neva 
desempenha um papel fundamental. Após desembarque 

partida para visita panorâmica incluída, com guia local desta 
maravilhosa cidade. Da visita fazem parte o Forte de S. Pedro e 
S. Paulo e a policromática Igreja do Sangue Derramado. Deixe-
se envolver pela arte numa visita ao Museu Hermitage (entrada 
e visita guiada incluídas), um dos museus mais famosos do 
mundo, com uma coleção de mais de 3 milhões de obras de 
arte. Noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 10h00. 
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e 
transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por 
guia local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada 
nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. 
Durante a visita terá oportunidade de ver o importante 
porto de Hamburgo; o edifício do antigo Armazém do Porto 
que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a 
igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco 
mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona 
de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; a 
Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europaïscher Hof ****, ou similar. Alojamento.

 9º DIA  HAMBURGO / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada. FIM 
DA VIAGEM.

CRUZEIRO NO BÁLTICO
ALEMANHA, DINAMARCA, 
SUÉCIA, ESTÓNIA E RÚSSIA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
5 VISITAS +8 P. A. BUFFET

HAMBURGO
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S.PETERSBURGO TALLIN

ESTOCOLMO

CRUZEIRO NO BÁLTICO

VISITAS EM COPENHAGA, ESTOCOLMO, TALLIN, S.PETERSBURGO (COM HERMITAGE) E HAMBURGO

• 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 Nortravel, durante 

todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e 

pequeno-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os 

percursos indicados no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 4

JULHO 2 16 30*

AGOSTO 13

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, 
TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS

ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para 
grupo Nortravel em Copenhaga, Estocolmo (Helsínquia na 
partida de 30Jul), S.Petersburgo e Hamburgo;

• Em Tallin acompanhamento do guia Nortravel aos locais de 
maior interesse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias;
• Taxas de aviação - € 130.

*Seguros complementares, pág.82

*Na partida de 30Jul, a escala 
em Estocolmo será substituída 
por uma escala em Helsínquia 
(com visita de cidade incluída). 
Para mais informações 
consulte www.nortravel.pt

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa     
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa     
Jovens 12-17 anos

Jun
INTERIOR € 1.790 € 2.390

€ 1.460

€ 1.160

€ 1.290EXTERIOR € 1.890 € 2.590
VARANDA € 1 960 € 2.710

2 e 16Jul
INTERIOR € 2.090 € 2.960

€ 1.610

€ 1.460

EXTERIOR € 2.190 € 3.110
VARANDA € 2.260 € 3.230

30Jul + Ago
INTERIOR € 2.190 € 3.110

€ 1.690EXTERIOR € 2.260 € 3.260
VARANDA € 2.310 € 3.380

Saída do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA


