Cruzeiro MSC Preziosa aos Fiordes da Noruega e Hamburgo

12 a 24 Julho de2019
13 Dias / 26 Refeições
1º DIA
12/07
MP
LISBOA / HAMBURGO
Comparência no aeroporto de Lisboa 150 minutos antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e saída com destino a
Hamburgo, via cidade europeia. Chegada, transfer até ao transfer ao porto para embarque no MSC Preziosa, que dará inicio ao
cruzeiro pelas 21h00. Jantar e alojamento a bordo.
2º Ao 11º DIA 13/07 a 22/07 PC
NAVEGAÇÃO
Pequeno-almoço. Dias livres com pensão completa a bordo. Alojamento.
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12º DIA
23/07
PC
… / HAMBURGO
Pequeno-almoço. Desembarque após as 07h00, em Hamburgo, numa das cidades alemãs com maior actividade económica e cujo
porto é o segundo maior da Europa, apenas superado pelo de Roterdão na Holanda. Encontro com o guia. Visita panorâmica: a
Câmara, a Igreja gótica de São Jacob, a Catedral de São Miguel e a sua torre, etc. Almoço em restaurante local. Excursão à cidade de
Lübeck, capital da Liga Hanseática e cujo centro histórico, de forma oval e rodeado de água, está carregado de história e riquezas
arquitectónicas: a Holstentor, as Igrejas de Santa Maria e de Santa Catarina, o Hospital do Espírito Santo, etc. Jantar e alojamento.

13º DIA
24/07
MP
HAMBURGO / LISBOA
Pequeno-almoço. Saída para visita da Miniatur Wonderlund, um modelo de caminho-de-ferro em miniatura, o maior do mundo do
seu género. Poderá ver ainda edifícios importantes não só da cidade, mas também de outros locais do mundo. Terá ainda a
oportunidade de observar o trabalho dos modelistas e os técnicos enquanto criam novas peças para a exposição. Almoço em
restaurante local. Tempo livre para passear por esta cidade, aproveite para relaxar junto ao porto, passear no parque da cidade ou
simplesmente descansar num dos pubs. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino à sua cidade de origem, via cidade europeia. Chegada.
Preço por sócio, inclui cônjuge e filhos, base quarto/camarote duplo conforme número de participantes,
Base mínimo 50 PAX
Cabine exterior vista mar Fantástica…2.020€ (4 camarotes livres)
Cabine exterior varanda Bella…2.170€ (2 camarotes livres)
Cabine exterior varanda Fantástica…2.310€ (2 camarotes livres) e uma vaga femenina para partilhar com uma senhora
Suplemento individual
Cabine exterior vista mar Fantástica…1.205€
Cabine exterior varanda Bella…1.360€
Cabine exterior varanda Fantástica…1.505€
3ª Pessoa em camas altas
Cabines Bella…1.245€
Cabines Fantástica…1.280€
Uma criança com 2 adultos
Dos 12 aos 17 anos…1.135€
Até 11 anos…845€
- Obrigatório passaporte com 6 meses de validade à data de regresso da viagem.
- Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.
Os preços incluem:
 Voos base ida em classe económica LH – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas no valor 149€;
 Autocarro para transfer de entrada aeroporto / porto no 1º dia;
 Autocarro para todas as visitas e transfer de saída do 12º ao 13º dia;
 Assistência por guia local sempre que possível em português no transfer aeroporto / porto;
 Cruzeiro de 11 noites na cabine escolhida com pensão completa (sem bebidas) a bordo do MSC Preziosa;
 Taxas de embarque no valor de 220€;
 Gratificações a bordo;
 1 Noite de estadia em Hamburgo em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotel tipo Leonardo Hamburgo Stillhorn ou
similar;
 3 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a
gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
 Guia acompanhante local, sempre que possível de língua portuguesa 12º e 13º dia;
 Visita panorâmica de Hamburgo com guia local;
 Excursão a Lubeck com guia local;
 Visita livre ao Miniature Wunderland com entrada incluída;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice
que juntamos em anexo;
 Entrega programa personalizado ao cliente;
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida/regresso por Flash Viagens;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com programação Europa
Excluindo:
 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.
NOTA: Obrigatório passaporte com mínimo 6 meses de validade após a data de regresso da viagem.
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