PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

NÁPOLES

O MEDITERRÂNEO VESTE-SE DE LUXO!
ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA E MALTA
8
6

DIAS
VISITAS

12
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

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 MERAVIGLIA. Instalação nos respetivos camarotes. Jantar
e noite a bordo. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este recém inaugurado navio.
2º DIA CRUZEIRO – MARSELHA – AVINHÃO (FRANÇA) – DAS 9:00 ÀS 17:00
Pequeno-almoço a bordo. Após acostagem no vibrante e cosmopolita porto de Marselha, subimos
à colina mais venerada da cidade, onde foi erigida
a Catedral de Notre Dame de la Garde, no local
onde no século XIII os marinheiros vinham depositar as suas oferendas em agradecimento por
regressarem a casa em segurança. Após a visita
do magnífico interior do Santuário da padroeira da
cidade, seguimos para Avinhão, a cidade Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, que foi
residência dos Papas durante 78 anos. Neste local
visitamos o Palácio dos Papas, extraordinário legado artístico de uma época em que Avinhão foi a
sede do mundo cristão. Tempo livre para passear a
pé no coração da cidade, dominado pela praça do
Relógio com a suas esplanadas que convidam a
dois dedos de conversa, e quiçá almocar numa das
típicas brasseries francesas. Regresso a Marselha
para embarque. Jantar e noite a bordo.
3º DIA CRUZEIRO – GÉNOVA (ITÁLIA) – DAS 8:00 ÀS
17.00
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
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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.
4º DIA CRUZEIRO - NÁPOLES (ITÁLIA) – DAS 13:00 ÀS
19:00
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.
5º DIA CRUZEIRO – MESSINA – TAORMINA (SICÍLIA/
ITÁLIA) – DAS 8:00 AS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
A nossa excursão inclui um transfer de autocarro até
Taormina, uma das "joias" da Sicília. Num agradável
passeio pedestre vamos até ao antigo teatro greco-romano, construído durante o apogeu da administração grega e reconstruído pelos romanos. A caminho
do Palácio Corvaia, a antiga sede do Parlamento siciliano, o panorama é de cortar a respiração. Segue-se
o exterior do pequeno teatro romano, ou “Odeon”, a
Catedral de São Nicolau1, e o centro histórico de Taor-

CAMAROTE

mina, onde o tempo livre permite apreciar o variado
artesanato local, ou mergulhar na “dolce vita” siciliana, com as suas esplanadas, lojas e gelatarias tradicionais. Regresso ao navio. Noite a bordo.
A Catedral poderá estar encerrada para visitas, sem aviso
prévio, devido à realização de algum evento; assim a visita
será apenas do exterior.
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6º DIA CRUZEIRO – LA VALLETTA (MALTA) – DAS
8:00 AS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
Hoje conhecemos Valletta, a capital de Malta, a ilha
no centro do Mare Nostrum, onde mar, história e
hospitalidade são o quotidiano das suas gentes. Do
miradouro do Upper Barrakka Gardens, saudamos
o Grande Porto e o mar azul que o alimenta. Seguimos para a Catedral de S. João, cujo interior
incrivelmente faustoso nos lembra a importância
social, politica e económica da Ordem dos Hospitalários na idade média. Rumamos agora para a antiga capital, Mdina, “a cidade silenciosa” onde, dentro
das muralhas, os 300 habitantes parecem resistir
ao inimigo invisivel do progresso. Aqui todas as ruas
em pedra parecem conduzir à Catedral de S. Paulo,
de visita obrigatória. A nossa excursão termina com
o regresso ao porto. 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 / 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

CRUZEIROS

MARSELHA

LA VALLETTA

CRUZEIRO MSC MERAVIGLIA

O DIFERENCIAL DESTE CRUZEIRO

BARCELONA • MARSELHA • GÉNOVA • NÁPOLES •
MESSINA • LA VALLETTA

• Alojamento em camarote classe Fantástica.

• Visita da idílica vila de Taormina na Sicília.

• Visita do palácio dos Papas em Avinhão.

• Visita de Mdina, a “cidade silenciosa” na ilha
de Malta.

• Visita do bairro natal de Cristovão Colombo
em Génova.

GÉNOVA

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS

MARSELHA

JUNHO

23 30

AGOSTO

4

11 18 25

JULHO

7

SETEMBRO

1

8

14 21 28

PREÇO POR PESSOA
Datas de Partida
Jun + 7 e 14Jul
21 e 28Jul
4, 11 e 18Ago
25Ago
Set

BARCELONA

MESSINA
TAORMINA

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS
Tipo de
Camarote

Duplo

Individual

INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA

€ 1.790
€ 2.280
€ 1.950
€ 2.410
€ 1.990
€ 2.470
€ 1.960
€ 2.150
€ 1.630
€ 2.150

€ 2.720
€ 3.690
€ 3.040
€ 3.970
€ 3.170
€ 4.090
€ 3.060
€ 3.450
€ 2.410
€ 3.450

3ª e 4ª
3ª e 4ª pessoa
3ª e 4ª Pessoa
Pessoa Adulto Crianças 2-11 anos Jovens 12-17 anos
€ 1.390

€ 820

€ 1.120

€ 1.490
€ 1.390

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 100 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 190. Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
(mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas).

OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.
PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.
TAXAS
Os clientes terão 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 www.nortravel.pt

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto

LA VALLETTA

O PREÇO INCLUI

€ 1.490
€ 1.540

NÁPOLES

€ 25

• 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 2º dia (bebidas não incluídas);
• Excursões privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Marselha, Avinhão, Taormina e La Valletta;
• 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 €190;
• Taxas de aviação - € 100 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 106

O PREÇO NÃO INCLUI
• Gratificações.
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