
Lazer e Tempos Livres Cruzeiro no Mediterrâneo Ocidental

Programa 1º DIA – 13 maio (sábado) - LISBOA / MILÃO / GÉNOVA
Comparência no Aeroporto da Portela para formalidades de embarque e partida pelas 07h00,
em voo regular da TAP, com destino a Milão.

VIAGEM DE 13 A 21 DE MAIO

em voo regular da TAP, com destino a Milão.
10h35 – Chegada a Milão. Desembarque, assistência e transporte para Génova.
Chegada ao porto de Génova e embarque a bordo do Navio MSC Armonia. Almoço a bordo.
18h00 – Partida do navio. Jantar e alojamento a bordo.

Datas Itinerário Dia da Semana Hora de 
Chegada Hora de Partida Portos de 

escala

1º Dia - 13 maio Sábado 18:00 Génova, Itália
2º Dia - 14 maio Domingo 08:00 16:00 Marselha, França
3º Dia - 15 maio Segunda 07:00 15:00 Mahon, Minorca
4º Dia - 16 maio Terça 12:00 18:00 Cagliari, Sardenha
5º Dia - 17 maio Quarta 13:30 19:30 Valletta, Malta
6º Dia - 18 maio Quinta 09:00 18:00 Messina, Sicília
7º Dia - 19 maio Sexta 07:00 13:00 Nápoles, Itália
8º Dia - 20 maio Sábado 09:00 Génova, Itália

8º Dia – 20 maio (sábado) - GÉNOVA / MILÃO
Pequeno-almoço a bordo e desembarque. Visita da cidade de Génova com almoço em restaurante.
De tarde, partida para Milão.
Chegada ao Hotel 4**** em Milão. Check-in.
Jantar em restaurante e alojamento no hotel.

9º Dia – 21 maio (domingo) - MILÃO / LISBOA
Pequeno-almoço e visita da cidade de Milão com visita da Catedral.
Almoço em restaurante.
De tarde, transfer para o aeroporto de Malpensa.
19h05 – Partida em voo da TAP com destino a Lisboa.
20h50 - Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

Rota do Cruzeiro
Navio MSC Armonia



Lazer e Tempos Livres Cruzeiro no Mediterrâneo Ocidental

Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados) e outros Sócios Auxiliares:

Camarotes Exteriores Vista Mar: €1.350,00; Suplemento Single: €540,00.
Camarotes Exteriores Vista Mar com Varanda: €1.500,00 Suplemento Single: €690,00.

O débito poderá ser fracionado em 11 vezes: 24 de fevereiro, 24 de março, 24 de abril,
25 de maio, 23 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24
de novembro e 22 de dezembro.

Condições

de novembro e 22 de dezembro.
Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 24 de abril.

O preço inclui:
 Acompanhamento por representante da agência durante toda a viagem;
 Passagem aérea Lisboa/Milão/Lisboa em voos regulares da TAP com direito ao
transporte de 23 kg de bagagem;
 Todos os transferes mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e
assistência local;;
 Cruzeiro de 7 noites no Mediterrâneo, a bordo do Navio MSC Armonia da companhia de
navegação MSC;
 1 noite de estadia em hotel de 4****, em Milão;
 Excursão de meio dia a Génova com almoço em restaurante;
 Excursão de meio dia a Milão com almoço em restaurante;
 1 Jantar em restaurante, em Milão;
 Bolsa de documentação contendo informação sobre os locais a visitar + Mochila;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total aproximado €102,36 à data dep , g ç ( p ,
27.10.2016, sujeitos a reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
 Taxas portuárias de embarque no cruzeiro no montante de €190 à data de
27.10.2016;
 Gratificações obrigatórias a bordo do navio (€63);
 Seguro de viagem – Multiviagens MIP (€30.000);
 Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
 Taxas de estadia no hotel, em Milão.

O preço não inclui:
 Bebidas nas refeições;
 Excursões opcionais durante o cruzeiro;
 Extras de caráter pessoal (bar, mini-bar, digestivos, serviço de quartos, telefonemas,
etc.);
 Tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa.

NOTAS ADICIONAIS:
A presente cotação está sujeita a reconfirmação, mediante as disponibilidades de voos e camarotes
no navio, à data da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações, / p p ç
em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições limitadas até 31 de janeiro.
A 3 de fevereiro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.

FICHA DE INSCRIÇÃOCRUZEIRO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033638

