
Lazer e Tempos Livres

Programa 10 a 29 de novembro de 2017 CRUZEIRO À ARGENTINA

VIAGENS / NORTE

Para os passageiros do Porto, partida às 08h30 do
dia 10 de novembro, com destino a Lisboa e viagemdia 10 de novembro, com destino a Lisboa e viagem
em autocarro de turismo.

TODOS OS PARTICIPANTES: Comparência no cais
de embarque em Lisboa – Cais de Stª Apolónia –
até às 12h30, para embarque, distribuição dos
camarotes e almoço e jantar a bordo. Início do
cruzeiro às 21h00 no barco MSC Poesia.

DATA DIA HORÁRIO HORÁRIO DESCRIÇÃODATA DIA HORÁRIO 
de 
CHEGADA

HORÁRIO 
de PARTIDA

DESCRIÇÃO

10 Nov 2017 Sexta 21:00 Lisboa

11 Nov 2017 Sábado 14:00 19:00 NAVEGAÇÃO

12 Nov 2017 Domingo 08:00 17:00 Funchal

13 Nov 2017 Segunda 09:00 18:00 Tenerife

14 – 19 Nov 2017 --- --- --- NAVEGAÇÃO

20 Nov 2017 Segunda 10:00 17:00 Salvador da Baía

21 Nov 2017 --- --- --- NAVEGAÇÃO

22 Nov 2017 Quarta 10:00 17:00 Rio de Janeiro

23 – 24 Nov 2017 --- --- --- NAVEGAÇÃO

25 Nov 2017 Sábado 08:00 Buenos Aires

25NOV2017 – Buenos Aires – Formalidades de desembarque e transporte para o HOTEL BROADWAY
SUITES. Jantar e alojamento.

26NOV2017 B Ai P l h t l D hã i it à l Al26NOV2017 – Buenos Aires – Pequeno-almoço no hotel. De manhã visita à zona sul. Almoço em
restaurante local. De tarde, visita à zona norte. Jantar no hotel. Alojamento.

27NOV2017 – Buenos Aires – Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Jantar com espetáculo de tango.
Alojamento.

28NOV2017 – BUENOS AIRES / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o Aeroporto de Buenos Aires. Formalidades de embarque e
viagem em avião da Iberia com destino ao Porto ou Lisboa. Refeições e noite a bordo.

29NOV2017 MADRID / LISBOA OU PORTO29NOV2017 – MADRID / LISBOA OU PORTO
Chegada ao Aeroporto do Porto ou Lisboa.
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Programa 10 a 29 de novembro de 2017 CRUZEIRO À ARGENTINA

VIAGENS / NORTE

EXTENSÃO AO URUGUAI

Para os passageiros que pretendam visitar Colonia del Sacramento, principal atração turística do Uruguai,
poderemos sugerir a troca do programa acima mencionado, para os dias 26 e 27 de novembro, pelo
seguinte programa, mantendo assim todas as visitas de Buenos Aires tal como no programa-base, mas
usufruindo ainda de uma visita de dia inteiro com almoço à Colonia del Sacramento, principal ponto
t í ti d U iturístico do Uruguai:

26NOV2017 – BUENOS AIRES / COLONIA DEL SACRAMENTO (URUGUAI) / BUENOS AIRES
Após o pequeno-almoço no hotel, transporte do hotel até ao cais onde tomaremos o ferry que nos leva até
Colonia del Sacramento, no Uruguai. Após a travessia em ferry, chegada a Colonia del Sacramento e
visita desta antiga cidade portuguesa do séc. XVII, visitada anualmente por milhares de turistas, que ficam
encantados com a sua boa e conservada riqueza histórica Colonia del Sacramento declarada comoencantados com a sua boa e conservada riqueza histórica. Colonia del Sacramento, declarada como
Património Histórico da Humanidade, tem como principais atrações o bairro histórico, a sua bela costa, o
porto, a antiga praça de Touros “Real de São Carlos” e principalmente o seu conjunto de ruelas. Após a
visita, almoço e transporte até ao cais de embarque dos ferries que efetuam a travessia de Colonia del
Sacramento até Buenos Aires. Após a navegação através do estuário do Rio de la Plata, chegada a
Buenos Aires, assistência e transporte até ao hotel. À noite iremos viver a alma argentina durante um
jantar com show de tango no Café Los Angelitos, um espetáculo muito característico de país, envolto num
ambiente de grande sensualidade e beleza artística. Regresso ao hotel e alojamento.

27NOV2017 – BUENOS AIRES - DELTA E ZONA NORTE / MADRID
Pequeno-almoço no hotel e saída para uma visita que nos levará a conhecer a zona Norte da cidade e o
Delta do rio Paraná (o mais largo do mundo), dando-nos uma perspetiva diferente de diversos bairros da
cidade, da zona costeira e muito especialmente do delta do rio. No final da visita, transporte para o
aeroporto de Buenos Aires. Após as formalidades de embarque, partida (às 14h40 ou 22h45) em voo da
Iberia com destino a Madrid. Noite e refeição a bordo.

Suplemento por pessoa: €260 (Mínimo 20 pessoas)Suplemento por pessoa: €260 (Mínimo 20 pessoas).
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10 a 29 de novembro de 2017 CRUZEIRO À ARGENTINA

EXTENSÃO À PATAGÔNIA

Para os passageiros que pretendam visitar a Patagónia Argentina, sugerimos uma extensão de 3 dias / 2
noites, regressando a Portugal no dia 30 de novembro. As visitas em Buenos Aires mantêm-se
exatamente as mesmas das mencionadas acima (com ou sem Colonia del Sacramente / Uruguai,
conforme a opção de cada um), continuando o programa a partir do dia 27 de novembro da seguinte
forma:

27NOV2017 – BUENOS AIRES
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre ou visita da zona Norte de Buenos Aires conforme opção escolhida
no programa-base Alojamento em Buenos Airesno programa-base. Alojamento em Buenos Aires.

28NOV2017 – BUENOS AIRES / CAFALATE
Pequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel até ao aeroporto em Buenos Aires. Voo doméstico de
Buenos Aires até Calafate (horário previsto: 08h20/11h35). Assistência à chegada e transporte do
aeroporto até ao Hotel Mirador del Lago 4*. Instalação no hotel e restante dia livre para passear pela
simpática localidade de El Calafate, onde se encontram diversas lojas de artesanato e artigos em couro.
Alojamento.

29NOV2017 – CAFALATE
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita ao Glaciar Perito Moreno, situado no Parque NacionalApós o pequeno almoço no hotel, saída para visita ao Glaciar Perito Moreno, situado no Parque Nacional
dos Glaciares, cuja magnitude e imponência assume papel principal entre os 350 glaciares que o
compõem, possuindo uma superfície de aproximadamente 210 km2, com 6 km de largura, por 35 km de
extensão e uma altura média de 75m, ultrapassando assim a dimensão da cidade de Buenos Aires. Por
vezes, aqui se assiste a possíveis quedas de gelo que provocam um ruído que se assemelha ao de um
trovão, ao embater nas águas do lago. A imponência desta maravilhoso glaciar é algo cuja dimensão só se
pode sentir quando visto presencialmente... No final da visita, regresso a Calafate. Alojamento no Hotel
Mirador del Lago 4*.

30NOV2017 – CALAFATE / BUENOS AIRES
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto e embarque noq ç p p p q
voo doméstico com destino a Buenos Aires (Horário previsto: 14h20 / 17h15). Chegada a Buenos Aires,
mudança de voo e continuação da viagem até Lisboa. Noite e refeições a bordo.

1DEZ2017 – MADRID / LISBOA OU PORTO
Chegada a Madrid. Mudança de avião e novo embarque com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao
aeroporto de Lisboa (pelas 09h00 ou 16h00), ou ao aeroporto do Porto (pelas 07h35 ou 16h35).
FIM DA VIAGEM.

Preço por pessoa em quarto duplo: €910.
Suplemento quarto individual: €206Suplemento quarto individual: €206.

Incluindo:
 Voos domésticos Buenos Aires / Calafate / Buenos Aires;
 1 noite extra no Hotel Dazzler Maipu em Buenos Aires;
 2 noites no Hotel Mirador del Lago em Calafate;
 Transfer Hotel / Aeroporto em Buenos Aires;
 Transfers regulares Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Calafate;
 Visita regular do Glaciar Perito Moreno incluindo entrada no Parque Nacional.

Nota: Serviços sujeitos a reconfirmação de tarifa de acordo com a disponibilidade à data da reserva.Nota: Serviços sujeitos a reconfirmação de tarifa de acordo com a disponibilidade à data da reserva.
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Camarote Duplo Interior Bella (x2):  €2.120,00; Camarote Single Interior Bella (x1):  €2.950,00.
Camarote Duplo Vista Mar Bella (x2):  €2.340,00; Camarote Single Vista Mar Bella (x1):  €3.350,00.
Camarote Duplo Varanda Bella (x2): €2 650 00; Camarote Single Varanda Bella (x1): €4 020 00

Custos
Camarote Duplo Varanda Bella (x2):  €2.650,00; Camarote Single Varanda Bella (x1):  €4.020,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Camarote Duplo Interior Bella (x2):  €2.190,00; Camarote Single Interior Bella (x1):  €3.020,00.
Camarote Duplo Vista Mar Bella (x2):  €2.410,00; Camarote Single Vista Mar Bella (x1):  €3.420,00.
Camarote Duplo Varanda Bella (x2):  €2.720,00; Camarote Single Varanda Bella (x1):  €4.090,00.

O PREÇO INCLUI:
 Viagem aérea nos voos indicados e em classe económica;
 15 Noites a bordo do barco MSC Poesia, no tipo de camarote selecionado e em regime de pensão completa;
 3 Noites em Buenos Aires, no Hotel Broadway Suites, em quarto duplo e em regime de meia pensão;
 Visitas indicadas no itinerário;
 Almoço em restaurante local no dia 26 de novembro;
 Jantar com show de tango no dia 27 de novembro;
 Seguro Multiviagens OasisTravel;
 Taxas portuárias sujeitas a alteração até ao ato de efetivação do cruzeiro;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível, sujeitos a alteração até ao ato de emissão dos voos.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos portugueses: Passaporte.

Exclui:
Refeições não mencionadas;ç ;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído;
Gorjetas (€150,00 por passageiro); não é obrigatório o pagamento das gorjetas no caso da MSC. Os clientes só pagam se quiserem.

Os débitos serão efetuados em 10 prestações nos dias 24MAR, 24ABR, 25MAI, 23JUN, 25JUL, 25AGO, 25SET, 
25OUT, 24NOV e 22DEZ de 2017.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa de Reserva e outros
custos que o operador turístico possa imputarcustos que o operador turístico possa imputar.

Os interessados devem inscrever-se até 10 de março.
A 14 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033753

