
Lazer e Tempos Livres

Programa
29 de Abril a 07 de Maio Cruzeiro a Oslo

2012

29 Abril (Domingo) PORTO / LISBOA

VIAGENS / NORTE

29 Abril (Domingo) - PORTO / LISBOA
Transporte em autocarro privado Porto / Lisboa.
Acompanhamento de todos os participantes de Lisboa e Porto.
Assistência nas formalidades de embarque no «Vision of the Seas» da RCCL.
Instalação nos camarotes. Simulação de Emergência a bordo obrigatória para todos os participantes.
Almoço-buffet a bordo e partida às 17:00.

30 Abril (Segunda-Feira) - Cruzeiro
Vigo «Espanha» - Chegada às 11:00 e partida às 19:00.
Navegação.

01 Maio (Terça-Feira) - Cruzeiro
Gijon «Espanha» - Chegada às 13:00 e partida às 20:00.
Navegação.

02 Maio (Quarta-Feira) - Cruzeiro
Navegação.

03 Maio (Quinta-Feira) - Cruzeiro
Portland, Dorset «Inglaterra» - Chegada às 08:00 e partida às 17:00.
Navegação.

04 Maio (Sexta-Feira) - Cruzeiro
Bruxelas (Zeebrugge) «Bélgica» - Chegada às 08:00 e partida às 18:00.
Navegação.

05 Maio (Sábado) - Cruzeiro
Amesterdão «Holanda» - Chegada às 08:00 e partida às 18:00.
Navegação.

06 Maio (Domingo) - Cruzeiro
Navegação.

07 Maio (Segunda-Feira) - Cruzeiro
Oslo «Noruega».
Chegada ao porto de Oslo às 07:00 e desembarque.
Saída em transporte privado para visita panorâmica de Oslo com visita ao Folk Museum (Entrada).
Almoço em restaurante local. Em hora a indicar localmente, saída em transporte privado para o
aeroporto de Oslo. Formalidades de embarque nos voos da Lufthansa com destino a Portugal.

Todos os participantes:
Oslo / Frankfurt - 18:45 / 20:50 - LH863

Participantes de Lisboa:
Frankfurt / Lisboa - 21:55 / 23:50 - LH1172

Participantes do Porto:
Frankfurt / Porto - 21:55 / 23:35 - LH1180

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):

CAMAROTE INTERIOR DUPLO € 1.230,00; CAMAROTE EXTERIOR DUPLO € 1.370,00.
Custos

Outros sócios auxiliares:

CAMAROTE INTERIOR DUPLO € 1.285,00; CAMAROTE EXTERIOR DUPLO € 1.425,00.
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Inclui:
Voo Oslo / Frankfurt / Lisboa e Porto em classe económica;
Todos os transfers contratados, em autocarro com assistência de guias;
Cruzeiro - 8 noites em Pensão completa;
City Tour panorâmico com visita ao museu FOLK (entrada incuída) e almoço;
Taxas portuárias no valor de € 101,00;
Seguro de viagem com cobertura máxima de € 25.000,00;
Gorjetas no cruzeiro, € 70,00 por pessoa (pré-pagas opcional);
Taxas de aeroporto no valor de € 111,86 (sujeitas a alteração na data de emissão).

Nã i l i

Diversos

Não inclui:

Todos os serviços não mencionados na rubrica «Inclui», tais como obtenção de documentos pessoais,
bebidas, despesas de carácter pessoal, serviços opcionais.

O débito será efectuado em 3 prestações: 23 de Março, 24 de Abril e 25 de Maio.

Desistências:

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, terão um custo mínimo de € 100,00 a título de taxa de
reserva, eventualmente acrescidos dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico envolvido.

Os interessados devem inscrever-se a partir das 09:00 do dia 15 de Fevereiro até ao dia 24 do mesmo 
mês.

A 01 de Março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

As inscrições são limitadas e serão efectuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
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As inscrições são limitadas e serão efectuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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