Lazer e Tempos Livres / Sul

CRUZEIRO NAS CARAÍBAS
NAVIO NIEUW AMSTERDAM/HOLLAND AMERICA

20 a 29 de Outubro de 2018
Programa

1º DIA – LISBOA » MIAMI
Comparência no Aeroporto de Lisboa ou Porto 2h30 antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e partida no voo TP223, às
10H55, com destino a Miami. Refeição a bordo. Chegada ao Aeroporto de Miami às 14h30 locais. Formalidades de desembarque e
transporte para o HYATT REGENCY DOWNTOWN 4*. À noite, jantar no Restaurante “THE KNIFE” (comida argentina e bebidas
incluídas) em Bayside. Regresso ao hotel. Alojamento.
2º Dia – MIAMI » HOLLYWOOD » PALM BEACH » BOCA RATON » FORT LAUDERDALE
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Fort Lauderdale. No percurso, paragem e visita panorâmica às principais cidades litorais do
sul da Flórida: Hollywood, Palm Beach e Boca Raton. Passeio pela famosa Boardwalk onde residentes e turistas podem andar e onde se
encontram inúmeros restaurantes e bares. Continuação para Palm Beach, cidade no sul da Flórida, separada do continente pela Lake Worth
Lagoon. Em seguida, paragem para passeio em Boca Raton, conhecida pelos seus campos de golfe, parques e praias. Retomamos o
caminho em direção a Fort Lauderdale. À chegada a Fort Lauderdale, embarque no Cais de Port Everglades, a bordo do Navio Nieuw
Amsterdam, da Companhia de Cruzeiros HOLLAND AMERICA. Check-in e Pensão Completa a bordo. 17h00: Partida do Navio.
3º Dia – HALF MOON CAY – BAHAMAS
08h00: Chegada a Half Moon Cay, nas Bahamas.
Dia para desfrutar das belas praias do Caribe, numa das suas mais famosas ilhas. Pensão Completa a bordo. 16h00: Partida do Navio e
Noite a bordo.
4º Dia – EM NAVEGAÇÃO
Estadia a bordo em Pensão Completa. Dia dedicado a desfrutar das facilidades do navio. Noite a bordo.
5º Dia – OCHO RIOS (JAMAICA)
08h00: Chegada a Ocho Rios, na Jamaica. Pensão Completa a bordo.
Bamboo Beach Club & Dunn's River Falls
Saída do navio para um passeio panorâmico que inicia nas espetaculares Cataratas de Dunn’s River. Continuação para o Bamboo Beach
Club, onde reina a hospitalidade Jamaicana ao estilo Reggae. Aprecie a deliciosa culinária jamaicana através de uma variedade de pratos
servidos ao almoço, em estilo de “tapas” numa mistura interessante de sabores jamaicanos e asiáticos.
Nadar no mar e caminhar na praia, enquanto saboreia um copo fresco de cerveja Red Stripe, mojitos jamaicanos, ponche de rum e
limonada, ao som de música local e Reggae, é o ideal para emergir na filosofia do Bamboo Beach Club: “Keep it cool” e divirta-se! 17h00:
Partida do Navio. Noite a bordo.
6º Dia – GEORGE TOWN (ILHAS CAIMÃO)
08h00: Chegada a Georgetown, nas Ilhas Caimão. Pensão Completa a bordo.
Dia dedicado a excursão organizada pelo Cruzeiro: Dolphin Encounter & Stingray City.
Saída do navio em direção ao Dolphin Cove. Na lagoa natural dos golfinhos, o guia dará uma breve orientação para que entre e desfrute do
maravilhoso mundo dos golfinhos. Aqui terá uma ótima oportunidade para conhecer esses incríveis mamíferos.
Após uma curta viagem de barco, chegada à “Cidade de Stingray”. Aqui, a aventura continua com uma visita ao famoso banco de areia da
Stingray City. Tempo livre para relaxar ou aproveitar para comprar lembranças, antes do transporte de regresso a George Town. 16h00:
Partida do Navio. Noite a bordo.
7º Dia – COZUMEL (MÉXICO)
11h00: Chegada a Cozumel, no México. Pensão Completa a bordo. Dia dedicado a excursão organizada pelo Cruzeiro: Ruínas Maias de
Tulum & Praia. Visita às mundialmente famosas ruínas da Cidade Maia de Tulum, a única cidade maia construída diretamente na costa
com vista para o Mar do Caribe. A excursão inicia com uma travessia de 45 minutos de ferry até à Playa del Carmen. Continuação para o
Beach Club local, onde será servido um almoço buffet. Regresso ao navio. 23h00: Partida do Navio. Noite a bordo.
8º Dia – EM NAVEGAÇÃO
Estadia a bordo em Pensão Completa. Dia dedicado a desfrutar das facilidades do navio. Noite a bordo.
9º Dia – FORT LAUDERDALE – Fim do Cruzeiro » MIAMI » LISBOA

09h00: Chegada do Navio ao Porto e Check-out.
Receção à saída do cruzeiro pelo guia local e partida em direção a Miami. Visita panorâmica da cosmopolita cidade
de Miami. Almoço de Despedida no Restaurante Cubano “YUCA” com “Open Bar”, em Miami Beach. Após o
almoço, transporte para o Aeroporto de Miami. Formalidades de embarque e partida no voo TP224, às 17h45, com
destino a Lisboa. Refeição a bordo.

Lazer e Tempos Livres / Sul

Custos

CRUZEIRO NAS CARAÍBAS
NAVIO NIEUW AMSTERDAM/HOLLAND AMERICA

Sócios Efetivos e Auxiliares e Outros Convidados:
Camarotes Duplos Interiores: 2.400,00 €
Camarotes Duplos Exteriores: 2.490,00 €
Camarotes Duplos Exteriores com Varanda: 2.785,00 €

Suplemento Single: 930,00 €
Suplemento Single: 930,00 €
Suplemento Single: 1.160,00 €

Crianças até 11 anos, inclusive, em Cama extra no Quarto e Camarotes com 2 Adultos: 1.750,00 €
Débito poderá ser fracionado em 15 vezes, em 25 de setembro, 25 de outubro, 23 de novembro (2 prestações), 21 de
dezembro de 2018 e 25 de janeiro (2 prestações), 25 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 24 de maio, 25 de junho, 25
de julho, 23 de agosto e 25 de setembro de 2019.
Na opção de débito único, será efetuado em 25 de setembro de 2018.
Os preços apresentados INCLUEM:
• Passagem Aérea Lisboa/Miami/Lisboa em voo TAP, em classe económica, com 1 peça de bagagem de porão até 23 Kg;
• Alojamento em quartos duplos em regime de alojamento e pequeno-almoço no Hotel Hyatt Regency Downtown 4* ou similar em Miami;
• Refeições conforme programa: desde o Jantar do 1º dia ao almoço do 9º dia;
• Bebidas incluídas nos Restaurantes em Miami;
• Jantar do 1º dia – bebidas por pessoa: garrafa pequena ou 2 copos de cerveja ou refrigerante); Almoço do 9º dia – “2 horas de Open Bar”;
• Cruzeiro de 8 dias a bordo do Navio Nieuw Amsterdam da Companhia Holland America na tipologia de Camarotes escolhida;
• Pensão Completa durante o Cruzeiro (bebidas não incluídas);
• 3 Excursões conforme Itinerário durante o Cruzeiro;
• Transporte privado em Miami e visitas panorâmicas com guia local (idioma: português), conforme itinerário;
• Delegado Lusanova de Lisboa a Lisboa;
• ESTA (Visto turístico de entrada nos EUA;
• Seguro de Assistência em Viagem VIP (MIP 60.000€);
• Taxas de Serviço e Iva. Taxas de Aeroporto, Segurança e Fuel no montante de 298,57 €, Taxas Portuárias no valor de 172,26€ à data de 26
fevereiro de 2018 (taxas sujeitas a alterações até à data da viagem);
• Gratificações a bordo do Cruzeiro – obrigatório (USD120);
• Bagageiros no Hotel, Porto e Aeroporto (1 mala por pessoa);
Os preços apresentados NÃO INCLUEM:
• Excursões em terra (exceto as incluídas no programa);
• Bebidas não indicadas como incluídas e despesas de caráter pessoal;
• Serviços não mencionados como tal.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos
custos que nos forem exigidos pelo Operador Lusanova, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Diversos

Inscrições reabertas até 14 de setembro.
A 18 de setembro 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.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

