
Lazer e Tempos Livres

Programa

1 a 18 de Dez. 2019 CRUZEIRO Tailândia, Camboja, Singapura e Malásia

VIAGENS / NORTE

1 DEZ 2019 – Lisboa / Dubai / Singapura
Os participantes com origem no Porto seguirão para Lisboa em autocarro próprio. Comparência no
aeroporto até às 10h00. Partida às 13h35 em voos da Emirates conforme quadro dos voos comaeroporto até às 10h00. Partida às 13h35 em voos da Emirates conforme quadro dos voos com
destino a Singapura, via Dubai (os voos podem sofrer modificação de horários e de companhia aérea).
Noite a bordo.

2 DEZ 2019 – Singapura
Chegada a Singapura, assistência pelos nossos agentes e seguimos em passeio de meio dia a
Singapura com guia local em espanhol. Começamos por almoço em restaurante local. Após almoço
prosseguimos pelas ruas de uma das principais metrópoles cosmopolitas asiáticas, sendo que o seu
grande crescimento se deu após a sua separação da Malásia em 1965. Começamos por visitar o
Merlion Park, que possui um dos ícones da cidade, as duas estátuas da criatura mítica, o Merlion, com

b d l ã d i t fi íti é it d ifi ã dcabeça de leão e corpo de peixe - esta figura mítica é muitas vezes usada como personificação de
Singapura. Continuamos para o Esplanade, que nos chama a sua atenção devido à sua arquitetura; o
mesmo é usado como teatro ou local para concertos em Singapura. Seguimos para Chinatown onde
podemos vislumbrar toda a ligação que Singapura tem com a China e a mistura de ambas as culturas.
Prosseguimos para o Templo Thian Hock Keng, construído em dedicação à deusa Mazu, deusa chinesa
do mar; devido à ligação que Singapura sempre teve com o mar, tornou-se um dos maiores locais de
adoração da cidade. Antes de prosseguirmos para o hotel, passagem por Orchard Road, um dos
principais pontos de compras da cidade. Alojamento no Swissotel The Stamford **** ou similar.

3 DEZ 2019 – Singapura (Cruzeiro Costa Fortuna)

DATADATA PORTOSPORTOS CHEGADACHEGADA PARTIDAPARTIDA

03DEZ2019 Singapura Embarque 20:00

04DEZ2019 Navegação *** ***

3 DEZ 2019 Singapura (Cruzeiro Costa Fortuna)
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar da cidade. Em hora a definir localmente, transfer
para o terminal do porto de Singapura. Formalidades de embarque no navio Costa Fortuna, em regime
de Pensão Completa.

05DEZ2019 Koh Samui (Tailândia) 09:00 18:00

06DEZ2019 Laem Chabang (Tailândia) 09:00 ***

07DEZ2019 Laem Chabang (Tailândia) *** 16:00

08DEZ2019 Sihanoukville (Camboja) 09:00 18:00

09DEZ2019 Navegação *** ***

10DEZ2019 Singapura 09:00 20:00

11DEZ2019 Navegação *** ***

12DEZ2019 Langkawi (Malásia) 08:00 20:00

13DEZ2019 Phuket (Tailândia) 08:00 ***

14DEZ2019 Phuket (Tailândia) *** 18:00

15DEZ2019 Penang (Malásia) 08:00 18:0015DEZ2019 Penang (Malásia) 08:00 18:00

16DEZ2019 Kuala Lumpur (Malásia) 08:00 18:00

17DEZ2019 Singapura 08:00 Desembarque
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17DEZ2019 – Singapura / Dubai / Lisboa
Desembarque no porto de Singapura. Tempo livre para atividades a gosto pessoal (possibilidade de
passeio opcional). Em hora a combinar transfer para o aeroporto de Singapura. Partida às 01h20 depasseio opcional). Em hora a combinar transfer para o aeroporto de Singapura. Partida às 01h20 de
dia 18 de dezembro em voos da Emirates conforme quadro dos voos com destino a Lisboa, via Dubai.
(os voos podem sofrer modificação de horários e de companhia aérea). Noite a bordo.

O Preço Inclui:
 Voo Lisboa / Singapura / Lisboa em classe económica conforme apresentado ou

similar;
 Transfer Aeroporto de Singapura para o Swissotel The Stamford com assistente

h lem espanhol;
 Almoço em restaurante local em Singapura no dia 02/12 (bebidas não incluídas);
 Tour de meio dia a Singapura com guia local em espanhol;
 1 noite de alojamento no Swissotel The Stamford ou similar, Quarto Standard

Duplo ou Single com pequeno-almoço;
 Transfer Swissotel The Stamford para o porto de Singapura;
 Cruzeiro Costa Fortuna - 14 noites em Pensão Completa;
 Pacote de bebidas às refeições durante o cruzeiro;
 T f t d Si A t d Si i t t Transfer porto de Singapura para Aeroporto de Singapura com assistente em

espanhol;
 Seguro de Viagem;
 Gratificações.

O Preço Não Inclui:
 Extras de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como

incluídos.

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Camarote Duplo Interior (por pessoa) €2.415,00 Suplemento Camarote Single Interior €430,00
Camarote Duplo Exterior (por pessoa) €2.615,00 Suplemento Camarote Single Exterior €630,00
Camarote Duplo Varanda (por pessoa) €2.880,00 Suplemento Camarote Single Varanda €1.430,00

Preços para outros sócios auxiliares:
Camarote Duplo Interior (por pessoa) €2.485,00 Suplemento Camarote Single Interior €430,00
Camarote Duplo Exterior (por pessoa) €2.685,00 Suplemento Camarote Single Exterior €630,00
Camarote Duplo Varanda (por pessoa) €2 950 00 Suplemento Camarote Single Varanda €1 430 00Camarote Duplo Varanda (por pessoa) €2.950,00 Suplemento Camarote Single Varanda €1.430,00

DATA VOO De Para Partida Chegada

01Dez2019 EK192 Lisboa Dubai 13h35m 01h15m

02Dez2019 EK432 Dubai Singapura 02h35m 13h45m

18Dez2019 EK405 Singapura Dubai 01h20m 04h50m18Dez2019 EK405 Singapura Dubai 01h20m 04h50m

18Dez2019 EK191 Dubai Lisboa 07h25m 12h00m



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos portugueses: Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses Diversos após a data da viagem.

Os débitos serão efetuados em 15 prestações nos dias 25OUT, 23NOV, 21DEZ de 2018, 25JAN, 
25FEV, 25MAR, 24ABR, 24MAI, 25JUN, 25JUL, 23AGO, 25SET, 25OUT, 25NOV e 23DEZ de 2019.

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

Diversos

, q g p
Operador, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Os interessados devem inscrever-se até 14 de agosto de 2018.
A 17 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 bcpNão será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Devido à antecedência com
que este cruzeiro é
organizado, é possível que
se registem alterações no
programa indicado.

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036592

