
Lazer e Tempos Livres 

Programa 26 e 27 abril de 2019                                        Baptismo de Cruzeiro 

VIAGENS / NORTE 

26 ABR – Lisboa (Cruzeiro Pullmantur – Zenith) 

 
17h00 - Partida no Cruzeiro Pullmantur - Zenith, do Cais de Lisboa, em regime tudo incluído. Espetáculos de animação a bordo. 

DATA CHEGADA PARTIDA PORTOS DE ESCALA 

26 ABR 2019 *** 17:00 Lisboa 

27 ABR 2019 12:00 *** Vigo 

27 ABR – Vigo 
Pequeno-almoço no navio ainda em navegação. Ao navegarmos ao largo da costa Galega, por volta do meio dia em Espanha, 

atracamos no Porto de Vigo. Vigo é a cidade que sabe a mar. A mais cosmopolita e o maior centro urbano da Galiza. A modernidade, os 

traços mais antigos, que ainda guarda, e a força dos costumes e tradições diluem-se com elegância. Vigo aposta na inovação e no 

futuro, mas conserva e respeita as histórias que a marcam e a cultura que a define. Vive dos dias agitados e das noites de festa. Tem 

sabor, alegria e gente que recebe quem chega com um sorriso genuíno e espírito de partilha. Desembarque. Transporte privativo para 

um restaurante local - "O Rei Pescador" (ou similar) - para um almoço de mariscada com bebidas incluídas. Em nenhuma outra cidade de 

Espanha poderá desfrutar de tanto marisco como em Vigo. É por isso que quisemos proporcionar este almoço antes de regressar a 

Portugal. Após o almoço, regresso ao Porto em autocarro privativo. Fim da Viagem. 

 

 

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

Cabine Dupla Interior (por pessoa)  €210,00;                           Suplemento Cabine Single Interior  €45,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Interior com dois adultos.……………..€165,00. 

 

Cabine Dupla Exterior (por pessoa)  €230,00;                          Suplemento Cabine Single Exterior  €60,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Exterior com dois adultos.…………….€170,00. 

 

Cabine Júnior Suite Dupla (por pessoa)  €340,00;                    Suplemento Júnior Suite Individual €175,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Júnior Suite com dois adultos..……….€165,00. 

 

Preços para outros sócios auxiliares: 

Cabine Dupla Interior (por pessoa)  €230,00;                           Suplemento Cabine Single Interior    €45,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Interior com dois adultos.………………€185,00. 

 

Cabine Dupla Exterior (por pessoa) €250,00;                            Suplemento Cabine Single Exterior  €60,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Exterior com dois adultos.…………….€190,00. 

 

Cabine Júnior Suite Dupla (por pessoa) €360,00;                     Suplemento Júnior Suite Individual €175,00. 

Suplemento Criança dos 2-11 anos compartilhando Cabine Júnior Suite com dois adultos..……….€185,00. 

 

 

Menu (a confirmar) 
 

Entrantes:             Empanada de Xoubas; Croquetas caseras de marisco. 

 

Plato principal:     Arroz de Mariscos (Zamburiñas, Almejas y langostinos). 

 

*Vinos:                   Albariño: Laxas; Rioja: Marqués del Puerto. 

 

Postres:                Variado de Postres Caseros. 

 

Refrescos y cafés. 

Custos 



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE 

Serviços incluídos: 

 Cruzeiro Pullmantur Zenith - 1 noite em Tudo Incluído; 

 Taxas de Serviço e administração; 

 Taxas Portuárias; 

 Seguro de viagem; 

 Transfer em autocarro de turismo do porto de Vigo até ao restaurante local em Vigo e de seguida 

      até à cidade do Porto; 

 Almoço de marisco em restaurante local em Vigo com bebidas. 

 

 

 

Nota importante – os preços estão sujeitos a eventuais alterações de taxas portuárias, bem como alguma 

flutuação nos suplementos de combustível. 

 

 

 

Preços não incluem: 

 Transporte para o porto de Lisboa; 

 Gratificações obrigatórias no valor de 10,00€; 

 Tudo o que não estiver mencionado como incluído. 

 

 

NOTA SOBRE TRANSPORTES: Caso o número de inscrições o justifique, poderá ser organizado 

transporte privativo Porto – Lisboa. 

 

 

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses: Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
 

 

Os débitos serão efetuados em 4 prestações nos dias 25JAN, 25FEV, 25MAR e 24ABR 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 
Operador, caso não se consiga substituição em tempo útil. 
 
 

 
Os interessados devem inscrever-se até 9 de novembro de 2018. 
A 13 de novembro 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 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036959

