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VIAGENS / NORTE 

5 NOV 2020 – Lisboa / Dubai 
Comparência no aeroporto até às 18h00. Partida às 20h45 em voos da Emirates conforme quadro dos 

voos com destino ao Dubai (os voos podem sofrer modificação de horários e de companhia aérea). 

Noite a bordo. 

6 NOV 2020 – Dubai / Sidney 
Chegada ao Dubai, mudança de avião e partida em voo da Emirates com destino a Sidney. Noite a 

bordo. 

7 NOV 2020 – Sidney 
Chegada a Sidney, assistência pelos nossos agentes e transporte ao Hotel Parkroyal Darling Harbour 

4* (ou similar). À chegada ao hotel, o grupo poderá tomar o pequeno-almoço e ter acesso imediato aos 

quartos para poder descansar. Dia livre para atividades a gosto pessoal. Alojamento e jantar no hotel. 

DATA VOO De Para Partida Chegad

a 

05/11/2020 EK194 Lisboa Dubai 20:45 08:45   

(Dia 6) 

06/11/2020 EK412 Dubai Sidney 10:15 07:00   

(Dia 7) 

20/11/2020 EK413 Sidney Dubai 21:45 05:15   

(Dia 21) 

21/11/2020 EK191 Dubai Lisboa 07:25 12:00 
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8 NOV 2020 – Sidney (Cruzeiro Royal Caribbean Ovation of the Seas) 
Pequeno-almoço no Hotel Parkroyal Darling Harbour. Em hora a combinar, início da visita na zona 

histórica de Rocks, local de nascimento de Sidney, com pubs antigos, moradias recuperadas e lojas 

pitorescas. Seguimos para o coração comercial de Sidney, com a sua combinação de edifícios antigos 

e recentes. Passagem por Chinatown e Darling Habour em direção ao histórico Mrs Macquarie’s Chair, 

onde é possível fotografar a Opera House e a Harbour Bridge juntas. Continuação para St. Mary’s 

Cathedral e Art Gallery até Kings Cross, o centro da vida noturna de Sydney. Passagem pelos 

subúrbios exclusivos de Double Bay, Rose Bay, Watsons Bay e Bondi Beach. Regresso via 

Paddington, com as casas coloniais maravilhosamente restauradas. Seguimos para o piso inferior do 

Concourse da Opera House. Visita ao interior das velas mais famosas do mundo para observar este 

milagre da arquitetura e engenharia. Uma obra prima que foi construída contra todas as 

probabilidades, para se tornar numa das salas de espetáculos mais badaladas do mundo. 

Trabalhando com materiais audiovisuais novos e de grande qualidade, onde as imagens são 

projetadas na estrutura do edifício, o guia leva-nos numa viagem emocionante, envolvendo-nos numa 

história que compete com qualquer peça de ópera com as suas dramáticas voltas e reviravoltas. 

Anualmente são feitos 1.500 espetáculos, desde ópera a circos, concertos rock a cabarets, com uma 

audiência de cerca de 1.5 milhões de pessoas. No final da visita, transfer para o terminal do Porto de 

Sidney. Formalidades de embarque no navio Royal Caribbean Ovation of the Seas. Início de cruzeiro 

de doze noites em pensão completa. 

DIA Porto Chegada Partida 

08/11/2020 Sidney Embarque 17:00 

09/11/2020 Navegação ** ** 

10/11/2020 Navegação ** ** 

11/11/2020 Baía das Ilhas (N. Zelândia) 08:00 18:00 

12/11/2020 Auckland  07:00 19:00 

13/11/2020 Tauranga 08:00 17:00 

14/11/2020 Napier 10:00 20:00 

15/11/2020 Navegação ** ** 

16/11/2020 Dunedin  07:00 17:00 

17/11/2020 Duskey Sound  08:00 09:00 

17/11/2020 Doubtful Sound  11:00 12:00 

17/11/2020 Milford Sound  16:30 18:00 

18/11/2020 Navegação ** ** 

19/11/2020 Navegação ** ** 

20/11/2020 Sidney (Austrália) 06:30 
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20 NOV 2020 – Sidney 
Desembarque no Porto de Sidney, assistência pelo nosso representante local e início de visita de um 

dia inteiro às Blue Mountains, que se estendem 65 km a oeste de Sydney. A névoa azulada em torno 

das Blue Mountains é causada pela evaporação dos óleos essenciais da floresta de eucaliptos. 

Quando a temperatura sobe, os óleos evaporam-se e dispersam-se no ar, a luz do sol é filtrada pela 

névoa e lança um banho de luz azul sobre toda a região. As Blue Mountains são um destino popular 

para caminhadas e passeios de fim-de-semana. No entanto, também há movimentação de pessoas 

que moram nas povoações e viajam diariamente para a cidade para trabalhar. Katoomba é a maior 

área de resort de Blue Mountains. Aqui pode desfrutar de vistas majestosas no miradouro de Echo 

Point sobre Jamieson Valley e as formações rochosas de arenito conhecidas por Three Sisters. 

 

Visita ao Featherdale Wildlife Park, onde será possível alimentar algumas das espécies nativas da 

Austrália como os cangurus, avestruzes e coalas. Almoço em restaurante local. Após almoço 

efetuaremos descida de 415 metros que nos levará através de um túnel na escarpa até à ancestral 

floresta tropical. Aqui iremos explorar a Scenic Walkway que dá acesso à floresta. Embarque no 

Scenic Cableway para viagem de 545 metros até Jamison Valley, considerado Património Mundial. No 

retorno iremos embarcar no Scenic Skyway numa viagem de 720 metros, 270 metros acima dos 

desfiladeiros ancestrais e cascatas deslumbrantes. Estará suspenso sobre a floresta tropical jurássica, 

enquanto deslizamos no céu. Esta viagem exibe o pioneiro chão de vidro Electro-Scenic revelando 

paisagens de cortar a respiração através do chão das cabines.  

Fim da visita e transfer ao Aeroporto de Sidney. 

Formalidades de embarque e partida às 21h45 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. 

 

 

21 NOV 2020 – Dubai / Lisboa 
Chegada ao Dubai, mudança de avião e partida em voo da Emirates com destino a Lisboa. 

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

Cabine Dupla Interior (por pessoa)   €3.515,00       Suplemento Cabine Single Interior   €1.050,00 

Cabine Dupla Exterior (por pessoa)  €3.560,00       Suplemento Cabine Single Exterior  €1.090,00 

Cabine Dupla Varanda (por pessoa) €3.750,00       Suplemento Cabine Single Varanda €1.080,00 

 

 

Preços para outros sócios auxiliares: 

Cabine Dupla Interior (por pessoa)   €3.565,00       Suplemento Cabine Single Interior   €1.050,00 

Cabine Dupla Exterior (por pessoa)  €3.620,00       Suplemento Cabine Single Exterior  €1.090,00 

Cabine Dupla Varanda (por pessoa) €3.810,00       Suplemento Cabine Single Varanda €1.080,00 
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O Preço inclui: 

 

 Voo Lisboa / Sidney / Lisboa em classe económica conforme apresentado ou 

similar; 

 Transfer aeroporto de Sidney para o Hotel Parkroyal Darling Harbour com 

assistente em português; 

 Early check-in e pequeno-almoço no hotel; 

 1 noite de alojamento no Hotel Parkroyal Darling Harbour, Quarto Standard 

Duplo ou Single com pequeno-almoço; 

 Jantar no hotel (bebidas não incluídas); 

 Visita de meio dia a Sidney; 

 Transfer para o porto de Sidney; 

 Cruzeiro Royal Caribbean – Ovation of the Seas – 12 noites em Pensão 

Completa com bebidas não alcoólicas no restaurante buffet e água no 

restaurante principal; 

 Visita em Sidney de dia inteiro com almoço no último dia do cruzeiro (bebidas 

não incluídas); 

 Transfer para aeroporto de Sidney com assistente em português; 

 Visto; 

 Seguro de Viagem; 

 Gratificações 

 Taxas de aeroporto; 

 Taxas Portuárias. 

 

 

 

 

O Preço não inclui: 

 Bebidas alcoólicas às refeições durante o cruzeiro; 

 Tudo o que não estiver mencionado como incluído. 

 

 

 

 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou 

materiais que possam ocorrer com qualquer dos participantes durante esta 

viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por 

razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança. 

Diversos 
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DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos portugueses: Passaporte válido pelo período mínimo 

de 6 meses após a data da viagem. 
 

 

 

Os débitos serão efetuados em 21 prestações nos dias 25JUL, 23AGO, 25SET, 25OUT, 

25NOV, 2 x 23DEZ de 2019 e 

24JAN, 24FEV, 25MAR, 24ABR, 25MAI, 25JUN, 24JUL, 25AGO, 25SET, 26OUT, 25NOV, 

23DEZ e 2 x 25JAN de 2021; 

 

Ou pagamentos só a iniciar em 2020, com duas prestações em JAN2020. 

 
 
 
 

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 27 de junho de 2019. 
A 1 de Julho 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 

Devido à antecedência com que este cruzeiro é organizado, é 

possível que se registem alterações no programa indicado. 
   

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000038332

