
LAZER E TEMPOS LIVRES 

Cruzeiro no Adriático 
 

Cruzeiro no Adriático 

Programa 

5 a 13 de setembro 2020 

1º DIA – 5 setembro (sábado) - LISBOA / VENEZA 

 
Comparência no Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e partida pelas 
07h00 em voo regular da TAP com destino a Veneza.  
Pelas 10h50, chegada a Veneza. Assistência e transfer para o Hotel The Leonardo Royal 
4**** ou similar em Veneza Mestre. 
Almoço no hotel e check-in. 
De tarde, transporte de barco até ao centro de Veneza: Praça de São Marcos, onde 
daremos início à visita a pé da cidade com guia local incluindo a Praça e a Basílica de S. 
Marcos, o Grande Canal e a Ponte de Rialto, que era, até ao século passado, a única 
ligação entre os dois lados do canal.  
Durante a tarde, passeio de gôndola nos canais de Veneza (máximo de 6 pessoas por 
gôndola). 
Após as visitas, regresso ao hotel.   
Jantar e alojamento. 
 
 
2º Dia – 6 setembro (domingo) - VENEZA / EMBARQUE NO CRUZEIRO 
 
Pequeno-almoço no hotel. 
Transporte para o centro de Veneza para visita do Palácio dos Dodges a terminar no 
cais de embarque do Navio MSC Musica. 
Formalidades de embarque no navio. Pelas 16h30, partida do navio para navegação. 
Almoço e jantar a bordo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Data  Porto Chegada Partida 

DOM 06/09/2020 Veneza - ITÁLIA _ 16:30 

SEG 07/09/2020 Brindisi - ITÁLIA 13:30 19:30 

TER 08/09/2020 Katakolon - GRÉCIA 11:00 18:00 

QUA 09/09/2020 Santorini – GRÉCIA 08:30 17:00 

QUI 10/09/2020 Pireu - GRÉCIA  07:30 16:30 

SEX 11/09/2020 Corfu - GRÉCIA 12:30 18:30 

SÁB 12/09/2020 Kotor - MONTENEGRO 07:00 13:30 

DOM 13/09/2020 Veneza - ITÁLIA 08:30 _ 
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9º Dia – 13 setembro (domingo) - VENEZA / PÁDUA / LISBOA 

 
Pequeno-almoço e formalidades de desembarque. 
Assistência e saída em autocarro privado para Pádua, para visita da Basílica de Santo 
António, com as suas cúpulas Bizantinas, construída a partir de 1232, e que alberga o 
túmulo do Santo Padroeiro de Lisboa. 
Almoço em restaurante. 
De tarde, regresso ao Aeroporto de Veneza. Assistência nas formalidades de embarque. 
20h10 – Partida com destino a Lisboa em voo regular da TAP. 
22h20 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto Humberto Delgado. 

Custos 

 
Preços para sócios efetivos e auxiliares: 
 
Camarote Duplo Interior                Categoria Fantástica             1.804,00 €   
                                                           Suplemento Single                   660,00 €  
                                                      
Camarote Duplo Exterior                Categoria Fantástica             1.980,00 € 
                                                           Suplemento Single                    836,00 € 
 
Camarote Duplo c/ Varanda          Categoria Fantástica             2.145,00 € 
                                                           Suplemento Single                   990,00 € 
 
Outros Convidados: 
                                                         
Camarote Duplo Interior                Categoria Fantástica             1.837,00 € 
                                                           Suplemento Single                   660,00 € 
 
Camarote Duplo Exterior                Categoria Fantástica             2.013,00 € 
                                                           Suplemento Single                    836,00 € 
 
Camarote Duplo c/ Varanda           Categoria Fantástica             2.167,00 € 
                                                            Suplemento Single                   990,00 € 
 
 
Os débitos poderão ser fracionados em 11 vezes, em 25 de março, 24 de abril, 
25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 23 de 
outubro e 25 de novembro (2 prestações) e  23 de dezembro. 
 
Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 24 de julho de 2020. 



LAZER E TEMPOS LIVRES Cruzeiro no Adriático 

Condições Os preços incluem: 
 Passagem aérea Lisboa / Veneza / Lisboa em voos regulares da TAP com direito ao 

transporte de 23 kg de bagagem; 
 Todos os transferes mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e 

assistência local; 
 Cruzeiro de 7 noites no Adriático, a bordo do Navio MSC Musica da companhia de 

navegação MSC; 
 1 noite de estadia em hotel de 4**** em Veneza; 
 Excursão de meio dia a Veneza com passeio de Gôndola; 
 Excursão de meio dia a Pádua  com almoço em restaurante; 
 1 almoço + 1 jantar no hotel em Veneza;  
 Entrada na Basílica de S. Marcos e no Palácio dos Dodges em Veneza e na Basílica de 

Santo António em Pádua; 
 Bolsa de documentação contendo informação sobre os locais a visitar + Mochila; 
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total aproximado €125,28 à data de 

21.10.2019, sujeitos a reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes); 
 Taxas portuárias de embarque no cruzeiro no montante de €200,00 à data de 

21.10.2019, sujeitas a reconfirmação à data do Cruzeiro; 
 Gratificações  obrigatórias a bordo do navio (€70,00); 
 Seguro de viagem – Multiviagens MIP € 30.000 com PVFM; 
 Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA; 
 Taxas de estadia no hotel em Veneza; 
 Acompanhamento por um representante Tryvel durante toda a viagem. 

 
Os preços não incluem: 
 Bebidas nas refeições; 
 Excursões opcionais durante o cruzeiro; 
 Extras de caráter pessoal (bar, mini bar, digestivos, serviço de quartos, telefonemas, 

etc.); 
 Tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa. 

 
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 13 de março. 
A 16 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 bcp. 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos 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. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039405

