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Cruzeiro no Mediterrâneo 
Navio MSC SEASHORE

De 9 a 17 de setembro de 2021

Dia Data Porto Chegada Saída

Sexta 10/09/2021 Barcelona, Espanha - 18:00

Sábado 11/09/2021 Marselha, França 09:00 17:00

Domingo 12/09/2021 Génova, Itália 08:00 16:00

Segunda 13/09/2021 Nápoles, Itália 13:00 19:55

Terça 14/09/2021 Messina, Itália 09:00 19:00

Quarta 15/09/2021 La Valletta, Malta 08:00 17:00

Quinta 16/09/2021 No mar - -

Sexta 17/09/2021 Barcelona, Espanha 09:00 -

Dia 9 setembro – Porto ou Lisboa / Barcelona
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida
em voo com destino a Barcelona (os passageiros do Porto poderão ter que fazer escala em
Lisboa). À chegada a Barcelona, assistência pelos representantes locais da Agência e
transporte privativo ao hotel. Instalação, jantar e alojamento em hotel de 4*.

Dia 10 setembro - Barcelona / Cruzeiro
Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a combinar, saída para visitar a cidade de Barcelona. No final da visita, transporte
ao porto e embarque no navio cruzeiro MSC SEASHORE. Cruzeiro conforme itinerário acima,
em regime de pensão completa.

Dia 17 setembro – Barcelona / Lisboa ou Porto
Chegada a Barcelona e desembarque do cruzeiro. Assistência pelo representante local e
transporte ao aeroporto de Barcelona. Formalidades de embarque e partida no voo com
destino a Lisboa ou Porto.

FIM DA VIAGEM

Vamos levá-lo num maravilhoso cruzeiro pelo Mediterrâneo! Irá viajar num navio de luxo com 
toda a segurança.
Neste cruzeiro, terá oportunidade de visitar e conhecer melhor os países e povos que 
enfrentam este mar e saber mais sobre a sua história milenar, tal como fizeram os marinheiros 
de outros tempos!
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Inscrições 

Custos

Pagamento 

Importante

✓ Preço por pessoa (mínimo de 25 passageiros):
Em duplo camarote exterior – 1445€;
Em duplo camarote com varanda – 1565€.

❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deve comunicar e 
articular diretamente com a Agência de Viagens “Personal Travel”. 
Contacto: Maria João Ortigão

Telef: (+351) 917 369 810 | email: mariajoao@personaltravel.pt

➢ Inscrições abertas até 5 de julho de 2021.

➢ Confirmação de inscrição aos sócios: a 7 de  julho de 2021.

➢ Em caso de desistência, após a confirmação da inscrição pelo Clube, terá um 
mínimo acrescido de 50.00€, a título de taxa de reserva, eventualmente 
acrescido dos custos que nos forem exigidos pelo Operador.

✓ O pagamento será efetuado durante o corrente ano e poderá ser fracionado 
em 3 vezes, sendo a primeira prestação paga até 25 de julho, a 2ª 
prestação paga até 25 de agosto e a 3ª prestação paga em setembro,
com o levantamento da documentação de embarque.

✓ Na opção de débito único, o mesmo poderá ser efetuado até ao dia de 
levantamento da documentação de embarque.

✓ O pagamento será efetuado diretamente à Agência de Viagens
“Personal Travel” através de débito direto ou transferência bancária para
o seguinte IBAN:
PT50 0007 0000 0032 8965 4132 3
SWIFT/BIC: BESCPTPL.

✓ Suplemento individual:
Em camarote single exterior – 715€;
Em camarote single com varanda – 835€.

✓ Preço 3ª pessoa:
Adulto – 1080€;
Criança (até 11 anos) – 750€;
Jovem (dos 12 aos 17 anos) – 870€.
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Condições

FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

Nota: O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer 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.
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Diversos Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar: 
Fernando Miranda: telef. 914 898 533 | email: fercomira@gmail.com ou
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

Os preços incluem:
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Barcelona / Lisboa ou Porto, com 1 mala de porão;
• Transporte do aeroporto de Barcelona ao hotel, bem como do porto ao aeroporto no 
regresso;
• 1 noite de estadia em hotel de 4* com jantar incluído (bebidas não incluídas);
• Visita de meio dia à cidade de Barcelona, com guia de língua portuguesa, seguida de 
transfer ao porto de cruzeiros;
• Cruzeiro de 7 noites a bordo do navio Msc Seashore, em regime de pensão completa;
• Camarotes em Classe Fantástica;
• Gratificações no cruzeiro;
• Taxas de aeroporto;
• Taxas portuárias;
• Seguro de viagem (inclui cancelamento por motivos de força maior, como 
internamento hospitalar, falecimento de familiar, teste covid positivo, etc. Inclui 
também despesas de assistência médica no estrangeiro, entre várias outras coberturas).

Os preços não incluem:
• Visitas durante o cruzeiro;
• Bebidas às refeições. Poderão optar por comprar antecipadamente algum dos pacotes 
de bebidas;
• Testes Covid.
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