CRUZEIRO NO MEDITERRÂNEO
No Navio Cruzeiro COSTA FIRENZE
De 19 a 27 de agosto de 2022

Viagem elaborada para a Paróquia de Santiago de Bougado
Acompanhada pelo Padre Bruno Ferreira
Telefone: 252 100 701* Telemóvel: 913107426
19/08/2022 (Sexta-feira) – SANTIAGO DE BOUGADO/ PORTO/ BARCELONA
Em hora a determinar transporte para o aeroporto do Porto. Formalidades de embarque e partida em avião com
destino a Barcelona. Chegada e transporte para a zona da Marina de Barcelona. Almoço em restaurante local. De tarde,
visita panorâmica com guia local da cidade com destaque para a Via Layetana, a catedral, o Bairro gótico e a Plaza de
San Jaume, a Cidade olímpica, o Monumento a Colombo, a Colina de Montjüic (vista panorâmica sobre o porto), a
Sagrada Família (entradas não incluídas), etc. No final, transporte para o hotel. Jantar e alojamento.
20/08/2022 (Sábado) – BARCELONA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar transporte para o porto de Barcelona e embarque no Navio Costa
Firenze. Instalação nos respetivos camarotes. Pensão completa a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com este
moderno navio. Noite a bordo. Navegação.
21/08/2022 (Domingo) – EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. Dia a bordo para usufruir deste belíssimo cruzeiro.
22/08/2022 (Segunda-feira) – CAGLIARI (SARDENHA)/ PALERMO
Pensão completa a bordo. Chegada a Cagliari (Sardenha) pelas 07:00.

O cruzeiro parte de Cagliari às 17:00. Noite a bordo.

23/08/2022 (Terça-feira) – PALERMO/ CIVITAVECCHIA (ROMA)
Pensão completa a bordo. Chegada a Palermo (Sicilia) pelas 08:00.

O cruzeiro parte de Palermo às 16:00. Noite a bordo.
24/08/2022 (Quarta-feira) – CIVITAVECCHIA (ROMA)/ GÉNOVA
Pensão completa a bordo. Chegada a Civitavecchia pelas 08:30.

O cruzeiro parte de Civitavecchia às 19:30. Noite a bordo.
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25/08/2022 (Quinta-feira) – GÉNOVA/ MARSELHA
Pensão completa a bordo. Chegada a Génova pelas 09:00. Génova, cidade que rivaliza com Marselha, pelo título de
melhor porto da Europa e uma das mais negligenciadas cidades artísticas de Itália. Génova é uma pérola prestes a ser
descoberta, a joia artística verdadeiramente inesperada. Senhora dos mares até aos séculos XVI, os seus mercadores,
encheram-na de palácios barrocos e de igrejas sumptuosas onde o ouro se convertia em objetos de Fé.

O cruzeiro parte de Génova às 19:00. Noite a bordo.

26/08/2022 (Sexta-feira) – MARSELHA/ BARCELONA
Pensão completa a bordo. Chegada a Marselha pelas 09:00.
O cruzeiro parte de Marselha às 19:00. Noite a bordo.
27/08/2022 (Sábado) –BARCELONA/ PORTO/ SANTIAGO DE BOUGADO
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque e transporte para o aeroporto de Barcelona. Formalidades de embarque e
partida em avião com destino ao Porto. Chegada e transporte em autopullman para Santiago de Bougado.
FIM DA VIAGEM

Preço por pessoa em quarto/ camarote duplo (cabine interior):
Mínimo 42 participantes……..…….. €
Mínimo 21 participantes………………………….…….. €
Mínimo 32 participantes……..…….. €
Suplemento
para
quarto
individual…………€
SERVIÇOS INCLUIDOS:
- Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem por pessoa (1mala); Transporte em
autopullman de Santiago de Bougado/ aeroporto do Porto/ Santiago de Bougado; - Transporte privativo
Aeroporto/porto/Aeroporto; - Alojamento em cabines duplas interiores com banho ou duche privativo; - Regime de
Pensão Completa a bordo durante todo o cruzeiro; - Almoço em Barcelona (menu fixo); - Alojamento em hotel 4* em
Barcelona, regime de meia-pensão (menu fixo), em quarto duplo com casa de banho privativa; Guia local em Barcelona
(meio-dia) a falar português ou espanhol de acordo com disponibilidade; - Taxas aeroportuárias; - Taxas portuárias; Seguro de viagem com CIV (cancelamento e interrupção de viagem), PVFM (perturbação por motivos de força maior),
COVID19 e Cruzeiros; - Gratificações no cruzeiro; - Taxas de turismo, serviço, IVA; - Saco de viagem “ML”.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
- Testes COVID19, bebidas, refeições especiais ou não mencionadas, bagageiros, gratificações, entradas em Museus e
Monumentos quando não esteja explicito a visita do interior, taxas locais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
esteja devidamente especificado no presente programa.
OBRIGATÓRIO: CARTÃO DE CIDADÃO VÁLIDO E CERTIFICADO DIGITAL DE VACINAÇÃO
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