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1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assis-
tido pelo guia Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Partida 
em barco, pela lagoa Veneziana, até ao Hotel Príncipe ****, 
ou similar. Alojamento. Nas noites de verão, a Praça mais linda 
do mundo aperalta-se, vestindo-se de luz e adornando-se com as 
músicas das suas orquestras, enfeitiçando todos os que a visitam.

2º DIA VENEZA – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita panorâmica 
incluída de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante a 
visita teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto 
da Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte 
dos Suspiros, o Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir 
o modo de vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo 
se faz de barco. Transfer em barco, para a estação marítima para 
embarque no MSC MAGNIFICA. Instalação nos respetivos cama-
rotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este 
moderno navio. Jantar e noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA)  
– DAS 11:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior cidade ao
sul de Itália. O guia Nortravel convida-o para um passeio a pé até 
ao centro histórico da cidade onde terá tempo livre para passear 
nas típicas ruelas pedonais e visitar a Basílica de São Nicolau em
cuja cripta se encontram as relíquias do santo. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) 
 – DAS 11:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos pas-
sageiros até ao centro de Katakolon onde terão oportunidade de
fazer algumas compras e tomar um frapé (bebida típica à base
de café) numa das esplanadas locais. Tempo livre para compras e 
atividades a gosto pessoal. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) 
– DAS 08:00 ÀS 17:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas ilhas
gregas: de manhã, após desembarque, partida para visita panorâ-
mica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o mais famoso 
postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis des-
cendo pela encosta até ao mar. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) 
 – DAS 07:30 ÀS 16:30
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e im-
portantes cidades da antiguidade clássica. Atenas, berço da civili-
zação europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu o seu apogeu no 
século V a.C., quando Péricles encomendou muitos dos edifícios
novos, incluindo alguns dos templos da Acrópole. Acompanhados
de guia local, faremos visita panorâmica dos principais pontos de 
interesse da capital da Grécia e da Acrópole, também conhecida 
como o “rochedo sagrado”. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) 
 – DAS 12:30 ÀS 18:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a mais
bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo nome man-
tém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-veneziana na parte 
mais antiga e uma dignidade britânica na Esplanada. O nosso guia 
privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos passageiros 
até ao centro da cidade (transporte ida e volta incluído). Aprovei-
te o tempo livre para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite 
a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) 
– 07:00 ÀS 13:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, porto
natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida entre
os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de Kotor
fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num cenário de
invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia local, ao centro
histórico, onde a riqueza arquitetónica de igrejas, palácios e pra-
ças são um testemunho evidente da grandeza e riqueza do seu
passado. Noite a bordo.

9º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço a bordo do MSC MAGNIFICA. Chegada a Veneza 
prevista às 09h00. Desembarque assistido pelo nosso guia priva-
tivo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto de Veneza. 
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP Air Portugal 
com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. 
FIM DA VIAGEM

GRÉCIA MARAVILHOSA, 
MONTENEGRO E ITÁLIA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • KOTOR

MSC MAGNIFICA

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 
• Visita de Oia, a mais famosa vila de SANTORINI.
• Visita da Acrópole de ATENAS.
• Visita da baía de KOTOR, no fiorde mais meridional na

Europa.

O diferencial deste circuito
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• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transfer aeroporto de Veneza / hotel / estação marítima em barco;
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza em regime de alojamento e peque-

no-almoço;
• Transfer estação marítima / aeroporto em autocarro de turismo privativo;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo, exceto almo-

ço do 6º dia (bebidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola

(mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel em Veneza,,
Santorini, Atenas e Kotor;

• Em Bari, Katakolon e Corfú acompanhamento do guia Nortravel aos locais
de maior interesse;

• Transfer até ao centro, e regresso, em Corfú e Bari;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA  

9 7 12 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC MAGNIFICA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 200. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CAMAROTE
CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

CORFÚ

kotor

BARI

VENEZA

BARI

CORFU

KOTOR

KATAKOLON

SANTORINI

PIREU

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11 anos

Jun

INTERIOR € 2.045 € 2.925
€ 1.645 € 1.245

€ 1.165

EXTERIOR € 2.305 € 3.445
VARANDA € 2.565 € 3.965

Jul + 24Ago

INTERIOR € 2.305 € 3.405

€ 1.745

€ 1.505EXTERIOR € 2.495 € 3.795
VARANDA € 2.655 € 4.105

31Ago

INTERIOR € 2.205 € 3.225
€ 1.545EXTERIOR € 2.475 € 3.745

VARANDA € 2.605 € 4.005

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), TRANSFERES E 7 VISITAS INCLUÍDAS

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL


