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1º DIA LISBOA / VANCOUVER

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular com
destino a Vancouver, via Toronto. Chegada e transporte do
aeroporto para o Hotel Sheraton Wall Center **** ou
similar. Alojamento.

2º DIA VANCOUVER – INICIO DO CRUZEIRO ÀS 17H00

Pequeno-almoço americano no hotel. Saída para visita panorâmica de Vancouver, onde destacamos o Canada Place, o bairro chinês, o Gastown, a Robson Street, o Stanley
Park, o Parque da Rainha Elizabeth, o bairro do Shaugnessy e a Ilha Granville. Formalidades de embarque e instalação nos respetivos camarotes do MS Niew Amsterdam.
Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com este moderno navio.

3º DIA CRUZEIRO NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo.
A navegação pela Inside Passage é uma das rotas marítimas mais bonitas do mundo, e uma das poucas onde
os barcos de navegação oceânica podem navegar junto a
acentuadas paredes montanhosas. A paisagem é incrível,
com bosques verdes, glaciares azul-turquesa e povoados
repletos de história, cultura e aventuras. Esta passagem é
essencial para o contacto com o exterior, uma vez que, a
maior parte do sudeste do Alasca é apenas acessível de
barco ou avião. Tempo para tirar partido do seu cruzeiro
agora que se sente em casa, não apenas porque o conhece
melhor mas, também pelo facto de, seguramente, ter tido
oportunidade de estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir em novas amizades. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – TRACY ARM – DAS 10H00 ÀS 10H30 /
JUNEAU – DAS 13H00 ÀS 22H00
Pensão completa a bordo.
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Dia inteiramente livre. Pela manhã, escala técnica em Tracy Arm (saída exclusiva para os passageiros que realizam
excursões opcionais). Continuação da navegação até Juneau. Aproveite a escala de hoje para conhecer a capital
do Alasca, lembre-se que nenhuma estrada o pode levar
até esta cidade, só poderá chegar por ar ou por mar mas
quando chegar, ficará cativado pela magnificência das
suas águas, bosques e montanhas. Juneau tem atrativos
para todos: para aqueles que procuram a vida selvagem,
para os que querem sentir a grandiosidade dos seus glaciares e para os amantes da vida ao ar livre (facultativo).
Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – SKAGWAY – DAS 07H00 ÀS 21H00

Pensão completa a bordo.
Dia inteiramente livre. Aproveite a escala de hoje para conhecer esta cidade onde o passado ainda está bem presente. Quando foi descoberto ouro na região de Klondike,
no território Yukon (mesmo do outro lado da fronteira do
Alasca), deu-se a histórica corrida do ouro em 1898. Quando milhares de aventureiros enlouquecidos pelo ouro procuravam o melhor local para dar início à sua árdua jornada, descobriram que a mais profunda penetração de barco
era pela ponta norte do Canal Lynn. Foi assim que nasceu
Skagway. Aproveite para fazer uma viagem de comboio no
caminho-de-ferro de via estreita de White Pass y Yukón,
visitar o Red Onion Saloon, observar de perto os edifícios
restaurados e passear pelos passadiços de madeira do
Parque Histórico Nacional da Febre do Ouro de Klondike
(facultativo). Noite a bordo.

6º DIA NAVEGAÇÃO – BAÍA GLACIER – DAS 07H00 ÀS
16H00

Pensão completa a bordo.
Dia inteiramente livre a bordo. Neste dia navegamos pela
Baía Glacier, que ostenta o seu gelo de uma forma opulenta. Este local declarado como património da humanidade
pela UNESCO, onde os glaciares terminam praticamente
aos seus pés, protege um ecossistema único de plantas
e animais que vivem em harmonia com uma paisagem
de glaciares em constante mudança. Quando um pedaço

grande de gelo se desprende de um glaciar e mergulha no
mar, o impacto provoca um estrondo e a água é projetada
a alguns metros de altura. Prepare a sua máquina fotográfica porque este glaciar é o que tem mais desprendimentos do que qualquer outro no mundo. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – KETCHIKAN – DAS 10H00 ÀS 18H00

Pensão completa a bordo.
Dia inteiramente livre. Aproveite a escala de hoje para conhecer Ketchikan conhecida como a capital do salmão e
o paraíso para os amantes da pesca desportiva. A maior
coleção de totens e a típica “Creek Street”, com as suas
casas de madeira construídas sobre estacas, são também
um atrativo desta bela cidade. Noite a bordo.

8º DIA NAVEGAÇÃO CRUZEIRO

Pensão completa a bordo.
Dia inteiramente livre a bordo para descobrir as últimas
emoções que este cruzeiro marítimo tem para lhe oferecer. Noite a bordo.

9º DIA FIM DO CRUZEIRO – VANCOUVER / TORONTO

Pequeno-almoço. Manhã livre a bordo. Em hora a combinar localmente, desembarque e transporte do porto para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo
regular para Toronto. Chegada, desembarque e transporte
do aeroporto para o Hotel Double Tree by Hilton Toronto
Downtown **** ou similar. Alojamento.

10º DIA TORONTO / LISBOA

Pequeno-almoço americano no hotel. Visita panorâmica
à cidade de Toronto, da qual destacamos a Torre CN, o
Skydome, o Parlamento, a rua Young, área do antigo e do
novo City Hall, bairro chinês, Universidade de Toronto e o
Ontário Place. Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Lisboa. Noite a bordo.

11º DIA LISBOA

Chegada a Lisboa. FIM DA VIAGEM
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TORONTO

CRUZEIRO MS NIEW AMSTERDAM
VANCOUVER • INSIDE PASSAGE • TRACY ARM • JUNEAU • SKAGWAY • BAÍA GLACIER • KETCHICAN • TORONTO

BAÍA GLACIER
SKAGWAY
TRACY ARM / JUNEAU

DATAS DE PARTIDA
MAIO

11 18 25

AGOSTO

3

10 17 24 31

JUNHO

1

8

SETEMBRO

7

14 21

JULHO

6

13 27

15 22

KETCHIKAN

CANADÁ
VANCOUVER

TORONTO

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA
11Mai
18Mai + Set
25Mai + 1 e 8Jun + 24 e 31Ago
15Jun
22Jun + Jul + 3, 10 e 17Ago

INSIDE PASSAGE

CABINE
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA
INTERIOR
VARANDA

DUPLO
€ 2.775
€ 3.355
€ 2.875
€ 3.665
€ 2.965
€ 3.775
€ 3.735
€ 3.295
€ 4.335

3ª PESSOA

em cama extra adulto

€ 2.505
€ 2.505
€ 2.505
€ 2.505
€ 2.845

3ª PESSOA em cama extra
criança (2-11 anos)

€ 1.985
€ 1.985
€ 1.985
€ 1.985
€ 2.235

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 340 e taxas portuárias de € 395. Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Mínimo 2
participantes. Nota: não dispomos de preço para quarto individual.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
• Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada nos Estados Unidos, através do site: www.cbp.gov/esta *
• Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada no Canadá, através do site: www.canada.ca/eTA
• Passaporte individual de leitura ótica com prazo mínimo de validade de 6 meses após a data de entrada nos EUA

TAXAS

• Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa a pagar a
bordo no valor de USD 94,50.

O PREÇO INCLUI

• Passagem aérea em voos regulares Air Canada, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
• Transfers regulares em Vancouver e Toronto;
• 1 Noite de alojamento em Vancouver em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 1 Noite de alojamento em Toronto em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visita panorâmica regular em Vancouver e Toronto;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas e
excursões em terra não incluídas);
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 340 (saída de Lisboa);
• Taxas portuárias de € 395.
* Seguros complementares pág. 58

* Os cidadãos portugueses que viajaram para o Irão, Iraque, Sudão ou
Síria a partir de 1 de Março de 2011 (com exceção de viagem com fim
diplomático ou militar) ou cidadãos com dupla nacionalidade com um
destes países, terão de se deslocar à embaixada dos EUA e tratar de
visto adicional.
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