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MIAMI E CRUZEIRO NAS CARAÍBAS

CAMAROTE

CRUZEIRO MSC SEASIDE OPÇÃO A – ESTE – PHILIPSBURG • SAN JUAN • NASSAU

10
13

DIAS
REFEIÇÕES

7

4º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / MIAMI

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular, da TAP
Air Portugal com destino a Miami. À chegada transporte
para o Pestana South Beach Art Deco Hotel **** em
Miami Beach, ou similar. Alojamento.

2º DIA MIAMI – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00

Pensão completa a bordo.
Manhã livre. Em hora a combinar localmente, transporte
para o porto de Miami para embarque no MSC SEASIDE,
onde, durante sete noites, fará um cruzeiro inesquecível
em regime de pensão completa a bordo. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo.
Aproveite este dia de navegação para explorar este navio,
que foi criado para lhe proporcionar uma experiência superior de diversão. Descubra-o! Noite a bordo.

Pensão completa a bordo.
Tempo para tirar o máximo 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 para novas amizades. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO - PHILIPSBURG (ST. MAARTEN) – DAS
08:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo.
Quando os espanhóis encerraram o seu forte colonial de St.
Maarten, alguns marinheiros holandeses e franceses esconderam-se na ilha e decidiram partilhá-la, dividindo-a a
meio, tal como está hoje. Philipsburg mostra-nos a sua herança holandesa na arquitetura e paisagens. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO - SAN JUAN (PORTO RICO) – DAS 07:00
ÀS 16:00

Pensão completa a bordo.
Chamada a "Cidade Murada", San Juan foi fundada em
1521 e é um dos maiores portos naturais de todo o Caribe,
sendo também a cidade mais antiga sob a bandeira dos
EUA. Aconselhamos a explorar a pé todas as suas ruas
estreitas e a admirar a arquitetura da cidade que vai do
colonial espanhol até à art deco do século XX, bem como o
novo Museu de Arte de Porto Rico, o qual apresenta obras

de arte latino americanas e caribenhas em galerias sofisticadas. Noite a bordo.

7º DIA NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo.
Aproveite o dia de navegação para relaxar em momentos
com sabor a mar e para descobrir as emoções que este
magnífico navio tem ainda para oferecer. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO - NASSAU (BAHAMAS) – DAS 9:00 ÀS
16:00

Pensão completa a bordo.
Nassau mistura na perfeição a sofisticação moderna com
o encanto dos tempos antigos. Desfrute das suas águas
de cor turquesa e praias de areia branca incríveis. Noite a
bordo.

9º DIA FIM DO CRUZEIRO / MIAMI / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Miami prevista às
7h00. Formalidades de desembarque e transporte, cerca
das 9h00, para o aeroporto de Miami. Tempo livre. Voo ao
final da tarde. Formalidades de embarque. Partida em voo
regular, da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. Noite a bordo.

10º DIA LISBOA OU PORTO

Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

CRUZEIRO MSC SEASIDE OPÇÃO B – OESTE – OCHO RIOS • GEORGETOWN • COZUMEL • NASSAU

10
13

DIAS
REFEIÇÕES

7

P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / MIAMI

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular, da TAP
Air Portugal com destino a Miami. À chegada transporte
para o Pestana South Beach Art Deco Hotel **** em
Miami Beach, ou similar. Alojamento.

2º DIA MIAMI – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00

Pensão completa a bordo
Manhã livre. Em hora a combinar localmente, transporte
para o porto de Miami para embarque no MSC SEASIDE,
onde, durante sete noites, fará um cruzeiro inesquecível
em regime de pensão completa a bordo. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO - NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo.
Aproveite este dia de navegação para explorar este navio,
que foi criado para lhe proporcionar uma experiência superior de diversão. Descubra-o! Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO - OCHO RIOS (JAMAICA) – DAS 9:00 ÀS 17:00

Pensão completa a bordo.
Dia inteiramente livre para conhecer esta idílica localidade
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da Jamaica, banhada pelo mar das Caraíbas, onde se encontra a famosa cascata do Dunn, uma magnífica queda
de água com cerca de 200 metros. Noite a bordo.

ruínas da antiga cidade Maya de Tulúm. Atividades e noite
a bordo.

5º DIA CRUZEIRO - GEORGETOWN (ILHAS CAYMAN) –
DAS 08:00 ÀS 16:00

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

Pensão completa a bordo.
Vislumbre-se com a capital das Ilhas Cayman e perca-se
nas suas praias de areias brancas e águas transparentes.
Uma das principais atrações da Ilha é a prática do mergulho submarino e do snorkeling. Visitar as Ilhas Caymans e
não mergulhar é como não se tivesse ido às Caymans. Não
deixe de aproveitar também as várias lojas sem impostos.
Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO - COZUMEL (MÉXICO) - DAS 10:00 ÀS
18:00

Pensão completa a bordo
Cozumel é a maior ilha do México. Nas suas águas cristalinas encontram-se importantes barreiras de corais que
pertencem ao Recife Maia, o segundo sistema de recife
do mundo no qual há reservas de grande valor ecológico
como o Parque Marinho Nacional Arrecifes de Cozumel e o
Parque Natural de Chankanaab, zonas de grande biodiversidade marinha que chamaram a atenção dos pesquisadores e cientistas como Jacques Cousteau e que fazem as
delícias dos amantes do mergulho. Durante o tempo livre
poderá também optar por explorar (facultativamente) as

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

8º DIA CRUZEIRO - NASSAU (BAHAMAS) – DAS 9:00 ÀS
16:00

Pensão completa a bordo
Nassau mistura na perfeição a sofisticação moderna com
o encanto dos tempos antigos. Desfrute das suas águas
de cor turquesa e praias de areia branca incríveis. Noite a
bordo.

9º DIA FIM DO CRUZEIRO / MIAMI / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Miami prevista às
7h00. Formalidades de desembarque e transporte, cerca
das 9h00, para o aeroporto de Miami. Tempo livre. Voo ao
final da tarde. Formalidades de embarque. Partida em voo
regular, da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Noite a bordo.

10º DIA LISBOA OU PORTO

Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

MIAMI E CRUZEIRO NAS CARAÍBAS

MSC SEASIDE

CAMAROTE

OPÇÃO A – ESTE – PHILIPSBURG • SAN JUAN • NASSAU

MIAMI
NASSAU

DATAS DE PARTIDA
MAIO

11 25

JUNHO

8 22

JULHO

6 20

AGOSTO

3

SETEMBRO

14 28

OUTUBRO

12 26

NOVEMBRO

9 23

DEZEMBRO

7

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA TIPO DE CAMAROTE
Mai + Set + Out +
Nov + 7Dez

17 31

21

Nas partidas de Nov e Dez o cruzeiro partirá de Miami às 17h00 e incluirá
paragem em Charlotte Amalie (Ilhas Virgens Americanas).
A partir de Nov a paragem nas Bahamas será no Ocean Cay MSC Marine
Reserve.

Jun + 31Ago

Jul

3Ago

17Ago
Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 305 (saída de Lisboa) e
taxas portuárias de € 190.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço de Individual, 3ª e 4ª
Pessoa Adulta e Crianças – sob consulta.

21Dez

INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
EXTERIOR
VARANDA

DUPLO
€ 1.765
€ 1.945
€ 2.135
€ 1.935
€ 2.095
€ 2.285
€ 2.575
€ 2.755
€ 2.935
€ 2.695
€ 2.885
€ 3.075
€ 2.185
€ 2.355
€ 2.545
€ 2.315
€ 2.545
€ 2.835

OPÇÃO B – OESTE – OCHO RIOS • GEORGETOWN • COZUMEL • NASSAU
DATAS DE PARTIDA
MAIO

4

18

JUNHO

1

JULHO

13 27

AGOSTO

10 24

SETEMBRO

7

OUTUBRO

5

19

NOVEMBRO

2

16 30

DEZEMBRO

14 28

15 29

21

A partir de Nov a paragem nas Bahamas será no Ocean Cay MSC Marine
Reserve.

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA TIPO DE CAMAROTE
INTERIOR
Mai + 1Jun + 7Set
EXTERIOR
+ 5Out
VARANDA
INTERIOR
15 e 29Jun + 24Ago EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
Jul
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
10Ago + 28Dez
EXTERIOR
VARANDA
INTERIOR
21Set + 19Out + 2Nov
EXTERIOR
+ 14Dez
VARANDA

DUPLO
€ 1.875
€ 2.045
€ 2.235
€ 2.045
€ 2.225
€ 2.415
€ 2.735
€ 2.915
€ 3 095
€ 2.415
€ 2.645
€ 2.935
€ 1.735
€ 1.915
€ 2.095

PHILIPSBURG
SAN JUAN

SUPLEMENTOS

Pequeno-almoço em Miami – por pessoa/noite € 23,50
Partidas do Porto ou Faro - por pessoa (ida e volta) € 60

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
• Transferes regulares aeroporto / hotel / porto Miami / aeroporto;
• Estadia de 1 noite em Miami Beach, em regime de alojamento;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias - €190;
• Taxas de aviação - € 305 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 58

O PREÇO NÃO INCLUI
• Taxa de cerca de $28 por quarto/dia a ser paga localmente
pelo cliente na altura do check-in no Hotel Pestana South
Beach Art Deco;
• Taxa de 15% sobre todas as bebidas compradas a bordo;
• Excursões em terra;
• Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não
mencionados como incluídos;
• Gratificações.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
• Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada nos Estados Unidos, através do site: www.cbp.gov/esta *
• Passaporte individual de leitura ótica com prazo mínimo de validade de 6 meses após a data de entrada nos EUA;
*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.

NOTAS IMPORTANTES
• Os hotéis nos Estados Unidos obrigam à apresentação de cartão de
crédito, aquando do check-in, para garantir pagamento de eventuais
despesas extras;
• A ordem dos portos de escala e horários podem variar, mantendo-seno entanto todas as escalas previstas.

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 305 (saída de Lisboa)
e taxas portuárias de € 190.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço de Individual, 3ª
e 4ª Pessoa Adulta e Crianças – sob consulta.
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