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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Itinerário  

 

1º Dia – 03 de Dezembro – LISBOA/ ESTRASBURGO 

Em hora a combinar, encontro no aeroporto de Lisboa para a realização dos procedimentos de check-in e 

embarque com destino ao aeroporto de  Zurique em voo operado pela TAP com saída às 08:50 horas. Chegada a 

Zurique pelas 12:40. 

Depois da chegada transfer para Estrasburgo. Pelo caminho almoço (bebidas não incluídas). 

Pelas 17H30 chegada ao porto de Estrasburgo, onde decorrerá o embarque a bordo do barco MS Mona Lisa da 

Croisieurope, seguindo-se a distribuição de camarotes e a apresentação da tripulação. Jantar a bordo. 

Noite a bordo.    

 

 

2º Dia – 04 de Dezembro de 2018 – COLMAR 

Pensão completa a bordo. Saída em autocarro na companhia da guia do barco em direcção à Rota dos Vinhos da 

Alsácia, com as suas pitorescas aldeias, decoradas com motivos natalícios. Visita a uma adega de vinhos. Depois 

do almoço a bordo, visita do mercado de Natal de Colmar, considerado há vários anos seguidos como um dos 

melhores e mais bonitos Mercados de Natal do Mundo. Ao fim da tarde regresso ao barco. Jantar a bordo. 

Noite livre. Noite a bordo.    
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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Itinerário  

3º Dia – 05 de Dezembro de 2017 – ESTRASBURGO 

Pensão completa a bordo. Em hora a combinar saída em companhia da guia do barco em direcção à zona 

histórica de Estrasburgo. Toda a cidade está decorada com motivos natalícios e são vários os mercados a 

decorrer na capital da Alsácia. 

Noite livre. 

 

4º Dia – 06 de Dezembro de 2018 – ESTRASBRUGO/LISBOA 

Pequeno-almoço a bordo. Saída de Estrasburgo com destino a Estugarda. Visita panorâmica da cidade. Em hora 

a combinar almoço (bebidas não incluídas). Transfer para o aeroporto de Estugarda. Voo TAP de Estugarda para 

Lisboa, com saída ás 18H50 e chegada a Lisboa pelas 21H00. 

Fim da viagem e dos nossos serviços  
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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Preços 

INCLUINDO 

Voos Lisboa/Zurique + Estugarda/Lisboa na TAP com direito a 1 mala de porão de 23 Kg; 

Taxas aeroportuárias; 

3 noites a bordo do MS Mona Lisa da Croisieurope, em regime de Pensão Completa (bebidas não incluídas); 

Excursão Rota dos Vinhos + Excursão Mercado de Natal de Colmar + Excursão Estrasburgo 

Transfer Zurique/Estrasburgo com almoço (sem bebidas incluídas); 

Transfer Estrasburgo/Estugarda com almoço (sem bebidas incluídas); 

Visita panorâmica da cidade de Estugarda; 

Seguro de viagem; 

Acompanhamento durante toda a viagem por um representante da ABREU; 

 

EXCLUINDO 

X Extras de carácter particular (telefonemas, bar, lavandaria, etc.); 

X Bebidas a bordo e nos almoços; 

X Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa. 

 

NOTA: Durante toda a estadia o barco estará ancorado na Doca de Estrasburgo, não havendo qualquer tipo de navegação. 

O barco será utilizado apenas como hotel. Todas as visitas serão realizadas em autocarro. 

 

Preço por pessoa Em Quarto Duplo  Em Quarto Single 

Mínimo 20 Participantes € 885 € 1020 

Mínimo 30 Participantes € 795 € 930 

Mínimo 40 Participantes € 755 € 890 

Suplemento Ponte Superior € 75 



Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

MS Mona Lisa - CroisiEurope  

Durante a estadia de 4 dias/3 noites, estará hospedado no barco MS Mona Lisa com serviço de pensão completa. 

Este barco está equipado com 48 camarotes climatizados, com possibilidade de albergar até 96 passageiros. 

Com serviços de animação a bordo, este barco também disponibiliza wi-fi a bordo, salão com pista de baile, bar e restaurante.  

Todos os quartos estão equipados com WC com duche, TV, secador, cofre e rádio.   
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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Informações Importantes  

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.  

 

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.  

 

3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.  

 

4 - Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa 

de viagem.  

 

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva. 

 

6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respectivos 

títulos de transporte. 

 

7 – Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos 

mercados cambiais. O presente orçamento/programa foi elaborado com base no Euro 

 

8 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte válido com pelo menos 6 meses de validade após o inicio da viagem 
 


