
Cruzeiro de Réveillon no Douro - 5 dias/ 4 noites
Partida de Gaia 28 dezembro 2019

Companhia: CroisiEurope

Navio: Infante Henriques

Duração: 4 noites

Regime: Pensão Completa

Preços por pessoa: Itinerário do cruzeiro:

Piso DIA

Principal Sáb

Intermédio Dom

Superior Seg

Suite c/ Var. Ter

Qua

Política de Pagamento:
Após a confirmação da reserva e até 66 dias antes da partida, 40% do valor da 

reserva

65-35 dias antes da partida, 60% do valor da reserva

34-0 dias antes da partida, 100% do valor da reserva

Política de Cancelamento:
- a mais de 91 dias antes da data de partida     15% do total da reserva 

- entre 90 a 61 dias antes da data de partida    40% do total da reserva

- entre 60 e 31 dias antes da data de partida    60% do total da reserva

- entre 30 e 0 dias antes da data de partida     100% do total da reserva

O abandono do cruzeiro já iniciado ou a falta de comparência no embarque, 

implica a perda total do valor da viagem.

Marina Do Douro

Serviços Incluídos:
 - Cruzeiro em regime de Pensão Completa com bebidas incluídas às refeições 

(água, vinho, cerveja, sumo e café), desde o almoço do 1º dia ao brunch do 

último dia;

- Alojamento em cabine dupla exterior com janela, Wc e duche, Wi-Fi gratuito;

- Assistência permanente a bordo;

- Cocktail de boas vindas;

- Noite de gala;

- Oferta de uma garrafa de espumante por cabine;

- Seguro multiviagens Portugal + PVFM.

€ 699

€ 849
€ 949

€ 999

-
-

Serviços não Incluídos:
- Snacks e bebidas fora das refeições são servidas no bar bem como as 

bebidas que figuram na carta dos vinhos;

- Extras de caráter pessoal;

- Tudo o que não estiver devidamente especificado em "Serviços 

Incluídos";

- Despesas de reserva (€29) por processo e não por pessoa.

- Transporte de Lisboa. Opcional:

Ida/Volta ou apenas ida ou volta -  €45

28.12.2019 - Lisboa (Gare do Oriente – Comparência, 07h00 e saída às 

07h15 / Paragem na área de serviço Pombal / Marina do Douro às 12h.

01.01.2020 – Marina do Douro – partida por volta das 14h00 / Paragem na 

área de serviço de Leiria / Lisboa (Gare do Oriente)

Marina Do Douro

Entre-os-Rios / Régua 

Pinhão - Régua

Régua - Afurada 

Notas importantes:
(*)Depois da cabine atribuída não são aceites quaisquer alterações 

pedidas pelo passageiro. Em nenhum momento serão efetuadas 

mudanças de cabine depois do cruzeiro iniciado;

- Camarotes garantidos e sujeitos a pré-pagamento de acordo com a 

política de pagamento;

- A companhia não disponibiliza Cabines com outras ocupações 

(triplas/Quádrupla); 

- 1 criança a partilhar a cabine com 1 adulto, paga o mesmo valor que o 

adulto;

- Poderá ser possível juntar uma criança até aos 1,99 anos, desde que 

partilhe cabine/cama com os seus pais; (máximo 2 piso);

- No ato da reserva deverá inserir o 1º e ultimo nome dos clientes de 

acordo com o passaporte ou cartão de cidadão e a data de nascimento 

de todos os clientes.

Estas Condições não dispensam a leitura dos Termos e Condições de 

Reserva completos da companhia CroisiEurope.

Programa de capacidade limitada e sujeito à disponibilidade no momento 

da reserva.

€ 799 € 1.099

PORTOS ESCALADuplo Single

Não Inclui suplementos de épocas: 

Classe Base: - -  / Classe B: 25€ / Classe C: 50€ / Classe D: 75€ / Classe E: 100€ / Classe F: 

125€


