Especialmente criado para:

Cruzeiro
MSC desde Hamburgo

12 a 20 de Setembro 2020

Hamburgo

9 dias de viagem
Itinerário
1º dia - 12 de Setembro (sábado) |
Lisboa > Hamburgo
Comparência no aeroporto Humberto
Delgado 120 minutos antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque
por um representante da Abreu e partida
em voo da TAP prevista às 08h20 - voo
TP 562 - com destino a Hamburgo.
Chegada prevista às 12h35. Formalidades
de desembarque. Almoço em restaurante
local. Continuação para visita da cidade.
Chegada ao hotel Arcotel Rubin Hamburg
4* (ou similar) e distribuição dos quartos.
Jantar livre. Alojamento.
2º dia - 13 de Setembro (domingo) |
Hamburgo
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a
definir localmente, partida para o porto de
cruzeiros de Hamburgo. Embarque no
navio MSC Preziosa, da classe Fantasia.
Zarpar pelas 19h00 em direccção a Le
Havre, França. Vida a bordo

3º dia - 14 a 20 Setembro (domingo a
domingo) | A bordo
Nevegação / Le Havre, França /
Southampton, Reino Unido / Zeebrugge,
Bélgica / Roterdão, Holanda / Hamburgo,
Alemanha
4º dia - 20 de Setembro (domingo) |
Hamburgo > Lisboa
Atracar em Hamburgo pelas 07h00. Em
horário a determinar, partida em direcção
ao aeroporto de Hamburgo. Assistência
nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular TAP, voo TP 561 – com
partida prevista às 13h20 com destino a
Lisboa. Chegada prevista a Lisboa pelas
15h50.
Fim dos nossos serviços
.



Hotel Arcotel Rubin Hamburg

Localização: Encontra-se no animado Bairro de
St. Georg, em Hamburgo, a 500 metros da
Estação Central de Hamburgo. As muitas lojas e
cafés da Rua Lange Reihe encontram-se apenas a
5 minutos a pé. O Lago Außenalster fica a 10
minutos a pé e a rua Reeperbahn a 15 minutos de
carro.

Quartos: Os quartos climatizados e espaçosos
com janelas insonorizadas, mobiliário em cabedal
e telefones sem fio. TV ecrã plano.

Caraterísticas gerais: O Restaurante Facette
serve cozinha regional, austríaca e vegan, e o Bar
Crystal é especializado em gins raros de todo o
mundo. Wi-Fi gratuito.

https://www.arcotelhotels.com/en/rubin_hotel_
hamburg/

Navio MSC Preziosa

Em cima, camarote interior. Em baixo, camarote varanda. Imagens são apenas representativas.

Navio:
Inauguração: Março 2013
Tonelagem bruta: 139.072 toneladas
Nº Passageiros: 4.345
Membros tripulação: 1.388
Comprimento/Largura/Altura: 333m/38m/68m
Velocidade Máx/ Média: 24,12 nós / 18 nós
Camarotes:
INTERIOR
Camarote dispõem de uma cama grande que
pode ser convertida em duas camas individuais (a
pedido), ar condicionado, casa de banho com
chuveiro, TV Interactiva, telefone, ligação à
internet sem fios (mediante taxa), minibar e
cofre.
Tamanho do camarote aprox. de 13 a 16 m²*

VARANDA
Camarotes com varanda dispõem de uma cama
grande que pode ser convertida em duas camas
individuais (a pedido), ar condicionado, amplo
espaço de guarda-roupa, casa de banho com
chuveiro, TV Interactiva, telefone, ligação à
internet sem fios (mediante taxa), minibar e
cofre.
Tamanho do camarote aprox. 19 m2 * com
varanda.

*Tamanhos, layouts e mobília podem variar do
mostrado (dentro da mesma categoria de cabine).

Valores

Valores por pessoa:
Mínimo de 30 participantes
Tipologia de Ocupação

Preço por pessoa

Camarote Interior

€ 1.302

Suplemento para ocupação individual Interior

€ 420

Camarote Varanda

€ 1.505

Suplemento para ocupação individual Varanda

€ 615

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos directos TAP Lisboa/Hamburgo/Lisboa
com 01 peça de bagagem de porão incluída até 23 Kg;
• Transferes privados aeroporto/hotel /aeroporto;
• Visita da cidade de Hamburgo, com guia local;
• 01 noite em Hamburgo, no hotel Arcotel Rubin Hamburg 4* ou similar, com pequenoalmoço;
• 1 almoço em restaurante local em Hamburgo;
• 7 noites em cruzeiro MSC em regime de Pensão Completa (bebidas não incluídas);
• Seguro Multiviagens + PVFM;
• Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de € 45 (valor sujeito a
confirmação aquando a emissão dos bilhetes);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA (em vigor à data de elaboração do programa);
• Acompanhamento por um representante Abreu durante toda a viagem.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a bordo (€ 10 por pessoa e por noite, a pagar no check-out);
• Despesas pessoais e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa (
telefonemas, bebidas, lavandaria, etc).

Notas importantes:
1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram
efetuadas 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/navio serão
informados/confirmados localmente.
4 - Poderão existir alterações às visitas/atividades programadas, no entanto, a
existirem, estas alterações não descaraterizam o programa de viagem.

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efetivação real
da reserva.
6 - Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto,
poderão ser alterados até à data de emissão dos respetivos títulos de
transporte.
7 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte com validade de
6 meses à data do regresso.
8 - Os menores deverão ter as autorizações assinadas pelos pais com as
assinaturas reconhecidas. A documentação pessoal é da total responsabilidade
de cada participante.
9 - Os acompanhantes Abreu não são guias de viagem, nem estão habilitados
para realizar serviço de guia no destino. Estão presentes durante toda a viagem
para se assegurarem que as condições contratadas para a viagem estão a ser
cumpridas e para prestar assistência aos participantes, neste sentido, 24 horas
por dia.

Contactos
Abreu Grupos
Av. 25 de Abril, nº 2
2799-556 Linda-a-Velha
Tlf. (+351) 211 542 385
E-mail: filipa.nogueira@abreu.pt

