
Especialmente elaborado
para:

10 a 20 de outubro 2022
MSC ORCHESTRA



Mapa de Escalas

Data Dia Escala Chegada Partida Atividade

10 outubro 2022 Segunda-feira Lisboa, Portugal --- 16h00 Atracado

11 outubro 2022 Terça-feira Em navegação --- --- ---

12 outubro 2022 Quarta-feira Alicante, Espanha 06h00 17h00 Atracado

13 outubro 2022 Quinta-feira Mahon, Menorca, Espanha 09h00 16h00 Ao largo

14 outubro 2022 Sexta-feira Olbia, Itália 10h00 18h00 Atracado

15 outubro 2022 Sábado Génova, Portofino 09h00 19h00 Atracado

16 outubro 2022 Domingo Marselha, França 09h00 17h00 Atracado

17 outubro 2022 Segunda-feira Em navegação --- --- ---

18 outubro 2022 Terça-feira Málaga, Granada 06h00 19h00 Atracado

19 outubro 2022 Quarta-feira Cádis, Espanha 07h00 17h00 Atracado

20 outubro 2022 Quinta-feira Lisboa, Portugal 08h00 --- Atracado



11 dias de viagem

Itinerário

1º dia - 10 de outubro | Lisboa > Cruzeiro MSC
Orchestra
Comparência de todos os participantes no Porto de
Lisboa cerca de 3 horas antes da partida.
Formalidades de embarque no navio MSC
Orchestra. Partida em navegação pelas 16h00.

2º ao 9º dia – 11 a 19 de outubro| Cruzeiro MSC
Orchestra
Dias dedicados ao cruzeiro pelo Mediterrâneo,
conforme mapa de escalas.

10º dia – 20 de outubro| Cruzeiro MSC
Orchestra > Lisboa
Chegada ao porto de Lisboa. Formalidades de
desembarque.

Fim da viagem.



Valores

Tipologia  Cabine Preço por Pessoa (mínimo de 50 Participantes)

Em cabine dupla interior Deluxe € 1.171,00

Em cabine individual interior Deluxe € 1.851,00

Em cabine dupla Varanda Deluxe € 1.397,00

Em cabine individual Varanda Deluxe € 2.303,00

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZv8jbn_blAhXo1uAKHVJDBagQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.visiteosusa.com.br/destination/everglades-national-park&psig=AOvVaw3Ox7LFDM97CTK3kKuEPVe7&ust=1574251960513455


Inclui / Exclui

INCLUINDO:
• Estadia em cabines duplas na categoria escolhida e em regime de pensão completa (inclui o pequeno-almoço, almoço e jantar nos restaurantes principais (jantar segundo o horário estipulado);
• Pacote de bebidas Easy a bordo do MSC Orchestra;
• Taxas portuárias e IVA a bordo do cruzeiro da MSC;
• Gratificações a bordo
• Seguro de viagem Multiviagens Abreu + PVFM;

EXCLUINDO:
• Passaporte de leitura ótica ou biométrico (validade mínima de 6 meses aquando da partida);
• Refeições e bebidas não indicadas, gratificações, bagageiros, serviço de lavandaria, telefonemas, serviço de bagageiros, visitas, entradas em museus e monumentos. - Excursões opcionais. - Tudo o que não 

estiver como devidamente descrito no itinerário e / ou no item Incluindo.

Pacote de bebidas Easy Plus:
Consumo ilimitado de todas as bebidas com preço até €6!
Saboreie a liberdade de poder satisfazer a sua sede a qualquer momento com uma seleção dedicada de vinhos da casa a copo, cerveja à pressão (Heineken*), espirituosas selecionadas e cocktails, cocktails sem 
álcool (mocktails), refrigerantes e sumos de fruta a copo, água mineral engarrafada, bebidas quentes clássicas (expresso, cappuccino, caffe latte, chá) e especialidades quentes e frias de café e chocolate. Pode 
tirar partido desta oferta em todos os bares a bordo, no buffet e nos restaurantes, à exceção dos restaurantes de especialidades.



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 saída do hotel 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 - Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão
sofrer alterações derivadas das flutuações dos mercados cambiais.

8 - Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte válido, validade mínima
de 6 meses aquando da data de viagem.

9 - Os menores deverão ter as autorizações assinadas pelos pais com as assinaturas
reconhecidas. A documentação pessoal é da total responsabilidade de cada
participante.



Contactos

Abreu Business Travel - Lisboa

Telf. (351)
jorge.santos@abreu.pt

RNAVT 1702

mailto:carmen.moura@abreu.pt
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