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1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO 
CRUZEIRO ÀS 16:30
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assis-
tido pelo guia Nortravel que acompanha todo o programa. Partida 
para a estação marítima para embarque no MSC LIRICA. Instala-
ção nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um pri-
meiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – DUBROVNIK (CROÁCIA) – DAS 
13:00 ÀS 20:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o seu 
porto e muralhas que se fecham sobre os bairros antigos, a mais 
bela cidade da Croácia. Após almoço a bordo, partida para visita 
panorâmica incluída. O nosso guia local conduzir-nos-á pelas suas 
ruas e recantos, explicando-nos a História e histórias desta ma-
ravilhosa cidade. Da visita fazem parte: a Catedral, o Palácio dos 
Reitores, o Mosteiro São Francisco que tem no seu claustro a mais 
antiga farmácia da Europa, de 1317. No final da visita terá tempo 
livre para apreciar o espírito de uma cidade cultural e passear pela 
“placa” – a famosa rua comercial. Noite a bordo. 

3º DIA CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:00 ÀS 
20:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a mais 
bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo nome man-
tém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-veneziana na parte 
mais antiga e uma dignidade britânica na Esplanada. O nosso guia 
privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos passageiros 
até ao centro da cidade (transporte ida e volta incluído). Aprovei-
te o tempo livre para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite 
a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – CEFALÓNIA (GRÉCIA) – DAS 
08:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Partindo do porto de Argostoli, vamos até ao Mosteiro de St 
Andrew, onde fazemos uma breve paragem antes de continuar 
para as grutas Melissani. O nome das grutas deve-se à ninfa grega 
Melissanthi. A água do lago, no interior da gruta, é uma mistura 
de água do mar e água doce. Continuação para uma prova de vi-
nhos em Robola. Seguimos até à cidade de Sami, onde podemos 
relaxar um pouco, e o programa finalizará na praia de Myrthos, 
que nos permite observar as belezas extraordinárias deste lugar. 
Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – LA VALETA (MALTA) – DAS 13:00 
ÀS 23:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Hoje conhecemos Valetta, a capital de Malta, a ilha no centro do 
Mare Nostrum, onde mar, história e hospitalidade são o quotidia-
no das suas gentes. Do miradouro do Upper Barrakka Gardens, 
saudamos o Grande Porto e o mar azul que o alimenta.  Seguimos 
para a Catedral de S. João, cujo interior  incrivelmente faustoso 
nos lembra a importância social, politica e económica da Ordem 
dos Hospitalários na idade média. Rumamos agora para a antiga 
capital, Mdina, “a cidade silenciosa” onde, dentro das muralhas, 

os 300 habitantes  parecem resistir ao inimigo invisivel do pro-
gresso. Aqui todas as ruas em pedra parecem conduzir à Catedral 
de S. Paulo, de visita obrigatória. A nossa excursão termina com o 
regresso ao porto. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – SIRACUSA (ITÁLIA) – DAS 07:00 
ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia conhecemos Siracusa de perto, com toda sua rica di-
versidade, de uma forma que só um passeio a pé permite. Saindo 
do porto vamos até ao tradicional Mercado Velho, repleto de pei-
xes frescos e da incrível variedade de produtos naturais da Sicília. 
Continuamos pelas ruínas do Templo de Apolo, seguindo ao longo 
da Corso Matteotti, a principal e mais elegante zona de compras 
da cidade, até à Piazza Archimede, com sua esplêndida Fonte de 
Diana ou Ártemis. Prosseguimos pelas ruas envolventes da ci-
dade até chegar à extraordinária Catedral (visita exterior), que 
compreende uma série de camadas que foram construídas umas 
sobre as outras ao longo dos tempos, sendo que a mais antiga 
data do século V a.C. Ao lado da Catedral está a Abadia de Santa 
Luzia, onde se encontra a pintura mundialmente famosa de Cara-
vaggio. Tempo livre para compras ou para degustar os deliciosos 
doces pelos quais a Sicília é conhecida, cannoli, granita e brioches. 
Continuação com uma visita à Fontana Aretusa, uma nascente de 
água doce onde crescem plantas de papiro. Um passeio de barco 
ao redor da ilha de Ortigia completa esta excursão. Regresso ao 
navio. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
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.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta 
das 09h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo. 
Transporte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído 
em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica incluída 
de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante a visita 
teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto da 
Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte 
dos Suspiros, o Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir 
o modo de vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo 
se faz de barco. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP Air Portugal 
com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. 
FIM DA VIAGEM 

O ESPLENDOR DO ADRIÁTICO, 
GRÉCIA, SICÍLIA E MALTA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VENEZA • DUBROVNIK • CORFÚ • CEFALÓNIA (GRÉCIA) • LA VALETA (MALTA) • SIRACUSA

msc lirica

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 

• Visita pedestre com guia local da cidade de DUBROVNIK, 
Património da Humanidade pela UNESCO.

• Prova de vinhos em Robola em CEFALÓNIA.

O diferencial deste circuito

2020
novidade

novidade
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junho 22 29
JULHO 6
AGOSTO 17 24 31
SETEMBRO 7

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de turismo 

privativo, e vice-versa;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não 

incluídas);
• Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua portu-

guesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Dubrovnik, Cefalónia, 
La Valeta, Siracusa e Veneza;

• Em Corfú acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior inte-
resse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 6 14 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC lirica

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 200. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas). 

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL
CAMAROTE

CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

LA VALETA

DUBROVNIK

SIRACUSA

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11.anos

22 e 29Jun 
+ 7Set

INTERIOR € 1.890 € 2.540 € 1.490

€ 1.390 € 1.270

EXTERIOR € 1.990 € 2.890 € 1.590
VARANDA € 2.340 € 3.490 € 1.790

6Jul + 31Ago

INTERIOR € 1.910 € 2.590 € 1.570
EXTERIOR € 2.090 € 2.960 € 1.660
VARANDA € 2.430 € 3.640 € 1.830

17Ago

INTERIOR € 2.040 € 2.860 € 1.640
EXTERIOR € 2.220 € 3.220 € 1.730
VARANDA € 2.560 € 3.890 € 1.890

24Ago

INTERIOR € 1.990 € 2.750 € 1.610
EXTERIOR € 2.180 € 3.140 € 1.690
VARANDA € 2.510 € 3.790 € 1.870

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

VENEZA

CORFÚ

LA VALETA

SIRACUSA

CEFALÓNIA

DUBROVNIK
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1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO 
CRUZEIRO ÀS 16:30
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assis-
tido pelo guia Nortravel que acompanha todo o programa. Partida 
para a estação marítima para embarque no MSC OPERA, Instala-
ção nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um pri-
meiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) – 14:00 
ÀS 20:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, porto 
natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida entre 
os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de Kotor 
fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num cenário de 
invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia local, ao centro 
histórico, onde a riqueza arquitetónica de igrejas, palácios e pra-
ças são um testemunho evidente da grandeza e riqueza do seu 
passado. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
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.

4º DIA CRUZEIRO – MIKONOS – DAS 09:00 ÀS 02:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais bonitas e 
famosas ilhas gregas, Mikonos, cujo branco das casas, capelas e 
moinhos contrasta com o azul profundo do mar. Tempo livre para 
descobrir esta bela ilha. Se tiver sorte talvez se cruze com Petrus, 
o pelicano que a ilha adotou como sua mascote. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – SANTORINI (GRÉCIA) – DAS 
08:00 ÀS 15:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas ilhas 
gregas: de manhã, após desembarque, partida para visita panorâ-
mica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o mais famoso 
postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis des-
cendo pela encosta até ao mar. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – CEFALÓNIA (GRÉCIA) – DAS 
09:00 ÀS 16:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Partindo do porto de Argostoli, vamos até ao Mosteiro de St 
Andrew, onde fazemos uma breve paragem antes de continuar 
para as grutas Melissani. O nome das grutas deve-se à ninfa grega 
Melissanthi. A água do lago, no interior da gruta, é uma mistura 
de água do mar e água doce. Continuação para uma prova de vi-
nhos em Robola. Seguimos até à cidade de Sami, onde podemos 
relaxar um pouco, e o programa finalizará na praia de Myrthos, 
que nos permite observar as belezas extraordinárias deste lugar. 
Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – BARI (ITÁLIA) – DAS 07:00 ÀS 
13:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior cidade ao 
sul de Itália. O guia Nortravel convida-o para um passeio a pé até 
ao centro histórico da cidade onde terá tempo livre para passear 
nas típicas ruelas pedonais e visitar a Basílica de São Nicolau em 
cuja cripta se encontram as relíquias do santo. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta 
das 09h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo. 
Transporte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído 
em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica incluída 
de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante a visita 
teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto da 
Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte 
dos Suspiros, o Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir 
o modo de vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo 
se faz de barco. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP Air Portugal 
com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. 
FIM DA VIAGEM 

VENEZA FEITICEIRA  
E CRUZEIRO AO MONTENEGRO, 
GRÉCIA E ITÁLIA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VENEZA • KOTOR • MIKONOS • SANTORINI • CEFALÓNIA (GRÉCIA) • BARI 

msc opera

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 

• Visita de Oia, a mais famosa vila de SANTORINI.

• Visita da baía de KOTOR, no fiorde mais meridional na 
Europa.

O diferencial deste circuito
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MAIO 24
junho 7
JULHO 12 19 26
AGOSTO 16
SETEMBRO 13 27
Outubro 4

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de turismo 

privativo, e vice-versa;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não 

incluídas);
• Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua por-

tuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Kotor, Santorini, 
Cefalónia e Veneza;

• Em Mikonos e Bari, acompanhamento do guia Nortravel aos locais de 
maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 6 14 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC opera

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 200. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas). 

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL
CAMAROTE

CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

VENEZA

KOTOR

MIKONOS

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11.anos

24Mai + 27Set 
+ 4Out

INTERIOR € 1.560 € 1.990 € 1.340

€ 1.250 € 1.150

EXTERIOR € 1.760 € 2.340 € 1.430
VARANDA € 2.060 € 2.990 € 1.590

7Jun + 13Set

INTERIOR € 1.630 € 2.130 € 1.380
EXTERIOR € 1.810 € 2.490 € 1.470
VARANDA € 2.120 € 3.120 € 1.630

12 e 19Jul

INTERIOR € 1.890 € 2.660 € 1.550

€ 1.350 € 1.210

EXTERIOR € 2.090 € 2.990 € 1.640
VARANDA € 2.390 € 3.690 € 1.790

26Jul + 16Ago

INTERIOR € 1.980 € 2.790 € 1.570
EXTERIOR € 2.160 € 3.160 € 1.660
VARANDA € 2.490 € 3.830 € 1.830

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

VENEZA

BARI

KOTOR

MIKONOS
CEFALÓNIA

SANTORINI
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1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO 
CRUZEIRO ÀS 16:30
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assis-
tido pelo guia Nortravel que acompanha todo o programa. Partida 
para a estação marítima para embarque no MSC MUSICA. Instala-
ção nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um pri-
meiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – BRINDISI (ITÁLIA) – DAS 13:30 
ÀS 19:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia partiremos do porto de Brindisi para um passeio de uma 
hora num autocarro panorâmico para conhecermos a zona rural 
de Alberobello, uma cidade da região de Apulia que forma a par-
te superior do “calcanhar” da bota da Itália. Graças às suas casas 
típicas de pedra com telhados cónicos, conhecidas como “trulli”, 
a cidade foi incluída na lista dos Patrimónios da Humanidade pela 
UNESCO em 1996. Nesta nossa excursão faremos uma caminha-
da com guia local pelas encantadoras ruas desta vila muito inco-
mum. Visitaremos também Sto. António, a única igreja “trullo” do 
mundo. Muitas dessas casas “trullo” são cobertas pelo que cha-
mam de “pinnacolo”, um tipo de cone branco, sendo que todas 
elas possuem símbolos curiosos pintados nos seus telhados, pos-
sivelmente elementos da boa sorte! Noite a bordo. 

3º DIA CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) – DAS 
11:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos pas-
sageiros até ao centro de Katakolon onde terão oportunidade de 
fazer algumas compras e tomar um frapé (bebida típica à base 
de café) numa das esplanadas locais. Tempo livre para compras e 
atividades a gosto pessoal. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – SANTORINI (GRÉCIA) – DAS 
08:00 ÀS 17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas ilhas 
gregas: de manhã, após desembarque, partida para visita panorâ-
mica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o mais famoso 
postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis des-
cendo pela encosta até ao mar. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – PIREU – ATENAS (GRÉCIA) – DAS 
07:30 ÀS 16:30
Guia privativo.
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e im-
portantes cidades da antiguidade clássica. Atenas, berço da civili-
zação europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu o seu apogeu no 
século V a.C., quando Péricles encomendou muitos dos edifícios 
novos, incluindo alguns dos templos da Acrópole. Acompanhados 

de guia local, faremos visita panorâmica dos principais pontos de 
interesse da capital da Grécia e da Acrópole, também conhecida 
como o “rochedo sagrado”. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30 ÀS 
18:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a mais 
bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo nome man-
tém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-veneziana na parte 
mais antiga e uma dignidade britânica na Esplanada. O nosso guia 
privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos passageiros 
até ao centro da cidade (transporte ida e volta incluído). Aprovei-
te o tempo livre para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite 
a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) – 07:00 
ÀS 13:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, porto 
natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida entre 
os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de Kotor 
fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num cenário de 
invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia local, ao centro 
histórico, onde a riqueza arquitetónica de igrejas, palácios e pra-
ças são um testemunho evidente da grandeza e riqueza do seu 
passado. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta das 
08h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo. Trans-
porte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído em restau-
rante local. Após o almoço, visita panorâmica incluída de Veneza, 
com guia local de língua portuguesa. Durante a visita teremos a 
oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. 
Marcos, com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, 
o Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de vida 
dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. 
Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em avião da TAP Air Portugal com destino a 
Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM 

GRÉCIA MARAVILHOSA, 
MONTENEGRO E ITÁLIA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VENEZA • BRINDISI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • KOTOR 

MSC musica

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 
• Visita de Oia, a mais famosa vila de SANTORINI.
• Visita da Acrópole de ATENAS.
• Visita da baía de KOTOR, no fiorde mais meridional na 

Europa.

O diferencial deste circuito
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MAIO 31
junho 14
JULHO 5
AGOSTO 23

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de turismo 

privativo, e vice-versa;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo, exceto almo-

ço do 5º dia (bebidas não incluídas);
• Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua por-

tuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Brindisi, Santorini, 
Atenas, Kotor e Veneza;

• Em Katakolon e Corfú, acompanhamento do guia Nortravel aos locais de 
maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA  

8 7 14 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC musica

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CAMAROTE
CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

SANTORINI

KOTOR

BRINDISI

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11 anos

31Mai

INTERIOR € 1.690 € 2.270 € 1.440

€ 1.290 € 1.250

EXTERIOR € 1.890 € 2.640 € 1.530
VARANDA € 2.090 € 3 050 € 1.640

14Jun

INTERIOR € 1.840 € 2.510 € 1.490
EXTERIOR € 2.030 € 2.890 € 1.590
VARANDA € 2.210 € 3.260 € 1.690

5Jul + 23Ago

INTERIOR € 1.960 € 2.730 € 1.590
EXTERIOR € 2.160 € 3.120 € 1.680
VARANDA € 2.350 € 3.510 € 1.780

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 7 VISITAS INCLUÍDAS

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL

VENEZA

BRINDISI
CORFU

KOTOR

KATAKOLON

SANTORINI

PIREU
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1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO / KIEL 
(ALEMANHA) – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da parti-
da. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e em-
barque no MSC MERAVIGLIA, assistido pelo guia Nortravel que 
acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos camarotes. 
Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com 
este agradável “resort” flutuante.

2º DIA CRUZEIRO – COPENHAGA (DINAMARCA) – 
DAS 09:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua impor-
tância económica. Início da visita panorâmica da capital da Dina-
marca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara Municipal, 
o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do mundo, os Palácios 
de Christianborg e Amalienborg, a Pequena Sereia e o Nyhavn, an-
tigo bairro de pescadores onde viveu o genial escritor Hans Chris-
tian Andersen. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC ME-
RAVIGLIA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmo-
so. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas 
de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma partida de minigolfe 
ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça uma sauna ou “sola-
rium”. Aproveite para dar um mergulho na piscina, tentar a sorte 
no casino, participar numa das muitas atividades que a equipa de 
animação preparou para si ou simplesmente conversar com fami-
liares e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima 
de tudo desfrute e relaxe. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – HELLESYLT / GEIRANGER 
(NORUEGA) – DAS 07:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Finalmente, chegamos a um dos mais famosos e ao mais espeta-
cular dos fiordes da Noruega, o Fiorde de Geiranger. A localidade 
do mesmo nome situa-se a 100 km para o interior da terra firme, 
que o MSC MERAVIGLIA percorre por entre paisagens fantásticas, 
principalmente a partir de Hellesylt. Em Geiranger, saída de auto-
carro por estradas de montanha até ao topo do Monte Dalsnibba, 
que se situa a 1500 metros acima do nível do mar e, prepare-se 
para se deslumbrar com o magnífico cenário de montanhas, gla-
ciares e lagos. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – ALESUND (NORUEGA) – DAS 
7:00 ÀS 16:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A cidade de Alesund, capital da pesca do bacalhau, foi fundada 
em 1793 e é hoje um dos portos marítimos mais importantes da 
Noruega. A cidade renasceu, como uma Fénix, das cinzas de um 
incêndio que a destruiu em 1904 e  possui um dos núcleos ur-

banos mais homogéneos de arquitetura arte nova. O nosso guia 
privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos clientes até 
ao centro da cidade. Tempo livre para visita individual ou compras. 
Regresso ao navio. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – FLAM (NORUEGA) – DAS 07:00 
ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque partimos para visita incluída deste impressio-
nante destino. Seguimos em direção a Tvindefossen, uma gigan-
tesca cascata de 152 m de altura. De Voss a Myrdal o caminho-
-de-ferro substitui o asfalto, mas o estado de êxtase atinge-se a 
bordo do comboio de Flam onde, uma atrás da outra, se sucedem 
as paisagens de cortar a respiração. De tarde, aproveite o tempo 
livre em Flam para respirar a tranquilidade do verde e azul deste 
pequeno local encerrado entre as montanhas e o Fiorde dos So-
nhos. Noite a bordo.

7º DIA NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
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.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 9h00. De-
sembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e transporte 
para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por guia local, visita 
panorâmica desta bela cidade, localizada nas margens do Elba e 
famosa pela sua vida noturna. Durante a visita terá oportunida-
de de ver o importante porto de Hamburgo; o edifício do antigo 
Armazém do Porto que hoje alberga vários importantes museus 
da cidade; a igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e 
pitoresco mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famo-
sa zona de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; 
a Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europäischer Hof ****, ou similar. Alojamento.

9º DIA HAMBURGO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo re-
gular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

CRUZEIRO NOS  
FIORDES DA NORUEGA 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

KIEL • COPENHAGA • HELLESYLT • GEIRANGER • ALESUND • FLAM • HAMBURGO

MSC MERAVIGLIA

ALEMANHA, DINAMARCA E NORUEGA

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 
• Visitas em COPENHAGA, GEIRANGER, FLAM 

(com comboio) e HAMBURGO.
• Subida ao MONTE DALSNIBBA, para uma vista 

deslumbrante sobre o fiorde de Geiranger.
• Passeio no comboio de FLAM.

O diferencial deste circuito
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• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e pequeno-

-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os percursos indicados 

no itinerário;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não 

incluídas);
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola 

(mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel em Copenha-
ga, Geiranger, Flam e Hamburgo;

• Em Alesund acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior in-
teresse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

PREÇO POR PESSOA 

9 5 13 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC MERAVIGLIA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CAMAROTE
CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

ALESUND

HAMBURGO

COPENHAGA

maio 23
junho 6 20
JULHO 4 18
AGOSTO 1 15 29

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11 anos

23Mai + 6Jun

INTERIOR € 2.125 € 2.825
€ 1.755

€ 1.395 € 1.195

EXTERIOR € 2.285 € 3.165
VARANDA € 2.455 € 3.495

20Jun

INTERIOR € 2.215 € 2.995
€ 1.795EXTERIOR € 2.445 € 3.475

VARANDA € 2.675 € 3.945

4Jul + 29Ago

INTERIOR € 2.295 € 3.195
€ 1.895

€ 1.715 € 1.235

EXTERIOR € 2.545 € 3.675
VARANDA € 2.745 € 3.995

18Jul + 1Ago

INTERIOR € 2.395 € 3.315
€ 1.925EXTERIOR € 2.625 € 3.785

VARANDA € 2.725 € 3.985

15Ago

INTERIOR € 2.425 € 3.395
€ 1.945EXTERIOR € 2.665 € 3.855

VARANDA € 2.815 € 4 175

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL

FLAM

HELLESYLT
GEIRANGER

COPENHAGA
KIEL

HAMBURGO

ALESUND
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1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO / KIEL 
(ALEMANHA) – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da parti-
da. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e em-
barque no MSC MERAVIGLIA, assistido pelo guia Nortravel que 
acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos camarotes. 
Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com 
este agradável “resort” flutuante.

2º DIA CRUZEIRO – COPENHAGA (DINAMARCA) – 
DAS 08:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua impor-
tância económica. Início da visita panorâmica da capital da Dina-
marca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara Municipal, 
o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do mundo, os Palácios 
de Christianborg e Amalienborg, a Pequena Sereia e o Nyhavn, an-
tigo bairro de pescadores onde viveu o genial escritor Hans Chris-
tian Andersen. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC ME-
RAVIGLIA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmo-
so. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas 
de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma partida de minigolfe 
ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça uma sauna ou “sola-
rium”. Aproveite para dar um mergulho na piscina, tentar a sorte 
no casino, participar numa das muitas atividades que a equipa de 
animação preparou para si ou simplesmente conversar com fami-
liares e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima 
de tudo desfrute e relaxe. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – HELSÍNQUIA (FINLÂNDIA) – DAS 
12:00 ÀS 18:00    
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque, partida para visita panorâmica incluída, desta 
que é conhecida como a “Cidade Branca do Norte”, devido à cor 
dos inúmeros edifícios em granito. Este passeio levar-nos-á pela 
praça do Mercado, pela praça do Senado e por Mannerheim, a 
principal avenida de Helsínquia. Teremos oportunidade de passar 
pela sede do Parlamento, pelo Museu Nacional, pelo centro de 
eventos Finlândia Hall e pelo Estádio Olímpico. Regresso ao navio. 
Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) – 
DAS 07:00 ÀS 21:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
S. Petersburgo, cidade com pouco mais de 300 anos, oferece um 
lindo cenário cravejado de palácios e onde o rio Neva desempe-
nha um papel fundamental. Após desembarque partida para visita 

panorâmica incluída, com guia local desta maravilhosa cidade. Da 
visita faz parte o Forte de S. Pedro e S. Paulo. Deixe-se envolver 
pela arte numa visita ao Museu Hermitage (entrada e visita guiada 
incluídas), um dos museus mais famosos do mundo, com uma 
coleção de mais de 3 milhões de obras de arte. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – TALLIN (ESTÓNIA) – DAS 09:00 
ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo.
A capital da Estónia é considerada uma das mais belas e acolhedo-
ras do Báltico. A grande beleza de Tallin deve-se, quer à variedade 
e riqueza dos seus monumentos, quer aos cuidados e minuciosos 
restauros a que foi sujeita toda a parte antiga, sem esquecer o en-
volvimento da população, patente na manutenção das tradições 
culturais que quase nos transportam à Idade Média e aos tempos 
áureos da Liga Hanseática. O guia Nortravel terá muito prazer em 
levar os nossos passageiros por um agradável passeio a pé até ao 
centro da cidade. Tempo livre. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
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.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 7h00. De-
sembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e transporte 
para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por guia local, visita 
panorâmica desta bela cidade, localizada nas margens do Elba e 
famosa pela sua vida noturna. Durante a visita terá oportunida-
de de ver o importante porto de Hamburgo; o edifício do antigo 
Armazém do Porto que hoje alberga vários importantes museus 
da cidade; a igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e 
pitoresco mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famo-
sa zona de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; 
a Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europäischer Hof ****, ou similar. Alojamento.

9º DIA HAMBURGO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo re-
gular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

CRUZEIRO NO BÁLTICO
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

KIEL • COPENHAGA • HELSÍNQUIA • S.PETERSBURGO • TALLIN • HAMBURGO

 MSC MERAVIGLIA

ALEMANHA, DINAMARCA, FINLÂNDIA, RÚSSIA E ESTÓNIA

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 
• Visitas em COPENHAGA, HELSÍNQUIA, S. PETERSBURGO 

(com Hermitage), TALLIN e HAMBURGO.

O diferencial deste circuito



exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL

Nortravel Operador de Confiançacruzeiros 11

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e pequeno-

-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os percursos indicados 

no itinerário;
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não 

incluídas);
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola 

(mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel em Copenha-
ga, Helsínquia, S. Petersburgo e Hamburgo;

• Em Tallin acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior inte-
resse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 200;
• Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

PREÇO POR PESSOA 

9 5 13 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiro MSC MERAVIGLIA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeiras de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CAMAROTE
CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

TALLIN

S.PETERSBURGO

HELSÍNQUIA

maio 2 16 30
junho 13 27
JULHO 11 25
AGOSTO 8 22

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11 anos

2, 16 e 30Mai + 
13Jun

INTERIOR € 1.945 € 2.695
€ 1.645

€ 1.295 € 1.095

EXTERIOR € 2.145 € 2.995
VARANDA € 2.295 € 3.295

27Jun

INTERIOR € 2.065 € 2.815
€ 1.675EXTERIOR € 2.295 € 3.285

VARANDA € 2.455 € 3.595

11 e 25Jul

INTERIOR € 2.195 € 3.025
€ 1.765

€ 1.595 € 1.135

EXTERIOR € 2.425 € 3.495
VARANDA € 2.595 € 3.825

8 e 22Ago

INTERIOR € 2.275 € 3.185
€ 1.815EXTERIOR € 2.485 € 3.625

VARANDA € 2.635 € 3.895

COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS

COPENHAGA

HELSÍNQUIA

KIEL

TALLIN

 S. PETERSBURGO

HAMBURGO
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1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO – INÍCIO DO 
CRUZEIRO ÀS 22:00
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da 
TAP Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, transfere 
acompanhado pelo assistente Nortravel para o porto de Ham-
burgo. Chegada e embarque no MSC PREZIOSA, assistido pelo 
assistente Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Instalação 
nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. 

2º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para conhecer melhor o seu navio MSC PREZIOSA e des-
frutar de todos os equipamentos e infraestruturas de caráter lúdi-
co e de bem-estar à sua disposição. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – INVERGORDON (REINO UNIDO) 
– DAS 07:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos ao lago mais famoso da Escócia, o Lago 
Ness, e ao pitoresco Castelo de Urquhart. O Lago Ness é um 
grande lago, profundo e de água doce, que se estende por apro-
ximadamente 37 quilómetros a sudoeste de Inverness. É mundial-
mente conhecido por alegadas aparições da criatura conhecida 
como Monstro do Lago Ness, também chamada carinhosamente 
como “Nessie”.  Prosseguimos até ao Castelo Urquhart, do século 
XIV, pelas ruínas localizadas na margem do lago. Aprecie a fantás-
tica paisagem que é sem dúvida um dos lugares mais cénicos da 
Escócia. Continuamos até Inverness a “capital das Terras Altas”, 
para um pequeno passeio panorâmico de autocarro. Regresso a 
Invergordon. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC PRE-
ZIOSA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmoso. 
Jogue uma partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de 
ioga ou faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um 
mergulho na piscina, tentar a sorte no casino, participar numa 
das muitas atividades que a equipa de animação preparou para si 
ou simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambien-
te que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) – DAS 
10:00 ÀS 23:59 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Reykjavík, a capital da Islândia, é também a capital mais seten-
trional do mundo, situada muito próximo do círculo polar ártico 
numa zona rica em geiseres. No inverno, os dias duram cerca de 
quatro horas e no verão as noites não existem. Iniciamos a visita 
pelo Museu Folclórico de Arbaer, onde poderemos apreciar a re-
criação da velha Câmara de Reykjavík, reconstituída no seu estilo 
original, uma igreja tradicional rural, casas históricas de Reykjavik 
e de outras partes da Islândia, edifícios e igreja de turfa, numa 
exposição da vida islandesa. De seguida, visitamos o restaurante 
giratório “Pearl” onde poderemos desfrutar de uma bonita vista 
panorâmica sobre a cidade no miradouro construído por cima de 
tanques geotermais, de armazenamento de água quente. Além 
da vista, a própria construção do restaurante e sua cúpula com 
painéis de vidro espelhado e estrutura oca de aço é bastante inte-
ressante. De seguida, faremos uma breve caminhada pelo centro 
histórico para admirar as casas de madeira coloridas e as belas 
ruas estreitas de Reykjavik. Regresso ao navio e tempo livre para 
usufruir de todas as comodidades da vida a bordo. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) – DAS 
00:01 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para visitas de gosto pessoal ou, se preferir, para des-
cansar e divertir-se nas inúmeras atividades lúdicas ao seu dispor 
no navio. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – ISAFJORDUR (ISLÂNDIA) – DAS 
07:00 ÀS 19:00
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos a conhecer Isafjordur, a principal cidade 
da península situada a Noroeste da Islândia e o coração desta re-
gião. Rodeada de montanhas e por natureza selvagem, a cidade 
tem uma atmosfera bastante cosmopolita e é conhecida pela sua 
rica oferta cultural com grande tradição histórica na música e ar-
tes. Saímos do porto e, a caminho de Isafjordur, passamos pelo 
vilarejo de Bolungarvik, localizado numa pitoresca baía rodeada 
de montanhas, onde visitaremos a igreja e Museu Osvor. Conti-
nuamos o passeio panorâmico, através de magníficas paisagens 
do fiorde, até ao centro da cidade de Isafjordur onde podere-
mos apreciar, na parte mais antiga da cidade, as casas do sécu-
lo XVIII que testemunham a importância de Isafjordur como um 
dos principais centros de comércio da Islândia naqueles tempos. 
Visitamos o Museu Marítimo, estabelecido numa das casas mais 
antigas do país, onde poderemos saborear um lanche típico com 
schnapps (um tipo de aguardente) e peixe seco. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – AKUREYRI (ISLÂNDIA) – DAS 
07:00 ÀS 18:00 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel. 
Após desembarque, partida para visita panorâmica para desco-
brirmos os encantos de Akureyri, localizada no norte da Islândia, 
na margem do fiorde Eyjafjörðu, cujas montanhas majestosas 
emolduram a cidade. A visita leva-nos a conhecer as belíssimas 
“Cataratas dos Deuses”, com os seus impressionantes 12 metros 
de altura, os Jardins Botânicos, que nos deslumbram com a imen-
sa variedade de flora de todo o mundo, onde se contam 6000 
exemplares dos quais cerca de 400 são nativos, e um passeio pela 
encantadora cidade. Noite a bordo.

9º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo inteiramente livre para tirar o máximo partido do seu cru-
zeiro agora que se sente em casa, não apenas porque o conhece 
melhor, mas também pelo facto de, seguramente, ter tido opor-
tunidade de estabelecer novos contactos, que esperamos possam 
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

10º DIA CRUZEIRO – KIRKWALL (ESCÓCIA) – DAS 
08:00 ÀS 20:00 
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje permitirá conhecer a principal cidade e capital 
das Ilhas Orkney, Kirkwall, a norte da Escócia. Da visita panorâmica 
a pé, destacamos a magnífica Catedral1 de arenito de St. Magnus, 
do século XII, fundada em memória de Magnus Erlendsson, con-
de de Orkney e conhecida localmente como “A Luz do Norte”. 
Prosseguimos o passeio pelas pequenas ruas da cidade, bem pre-
servadas ao longo dos séculos, até às ruínas do Palácio do Bispo e 
às ruínas do Palácio do Conde, um dos edifícios mais imponentes 
da Escócia na era Renascentista. A visita termina nos Jardins da 
Tankerness House, onde teremos tempo livre para visitar o museu 
ou desfrutar da cidade. Noite a bordo.
1A visita à Catedral poderá ser cancelada sem aviso prévio para celebrações 
ou motivos religiosos. Aconselhamos o uso de roupas adequadas para visita 
a locais de importância religiosa.

11º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para usufruir dos serviços, atividades e equipamentos 
a bordo deste fantástico resort flutuante. Noite a bordo.

12º DIA FIM DO CRUZEIRO – HAMBURGO / LISBOA 
OU PORTO
Chegada a Hamburgo prevista para as 06h00. Desembarque e 
transfere para o aeroporto de Hamburgo. Formalidades de em-
barque e partida em voo regular da TAP Air Portugal com desti-
no a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA 
VIAGEM.

CRUZEIRO NA ISLÂNDIA
ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO 

HAMBURGO • INVERGORDON • REYKJAVIK • ISAFJORDUR • AKUREYRI • KIRKWALL
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JUNHO 4
JULHO 24
AGOSTO 18

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por um assistente Nortravel, durante todo o cruzeiro;
• Transferes aeroporto / Porto de Hamburgo e Porto/ Aeroporto de Ham-

burgo;
• Cruzeiro de 11 ou 12 noites em regime de pensão completa a bordo (be-

bidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas em tour regular com guias locais de língua espanhola 

ou inglesa (mediante disponibilidade), em Invergordon, Reykjavik, Isafjor-
dur, Akureyri e Kirkwall;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias € 220;
• Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa). 

* Seguros complementares pág. 14

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUPLEMENTOS

IMPORTANTE

PACOTES DE BEBIDAS

TAXAS

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

MAPA DO NAVIO

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

12 5 21 10
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

cruzeiroS MSC PREZIOSA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de  € 220.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são aconse-
lháveis a pessoas com dificuldades de locomoção /cadeiras de rodas.

Consulte-nos

Taxas de aviação saída do Porto € 25

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as bebi-
das compradas a bordo.

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final da 
viagem.

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt 

CAMAROTE
CLASSE

FANTÁSTICA

Gratificações

A partida de 18Ago terá 13 dias/12 noites, com escalas em Lerwick 
(Ilhas Shetland/Reino Unido), Reykjavik (Islândia), Isafjordur (Islân-
dia), Akureyri (Islândia), Invergordon (Reino Unido), e South Que-
ensferry (Edimburgo/Reino Unido). Consulte itinerário detalhado em 
www.nortravel.pt

MSC PREZIOSA

PARTIDAs GARANTIDAs

Datas de 
Partida

Tipo de 
Camarote Duplo Individ. 3ª e 4ª Pessoa 

Adulto
3ª e 4ª Pessoa 

Jovens 12-17 anos
3ª e 4ª Pessoa 

Crianças 2-11.anos

4Jun

INTERIOR € 2.265 € 3.225
€ 1.795 € 1.295 € 1.265EXTERIOR € 2.575 € 3.845

VARANDA € 2.915 € 4.525

24Jul

INTERIOR € 2.625 € 3.895
€ 2.015 € 1.635 € 1.295EXTERIOR € 2.965 € 4.575

VARANDA € 3.285 € 5.225

18Ago

INTERIOR € 2.965 € 4.445
€ 2.265 € 1.775 € 1.435EXTERIOR € 3.385 € 5.275

VARANDA € 3.745 € 5.995

COM VOOS, ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS

• Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA. 
• Visita de KIRKWALL, a cidade mais setentrional da 

Escócia, nas ilhas Orkney.
• Visita das “Cataratas dos Deuses” em AKUREYRI.
• Visita do Museu Marítimo de ISAFJORDUR, com lanche 

típico islandês.
• Visita do Museu Folclórico de Arbaer em REYKJAVIK.
• Visita do castelo de Urquhart nas margens do lago Ness 

NA ESCÓCIA.

O diferencial deste circuito

exclusivo
cruzeiro

NORTRAVEL

AKUREYRI

HAMBURGO

REYKJAVIK

INVERGORDON
KIRKWALL

ISAFJORDUR

REYKJAVIK

AKUREYRI

ISAFJORDUR
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Seguros

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA

GARANTIAS MULTIVIAGENS MULTIVIAGENS 
VIP ALL IN

Morte ou Invalidez Permanente a) € 30.000 € 60.000 € 100.000

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro € 1.000 € 2.000 € 2.000

Perdas ou Danos à Bagagem € 1.000 € 1.800 € 2.000

Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas) € 100 € 450 € 500

Entrega de fundos no estrangeiro € 1.500 € 1.500 € 2.500

Responsabilidade Civil Vida Privada € 25.000 € 25.000 € 30.000

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença € 7.500 € 15.000 € 500.000

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por doença pré-existente € 500 € 500 € 500
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para o 
estrangeiro

€ 7.500 € 15.000 € 30.000

Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de Acidente sofrido no Estrangeiro € 1.500 € 2.100 € 3.000

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Repatriamento ao ponto de origem da viagem € 7.500 € 15.000 € 30.000

Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel) - Transporte Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500

Bilhete de ida e volta para um familiar e respetiva estadia - Transporte Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500

Prolongamento de estadia em hotel - Limite dia é 10% do máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500

Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Atraso no voo (> 12 horas) - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite máximo € 625 € 750 € 1.000

Perda de ligações aéreas - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite máximo € 625 € 750 € 1.000

Envio urgente de medicamentos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

CIV - Cancelamento Antecipado da Viagem € 10.000 € 10.000 € 10.000

CIV - Interrupção de Viagem após iniciada € 5.000 € 5.000 € 5.000

PFVM - Gastos por perturbação da viagem – Máximo por pessoa segura e por viagem € 2.000 € 3.000 € 3.000

PFVM - Gastos de alojamento por dia – Máximo por dia para até 3 dias € 100 € 150 € 150

Exclusivo 
ALL IN

Perdas ou Danos à Bagagem - Equipamento Profissional - PC e ou Lap Top € 1.000

Despesas de tramitação por perda de documentos € 300

Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança € 250

Entrega de fundos no estrangeiro - Pagamento de Hotel € 1.500

Envio de motorista profissional € 1.500

Busca e Resgate do Segurado € 3.000

Despesas Adicionais por sequestro de meio de transporte € 3.000

Custos adicionais de alojamento e transporte no regresso a habitação permanente € 300

Regresso antecipado por falecimento de familiar Ilimitado

PREÇO POR PESSOA Incluído Cruzeiros 
Nortravel € 60 13 €/dia

* Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa Segura, 
cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 2º grau de 
ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de ambos. Para efeitos 
da presente alínea, considera-se acidente grave ou doença grave toda 
a situação clínica súbita, imprevisível e não pré-existente que coloque 
em risco a vida, bem como a que origine mais de 1 dia de internamento 
hospitalar. 

* Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa Segura 
em qualquer das seguintes situações: 

a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, ou no seu 
local de trabalho, originados por roubo, incêndio, explosão, inundação.  

b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos corporais graves 
em terceiros que impliquem internamento hospitalar superior a 2 dias. 

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo dia ou nos 
dois dias anteriores ao do início da viagem.

d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, com 
exceção de passagem de contrato temporário a contrato sem termo.

e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à data da 

partida.
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos e que seja 

impeditiva de viajar. 
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, 

Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista de 

espera em hospital público.
l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 

previsíveis. 
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de divórcio.

a) possibilidade de aumento de capital para mais 125.000 ou 250.000 (consulte-nos)

No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso 
de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, 
sempre que motivados por Motivos de Força Maior, os nossos clientes 
possuem uma garantia com capital máximo de € 3.000 por pessoa que 
vai permitir respetivamente, o cancelamento antecipado, ou o pagamento 
de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e 
usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como 
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, 
entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO 
E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM (LEGALMENTE COMPROVADO)

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE PERTURBAÇÃO DE VIAGEM  
POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR

Para uma consulta detalhada de todos os motivos de cancelamento 
antecipado, interrupção de viagem e perturbação de viagem, favor 
consultar as respetivas cláusulas contratuais em www.nortravel.pt 
Esta página é meramente informativa, sem caráter contratual e não 
substitui as condições gerais e especiais das apólices em poder da 
NORTRAVEL e das seguradoras VICTORIA – Seguros, SA. Apólice nº 
4900001116 e RNA Apólice 2017-954-00000125. Para mais informações 
consultar www.nortravel.pt

NOTA: Consulte as condições detalhadas dos seguros em www.nortravel.pt

A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui 
uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei n.º 17/2018. Por 
conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às 
viagens organizadas. A empresa Nortravel – Agência de Viagens e 
Turismo, SA será plenamente responsável pela correta execução 
da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido 
por lei, a empresa Nortravel – Agência de Viagens e Turismo, SA 
tem uma proteção para reembolsar os pagamentos que efetuou e, 
se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o 
seu repatriamento caso seja declarada insolvente.
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 8 
de março:
• Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre 

a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato;
• Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta 

execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato;
• Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência 

ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem co-
municar com o organizador ou a agência de viagens;

• Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, 
mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o 
pagamento de custos adicionais;

• O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso 
de aumento de custos específicos (por exemplo, do preço do 

combustível), se essa possibilidade estiver expressamente pre-
vista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do início 
da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior a 8 
% do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir o 
contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o 
preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em caso 
de redução dos custos relevantes;

• Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de 
rescisão e obter o reembolso integral dos pagamentos efetua-
dos em caso de alteração significativa de algum dos elementos 
essenciais da viagem organizada, com exceção do preço. Se, an-
tes do início da viagem organizada, o operador responsável pela 
mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, se for 
caso disso, a uma indemnização;

• Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de 
rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstân-
cias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de 
segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada;

• Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer 
momento antes do início da viagem organizada mediante o pa-
gamento de uma taxa de rescisão adequada e justificável;

• Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar 
elementos significativos da mesma conforme acordado, terão 
de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos 

suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de viagem 
organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os serviços não 
sejam executados nos termos do contrato, esta falta de confor-
midade afete consideravelmente a execução da viagem organiza-
da e o organizador não supra esta falta;

• Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a 
uma indemnização por danos em caso de incumprimento ou de 
execução deficiente dos serviços de viagem;

• O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver 
em dificuldades;

• Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pa-
gamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista 
for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se 
o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido 
o repatriamento dos viajantes. A Nortravel Agência de Viagens 
e Turismo SA subscreveu uma proteção em caso de insolvência 
com o Turismo de Portugal através do RNAVT 2284. Os viajan-
tes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade 
competente se for recusada a prestação de serviços devido à 
insolvência da Nortravel Agência de Viagens e Turismo SA.

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme trans-
posta para o direito nacional: www.dre.pt
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O presente catálogo é o documento informativo no qual se inserem as presentes condições 
gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo 
o contrato de viagem. 
A presente informação é vinculativa para a agência, salvo se cumulativamente:

• O programa o prever expressamente;
• As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
• A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;

As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor. As Condições 
Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Conexo constante do 
presente programa, as correspondentes fichas de informação normalizada e as condições parti-
culares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva 
da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Conexo 
constante do presente programa, as correspondentes fichas de informação normalizada e as 
condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no 
momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes. 
ORGANIZAÇÃO 
A organização técnica das viagens incluídas na presente brochura é da NORTRAVEL Agência de 
Viagens e Turismo S.A., com sede na Rua General Firmino Miguel, 3 - 1º A-B / Torre 2 – 1600-100 
Lisboa com o capital social integralmente realizado de € 700.000, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 504 
321 846, operador com o RNAVT nº 2284, telefone nº 225320450 e e-mail info@nortravel.pt 
INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS 
No ato da inscrição o Viajante deverá depositar 30% do preço da viagem, liquidando os restantes 
70% até 21 dias antes do início do serviço. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da 
data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição, ficando 
esta condicionada a obtenção da parte dos fornecedores da confirmação das reservas para 
todos os serviços de viagem. Condições particulares de pagamentos, em situações excecionais 
condicionadas pelos fornecedores e/ou épocas do ano, poderá ser exigido o pagamento total 
no ato da inscrição ou na confirmação dos serviços de viagem. A NORTRAVEL reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições 
acima mencionadas. 
INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro informamos que o Cliente poderá recorrer às 
seguintes entidades de resolução alternativa de litígios de consumo: 

1. Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; 
2. Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt 
3. A qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela Direção 

Geral do Consumidor http://www.consumidor.pt cuja consulta desde já aconselhamos. 
RECLAMAÇÕES 
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de via-
gem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens retalhista ou organizadora por 
escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora 
injustificada. O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a 
indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada 
prescreve no prazo de 2 anos.
BAGAGEM 

1. A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; 
2. O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no mo-

mento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem;
3. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser efetu-

ada por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano, e no máximo 
7 dias a contar da sua entrega. Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a 
reclamação deverá ser efetuada dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma;

4. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da res-
ponsabilidade da NORTRAVEL sobre a entidade prestadora do serviço. 

LIMITES 
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entidades presta-
doras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Trans-
porte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário. No 
que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativa-
mente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for 
caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou 
negligência destas, terá como limites os seguintes montantes: 

a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais; 
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação; 
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida; 
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo au-

tomóvel; 
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel;

Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração, destrui-
ção e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, 
enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites: 

a) € 1.397, globalmente; 
b) € 449 por artigo; 
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda do estabeleci-

mento de alojamento turístico. 
A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor 
correspondente a três vezes o preço do serviço vendido. 
DESPESAS DE RESERVA E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva, será cobrada a taxa de serviço de € 20,00 (não reembolsável). Por cada alte-
ração (retificação de nomes, datas, tipos de alojamento, viagem, etc) deverá pagar uma taxa 
de alteração no valor de € 20,00 (por cada alteração) acrescidos dos encargos que a alteração 
origine junto dos fornecedores da viagem (companhia aéreas, companhias de navegação, ho-
téis). Todas as possíveis alterações solicitadas pelo Viajante, dependem da aceitação por parte 
dos respetivos fornecedores.
DOCUMENTAÇÃO 
O Viajante deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pessoal ou familiar (pas-
saporte, cartão de cidadão, bilhete de identidade, documentação militar, autorizações para 
menores, vistos, certificados de vacinas e outros eventualmente exigidos). Cédulas ou assentos 
de nascimento não são válidos como documento de viagem. A agência organizadora declina 
qualquer responsabilidade pela recusa da concessão de vistos ou a não permissão da entra-
da ao Viajante em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para 
a anulação da viagem, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que a situ-
ação acarretar. Viagens na União Europeia: os Viajantes (independentemente da idade) que 
se desloquem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de 
identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão); Para obtenção de assistência médica 

devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu do Seguro de Doença; Os nacionais de 
países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação ne-
cessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem. 
Viagens fora da União Europeia: os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem 
para fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação 
civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência 
no momento da reserva); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ 
consulados dos países de origem.
ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito para 
uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mes-
ma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa referida no 
ponto 7, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou 
menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encon-
tra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas 
e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”. Após iniciada a viagem, 
se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. 
ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão 
não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.
CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas 
as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência de viagens 
e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida; O 
cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e 
pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamen-
te informados e comprovados pela agência de viagens e turismo; A cessão está condicionada 
pela aceitação de todos os fornecedores de serviço e caso não aceitem o Viajante fica sujeito às 
despesas e encargos previstos na cláusula 15.
ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA
Sempre que, antes do início da viagem organizada, (a) a agência de viagens e turismo se veja 
obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos serviços de via-
gem, (b) ou não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (c) 
ou propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, no 
prazo de 8 (oito) dias: 

a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turis-

mo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e turismo 
implicará a aceitação tácita da alteração proposta.
RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de participantes a Agência reser-
va-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcançado seja 
inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no 
prazo de: 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração superior 
a seis dias; 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração de dois 
a seis dias. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo poderá ainda 
rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos apenas 
confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo máximo 
de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio 
vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento 
ou redução de preço) que resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível, 
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem. Caso o aumento 
em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula 
“ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA”. Em caso de redução de preço a agência de viagens 
e turismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes 
despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.
TAXAS DE AVIAÇÃO E PORTUÁRIAS
Os valores das taxas de aeroporto e taxas portuárias, de segurança e de combustível apresenta-
dos nesta brochura, foram calculados à data de impressão. Devido a constantes alterações, os 
mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do preço até 21 dias antes da data de partida.
REEMBOLSOS 
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo 
Viajante por motivos de força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos 
respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por 
causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por outros 
equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e o dos efetivamente prestados. 
RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da viagem. Tal rescisão 
implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encargos a que o início do 
cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as 
economias de custos. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre 
a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente situação o reembolso será efetuado, 
deduzidos da taxa de rescisão e todos os encargos, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão 
do contrato de viagem. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes 
do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias 
inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consi-
deravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino, de acordo 
com o Artigo 2, nº 1 c) do D.L. 17/2018. A rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas 
confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
RESPONSABILIDADE 
A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de todos os serviços de 
viagem incluídos no contrato de viagem. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências 
de viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser 
executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis. 
As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as agências 
retalhistas, no caso de viagens organizadas. Nos restantes serviços de viagens, a agência de 
viagens e turismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e 
ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos 
pelo viajante. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em vendas ou 
reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos 
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes 

sejam imputáveis. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros devido a de-
ficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder 
à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de 
viagem conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
ASSISTÊNCIA
Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe forem imputáveis, este 
não possa terminar a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a seguinte assis-
tência: disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, as autoridades 
locais e a assistência consular e auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e 
a encontrar soluções alternativas de viagem. Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de 
assistência tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência 
de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude 
da prestação dessa assistência. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante 
não puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar 
os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, por um período não 
superior a três noites por viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente 
responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais 
aplicáveis. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mobilidade re-
duzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem 
às pessoas que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de viagens 
e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do 
início da viagem organizada.
INSOLVÊNCIA 
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de 
Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P entidade 
responsável pelo respetivo acionamento:

Turismo de Portugal, I.P. 
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa Tel. 211 140 200 | info@turismodeportugal.pt  

SEGUROS
A responsabilidade da Nortravel, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida
por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros HISCOX EUROPE UNDE-
RWRITING LTD, com a apólice n.º HD IP6 2000351, no montante de € 6.000.000 e pelo Fundo de 
Garantia de Viagens e Turismo do Turismo de Portugal. A Nortravel disponibiliza ainda a venda 
de seguros que poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de situações de 
assistência e despesas de cancelamento.
IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. 
A. na margem.
VALIDADE 
Maio a outubro 2020. 
EDIÇÃO
Este programa foi publicado em dezembro de 2019.

NOTAS 
• As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de cada destino e viagem em 

concreto - condições particulares – e que fazem parte do contrato de viagem. 
• As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específi-

cas desde que devidamente acordadas pelas partes. 
• Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que qualquer 

derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos 
termos constantes da cláusula “alteração de preço”. 

• Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados pode-
rá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constantes 
da cláusula “alteração de preço”. 

• As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura seguem as normas de qua-
lidade do país de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por outros similares quan-
do por motivos alheios à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, 
obrigando-se a agência a informar o cliente logo que de tal tenha conhecimento. 

INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA 
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país e de acordo 
com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão deste programa, podendo 
por isso ser sujeitas a alteração. 
HOTÉIS 
O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. A maioria dos hotéis 
não dispõe de quarto triplo, sendo por norma colocada uma cama extra que pode não ser de 
idêntica qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo pode ser constitu-
ído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis constantes dos programas é indicativa assim 
como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos critérios por vezes são 
distintos dos utilizados em Portugal. 
REFEIÇÕES 
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de Meia Pensão e 
Pensão Completa não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de 
refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late che-
ck-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço. As refeições indicadas como incluídas, 
quer sejam nos restaurantes ou nos hotéis, serão servidas ao grupo em horário fixo e com igual 
menu para todos os participantes, não podendo haver alterações. 
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 
As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e 
ultimo serviço. Em regra, sem carácter vinculativo os quartos podem ser utilizados a partir das 
14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 12h do dia de saída. 
DOCUMENTOS DE VIAGEM 
A emissão dos documentos de viagem (bilhetes de avião e vouchers) pela Nortravel está sujeita 
a condições contratuais de viagens em grupo, pelo que não poderão ser emitidos com uma 
grande antecedência da data de partida. Em condições excecionais impostas pelos fornecedo-
res, as emissões poderão ter de ser antecipadas.
As CONDIÇÕES GERAIS constantes nesta página são válidas à data de impressão da brochura. As 
mesmas deverão sempre ser consultadas, no site www.nortravel.pt ou no seu agente de viagens, 
aquando da reserva efetuada. Poderão surgir mudanças decorrentes de alterações legislativas.

REVISÕES E ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO
A Nortravel poderá alterar e corrigir preços, datas, itinerários e outros serviços propostos 
neste catálogo, por falha na arte ou digitação. Sempre que esses erros sejam detetados, 
serão imediatamente corrigidos na nossa brochura disponível no nosso site www.nortra-
vel.pt. Antes de efetuar a reserva, solicite o programa completo na sua agência de viagens 
ou consulte-o no nosso site.

condições gerais


