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1º DIA – LISBOA / BARCELONA (ESPANHA) 
Comparência em Benedita junto às 
nossas instalações às 05h45, em Rio 
Maior na Praça da República às 06h00. 
Transporte privado até ao aeroporto da 
Portela em Lisboa. Formalidades de 
embarque e partida no voo TP1040 às 
09h00 com destino a Barcelona. 
Chegada às 11h50. Formalidades de 
desembarque. Transporte privado até 
ao Porto e formalidades de embarque 
no magnífico navio MSC Fantasia. Refeições a bordo. Inicio da navegação às 
18h00. Noite em navegação. Divirta-se com as inúmeras atracções a bordo. 
 
2º DIA – AJACCIO (FRANÇA) 
Chegada às 12h00, desembarque para visitas (opcional) na principal cidade da 
Córsega, divertida para visitar em qualquer altura do ano. A Casa Buonaparte, a 
casa de família e o local de nascimento de Napoleão, é digna de uma visita, tal 
como a catedral da cidade. Em alternativa, desfrute apenas do sol da Córsega. 
Saída às 19h00.Navegação. 
 
3º DIA – CIVITAVECCHIA (ITÁLIA) 
Chegada às 07h00, desembarque para visitas (opcional). Civitavecchia é o 
ponto de partida para a visita da cidade de Roma uma das mais belas capitais 
europeias. E é-o por muitos e bons motivos, entre os quais se encontram um 
bom punhado de monumentos que vale a pena conhecer. Para começar, saiba 
que Roma é uma cidade que tem mais de 2.700.000 habitantes, sendo 
conhecida por muitos como ‘A Cidade Eterna’. Para dar uma pequena ideia da 
sua importância, há que referir que se trata da cidade com a maior concentração 
de bens históricos e arquitetónicos em todo o mundo. O seu centro histórico 
desperta muitos interesses a nível artístico e cultural. Saída às 19h00. 
Navegação 
 
4º DIA – LA SPEZIA (ITÁLIA) 
Chegada às 07h00, desembarque para visitas (opcional). A capital do Golfo dei 
Poeti La Spezia deve o seu desenvolvimento moderno à construção do Arsenal 
Militar Marítimo (1860-1865), idealizado por Cavour e projetado por Domenico 
Chiodo. A cidade é muito apreciada pelo seu clima ameno e pela sua posição 
privilegiada no Golfo dei Poeti. Embora o Arsenal significou o desenvolvimento e 
o salto para a modernidade da cidade, a sua atividade sempre se desenvolveu 
de costas para a cidade. No entanto, La Spezia está atualmente em um 
processo de reforma urbanística cujo objetivo é integrar - de modo gradual -o 
Arsenal Militar à cidade. La Spezia é uma cidade totalmente voltada para o mar 
e para o porto. É fundamental perder-se pelas ruas de pedestres da cidade, 
acabando no passeio marítimo, de onde se pode admirar magníficas vistas do 
Golfo dei Poeti. 

 
5º DIA – GÉNOVA (ITÁLIA) 
Chegada às 08h00, desembarque para visitas (opcional). Disposta entre 
enormes montanhas e o mar, dona de um agitado porto, esta cidade (e destino 
de férias), na costa oeste da Itália, exibe orgulhosamente o seu passado, 
espelhado nos muitos palácios tanto ali, como nos arredores. Partida às 18h00. 
 
6º DIA – CANNES (FRANÇA) 
Chegada às 08h00, desembarque para visitas (opcional). Cannes (em occitano 
Canas) é uma cidade do sul da França, no departamento de Alpes-Maritimes, 
situada à beira do mar Mediterrâneo, na Costa Azul (Côte d'Azur). É um destino 
turístico movimentado, por sediar anualmente o Festival de Cinema de Cannes, 
o maior evento mundial da categoria. Partida às 18h00 
 
7º DIA – PALMA DE MAIORCA (ESPANHA) 
Chegada às 14h00, desembarque para visitas (opcional). É a capital da maior 
ilha do arquipélago das Baleares espanholas – Maiorca – e oferece aos seus 
visitantes longas praias, óptima vida social, baías tranquilas e um interior rico e 
variado que, no seu conjunto, dá origem a uma das ilhas mais bonitas de 
Espanha. Saída às 00h30. 
 
8º DIA – BARCELONA / LISBOA 
Chegada às 09h00 a Barcelona, e desembarque. Início de visita panorâmica a 
Barcelona incluindo almoço com bebidas, passando pelos locais de maior 
interesse turístico, como a Sagrada Família, Plaza de Catalunya, La Rambla, 
Plaza de España, Porto Olímpico. Almoço. À hora a informar localmente saída 
em transporte privado até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida no 
voo TP1045 às 19h00 com destino a Lisboa. Chegada às 19h55. Formalidades 
de desembarque e partida em transporte privado até Rio Maior e Benedita. 

 

PREÇO POR PESSOA: 
Em Camarote exterior com varanda          1450,00 € 
3ª Pessoa em camarote exterior 
com varanda 

         1400,00 € 

Supl. Camarote Individual            300,00 € 

Crianças 2 aos 17 anos             700,00 € 
Inscrição: 225 €  por pessoa; 
Pagamento restante: 15 dias antes da viagem. 
Os Preços Incluem: 
 Transportes Rio Maior/ Aeroporto/ Porto /Aeroporto/ 

Rio Maior; 
 Passagem aérea Lisboa / Barcelona / Lisboa com 

taxas de aeroporto com direito a 23kg de bagagem; 
 Cruzeiro em camarote exterior com varanda com 

taxas; 
 Pensão completa sem bebidas; 
 Visitas conforme programa; 
   Seguro de assistência em viagem no valor de 

50.000€; 
 Acompanhante da agência em todo o percurso. 
Os Preços Excluem: 
 Extras de natureza pessoal e quaisquer serviços não 

mencionados no programa; 
 Pequeno-almoço do primeiro dia e jantar do último 

dia; 
 Gratificações, 10 € por noite. 


