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1º DIA – BENEDITA / RIO MAIOR / LISBOA 

Comparência em Benedita junto às nossas 
instalações às 12h45, em Rio Maior na Praça 
da República às 13h00. Transporte privado até 
ao terminal de cruzeiros do Porto de Lisboa . 
Formalidades de embarque e check-in no 
Navio Zenith. A elegância e o conforto são as 
características básicas do Zenith junto à sua 
atmosfera íntima e pessoal, que transmite ao 
navio um toque de luxo. Com capacidade para 
1877, este navio é um dos ícones da frota da 
Pullmantur. Nos seus 9 decks podes contar com vários serviços como cafés, 
discoteca, biblioteca, piscinas, jacuzzis, lojas livres de impostos,  restaurantes com 
vistas para o mar onde poderás disfrutar dos pratos e criações dos chefs que realizam 
o seu trabalho a bordo. Partida às 18h00. Regime de Tudo Incluído a bordo. 
 
2º DIA – NAVEGAÇÃO 
 
3º DIA – MADEIRA 
Chegada às 08h00 ao porto do Funchal. Saída para visitas. A Ilha da Madeira, com a 
capital no encantador Funchal, é já famosa pelo seu clima de excelentes temperaturas, 
onde parece ser sempre primavera, a amena água do mar, e pela verdejante 
vegetação, que apelidou de “pérola do Atlântico” ou “jardim do Atlântico”, fazendo da 
Ilha da Madeira um destino turístico de eleição durante todo o ano. Partida às 17h00. 
 
4º DIA – LA PALMA 
Chegada às 11h00 ao porto de Santa Cruz de La Palma. Esta ilha vulcânica parece 

que está pintada de cor verde pelos seus 
bosques profundos de vegetação pré-histórica. 
Nela poderá contactar com a natureza sob um 
dos melhores céus do mundo para observar as 
estrelas, relaxar-se numa das suas 
acolhedoras praias ou fazer uma excursão 
entre vulcões e barrancos. Atravesse caminhos 
mágicos com pequenas cascatas, quando 
chegar ao cume olhe para cima. De certeza 
que será uma experiência muito especial. 
Partida às 19h00. 

 



5º DIA – TENERIFE 
Chegada às 09h00 ao porto de Santa Cruz de Tenerife. A bela ilha de Tenerife é a 
maior das sete ilhas que formam o Arquipélago das Canárias, em pleno Oceano 
Atlântico. A vibrante capital de Tenerife, Santa Cruz, ganha vida em Fevereiro ou 
Março com a chegada do Carnaval, considerado um dos maiores do mundo. Este 
fantástico destino de férias, abençoado com muito sol, dá as boas-vindas a milhões de 
visitantes todos os anos, que procuram descanso, aventura, umas férias agradáveis e 
um clima fantástico. Partida às 18h00 
 
 
6º DIA – LANZAROTE 
 Chegada às 08h00 ao porto de Arrecife. Esta ilha foi declarada Reserva da Biosfera 
pela UNESCO e é uma 
das mais belas e 
delicadas áreas das 
ilhas Canárias. 
Lanzarote tem um 
ecossistema de origem 
vulcânico único 
relativamente pouco 
erudido devido ao clima 
seco. Surpreendem os 
seus vinhedos que 
florescem em terreno 
vulcânico negro, as 
encantadoras praias; 
pequenas vilas em oásis 
férteis e as suas 

paisagens lunares surrealmente 
espantosas. As Montañas del Fuego, 
parte do Parque de Timanfaya são o 
resultado de um imenso e histórico 
cataclismo vulcânico de cinza vulcânica. 
Partida às 15h00. 
 
 
7º DIA – NAVEGAÇÃO 
 
 
8º DIA – LISBOA / RIO MAIOR / BENEDITA 
Chegada a Lisboa às 09h00. A 
combinar localmente transporte 
privativo até Rio Maior e Benedita. Fim 
dos nossos serviços. 

 

PREÇOS POR PESSOA: 
Camarote familiar exterior luxo com  
varanda 

          
     870,00 € 

Camarote familiar exterior superior      820,00 € 
3ª e 4ª Pessoa      570,00 € 

Crianças 2 aos 17 anos       410,00 € Os Preços Incluem: 

 Transportes Benedita /Rio Maior/ Porto de Lisboa/Rio Maior 
/ Benedita; 

 Cruzeiro na tipologia selecionada; 

 Tudo Incluído a bordo; 

 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  e almoço do primeiro dia e almoço e 
jantar do último dia; 

 Gratificações, 77 € por pessoa. 

 
Inscrição: 250€  por pessoa; 

Pagamento restante: 12 de Março’19 
 


