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1º DIA – LISBOA / BARCELONA (ESPANHA) 
Comparência em Rio Maior na Praça da 
República às 06h00. Transporte privado até 
ao aeroporto Humberto Delgado 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 Oasis of the Seas. 
Refeições a bordo. Inicio da navegação às 18h00. Noite em navegação. Divirta-
se com as inúmeras atrações a bordo.  
 
2º DIA – PALMA DE MAIORCA (ESPANHA) 
Chegada às 08h00, 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 16h00. 
 
3º DIA – PROVENÇA – MARSELHA  (FRANÇA) 
Chegada às 09h00, desembarque para visitas (opcional). Marselha é uma 
cidade costeira cheia daquele rústico latino já que anuncia a Córsega e o sul de 
Itália. O seu porto foi fundado por navegadores gregos em 600 a.C. e, ainda 
hoje, apesar de ser a segunda maior cidade de França, continua a ser conhecida 
por este porto – e pelos seus condutores loucos. Buliçosa e desordenada, é uma 
verdadeira metrópole mediterrânica cujo charme vem mais do seu forte carácter 
do que da sua sofisticação, como é o caso de outras cidades da costa Sul 
francesa. Saída às 18h00 
 
4º DIA – FLORENÇA /PISA (ITÁLIA)  
Chegada às 08h30, desembarque para visitas (opcional). Antiga vila de 
pescadores na fronteira de duas 
regiões encantadoras, La Spezia 
oferece fácil acesso à Toscana e às 
suas grandes cidades, como Florença 
e Pisa, além da costa acidentada da 
Ligúria e aldeias em terraços 
conhecidas como Celebre costa de 
Cinque Terre, que é considerada uma 
das maiores joias de Itália. Saída às 
20h30. 
 
  
 

 
5º 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 20h00. 

 
6º DIA – NÁPOLES (ITÁLIA) 
Chegada às 07h00, desembarque para visitas (opcional). Nápoles é a capital da 
região da Campânia, conhecida por ser rica em História, artes, cultura, 
arquitectura, música e gastronomia. Há mais de 2800 anos que desempenha um 
importante papel na península italiana. Situada na costa oeste de Itália, está no 
meio de duas importantes áreas vulcânicas: o monte Vesúvio e Campi Flegrei, o 
supervulcão adormecido no golfo de Pozzuoli. Saída às 20h00. 

 
7º DIA – NAVEGAÇÃO 
 
8º DIA – BARCELONA / LISBOA 
Chegada às 05h00 a Barcelona, e desembarque. Início de visita panorâmica a 
Barcelona, 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. 

 
 
 
 
 

PREÇO POR PESSOA em camarote: 
           
Varanda vista Mar………………………… € 1685.00     
Supl. Camarote Individual………….    €   830,00        

3ª Pessoa …………………………………. € 1600,00        

 

Inscrição: 400€ por pessoa; 
Pagamento restante: 30 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; 
 Pensão completa; 
 Taxas portuárias; 
 Visita dia inteiro a Barcelona; 
   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 e bebidas; 
 Gratificações, 
 Pequeno-almoço do primeiro dia e jantar do último dia. 


