Saída: 26 de Julho de 2018
Duração: 12 noites
Cruzeiro: 07 noites
Portugal (Porto, Régua, Vega de Terón,
Barca D’Alva, Ferradosa e Pinhão).
01º DIA | (26/07) - RIO DE JANEIRO OU SÃO
PAULO
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a cidade do Porto.
02º DIA | (27/07) - PORTO
Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.
03º DIA | (28/07) - PORTO
Café da manhã e, em horário apropriado, traslado
ao porto para embarque no magnífico barco MS
MIGUEL TORGA. Apresentação da tripulação e
coquetel de boas-vindas. Jantar e pernoite a bordo.

04º DIA | (29/07) - PORTO
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã,
excursão opcional a cidade do Porto, a segunda

maior cidade de Portugal, declarada “Patrimônio da
Humanidade” pela UNESCO. A cidade é uma das
mais antigas cidades da Europa com bairros que
preservam intacta sua aparência original,
enquadramento de ruas sinuosas, casas com arcos e
majestosas igrejas. No entanto, se tem uma
característica que define a cidade do Porto é, acima
de tudo, o vinho. Regresso a bordo. Noite de fado
a bordo.
05º DIA | (30/07) - PORTO – RÉGUA
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã,
excursão opcional a cidade de Guimarães. Almoço a
bordo e navegação com destino a Régua. Neste
trecho atravessamos as esclusas de Carrapatelo, a
mais alta de toda Europa, com 36 metros. Noite
livre em Régua. Pernoite a bordo.
06º DIA | (31/07) - RÉGUA – VEJA DE TERON
Pensão completa a bordo. Excursão opcional a Vila
Real e passeio pelos jardins do Solar de Mateus.
Regresso a bordo em Pinhão. Navegação através
dos vinhedos mais famosos do Porto. Chegada a
Vega de Teron. Noite flamenco a bordo.

07º DIA | (01/07) - BARCA D’ALVA
Após o café da manhã, excursão opcional a
Salamanca, declarada “Patrimônio da Humanidade”
pela UNESCO. Visita a catedral e sua famosa
Universidade que data de 1218, uma das mais
antigas do mundo. Regresso ao barco. Noite a
bordo.

11º DIA | (05/08) - LISBOA
Após o café da manhã, saída para a visita da cidade
com destaque para O Marquês de Pombal, a
Avenida da Liberdade, “a baixa” com a monumental
Praça do Comércio, o Monumento aos
Descobridores, o Mosteiro dos Jerônimos, entre
outros. Tarde livre. Hospedagem.

08º DIA | (02/08) - BARCA D’ALVA – FERRADOSA –
PINHÃO
Café da manhã a bordo, e manhã de navegação com
destino a Ferradosa. Neste trecho passaremos as
eclusas de Pocinho e Valéria. Após o almoço a
bordo, chegada a Ferradosa e excursão opcional
para “Os Vinhos do Porto”, percorrendo a Rota dos
Vinhos, com parada em uma das mais importantes
Quintas da região para degustação de vinhos
típicos. Tempo livre em Pinhão e Jantar de Gala a
bordo. Pernoite a bordo.
09º DIA | (03/08) - PINHÃO – PORTO
Café da manhã a bordo. Excursão opcional de
Lamego, o santuário de Nossa Senhora dos
Remédios e a catedral. Regresso ao barco em
Régua. Tarde de navegação. Chegada ao Porto no
final da tarde. Noite folclórica a bordo.

12º DIA | (06/08) - LISBOA
Após o café da manhã, saída para a visita da cidade
com destaque para O Marquês de Pombal, a
Avenida da Liberdade, “a baixa” com a monumental
Praça do Comércio, o Monumento aos
Descobridores, o Mosteiro dos Jerônimos, entre
outros. Tarde livre. Hospedagem.
10º DIA | (04/08) - PORTO – COIMBRA – LISBOA
Após o café da manhã, desembarque às 09h. Saída
para Lisboa com visita em Coimbra, terra natal de
seis Reis e capital de Portugal até 1256, além de
sede da mais antiga Universidade do país, fundada
no séc. XIII. Faremos uma visita nesta belíssima
Universidade com sua magnífica Biblioteca,
considera uma das mais ricas do mundo. Após a
visita, continuação para a cidade de Lisboa e
hospedagem.

13º DIA | (07/08) - LISBOA – RIO DE JANEIRO E SÃO
PAULO
Café da manhã e, em horário apropriado, traslado
ao aeroporto para embarque de retorno ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea ida e volta em classe
econômica com saída do Rio de Janeiro ou São
Paulo (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira);













07 noites de Cruzeiro com todas as refeições
incluídas no Magnífico MS Miguel Torga;
01 noite de hospedagem na cidade do Porto
com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Lisboa com café
da manhã;
City tour em Lisboa;
Todos os traslados;
Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem; (mínimo de 15
passageiros);
Seguro de viagem com cobertura de € 30.000
(consulte condições para cobertura superior);
Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
Carregadores de malas nos hotéis para um
máximo de uma mala por pessoa;
Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla / Cabine Ponte
Principal
Acomodação individual /Cabine
Ponte Principal
Taxas
Taxas de embarque e segurança
Taxa portuária

a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para
o período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais;
• Check-in nos hotéis após 15h e check-out até
12h;
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis;
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
sem diminuição no número de noites em cada
cidade da proposta;
• O Imposto de Renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser pago
na entrada junto com as taxas.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 1 mês antes do
embarque).

€ 3.998
€ 5.398

€ 285
€ 60

Imposto de renda retido na fonte

3,90%

Suplementos por pessoa
Pacote de excursões durante o
Cruzeiro (Total de 07 excursões
incluídas)
Cabine Superior (dupla)

€ 450
€ 289

Para cabine individual Categoria A adicionar
100% do valor do suplemento.
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote;
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva;
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos

Entrada de € 799 +taxas de,
e saldo em 10 parcelas de € 320
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque;
 Certificado internacional de vacina contra a febre
amarela;
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Porto – Hotel Ipanema Park
Barco – MS Miguel Torga
Lisboa – Hotel Mundial

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

