
26 Junho 
a 6 Julho 
2023

NOTAS:
- Sinal 30% no acto da reserva. Restante pagamento 
  90 dias antes da data da partida. 
- Este programa poderá ser alterado por motivos 

imprevistos. 
 -Consulte condições gerais do programa, 

informação pré contratual, ficha informativa e 
seguro viagem em: www.queluztur.pt

- Passaporte obrigatório.
- Opcionais: Excursões, transferes e outros serviços. 

AVª JOSÉ ELIAS GARCIA, 98 A - QUELUZ 

T: 214 300 860  / 916 143 870 

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE DUPLO: 

Rede fixa nacional / Rede móvel nacional

Serviços incluídos no cruzeiro 

Cruzeiro com pensão completa (exceptuando bebidas),
alojamento em camarote elegantemente equipado com cama 
de casal ou duas camas individuais, ar condicionado, roupeiro, 
casa de banho privativa com duche, TV, telefone, minibar* 
 e cofre*. (* serviço com custo extra, não incluído)

Todas as actividades de entretenimento, jogos, competições, 
concursos de dança, dias e noites temáticas como White Party, 
Festa Flower Power, talent show…
Espectáculos de teatro todas as noites estilo Broadway e 
actividades de entretenimento. 

Monitores no ginásio, voleibol, pista de footing com umas 
impressionantes vistas. Piscinas de hidromassagem, sala de 
relaxamento, ginásio vanguardista.
Piscinas cobertas e ao ar livre com actividades programadas. 
Bares com música ao vivo e discotecas (consumo não incluído)

Entrada no casino aberto até de madrugada.
Jantar de gala e seguro de Viagem (opção platinum)

Serviços não incluídos no preço do cruzeiro 
Nos cruzeiros MSC, os passageiros deverão pagar a taxa de 
serviço que é obrigatória, e não está incluída na tarifa do 
cruzeiro, a taxa de serviço diária,poderá ser pré-paga 
acrescentando a mesma junto com os valores do seu cruzeiro 
no momento da reserva. (220,00 euros )

11 dias a bordo no MSC Orchestra visitando: 
Espanha, Itália e França 

Camarote Interior Bella = 1000 euros
Camarote Vista Mar Bella = 1200 euros 
Camarote com Varanda Bella = 1500 euros
(Inclui taxas portuárias )

CRUZEIRO no Mediterrâneo
 com saída e chegada a Lisboa

Outras datas de saídas disponíveis 
em 2023, consulte-nos
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