
 

 

FIM DE ANO  
NAS ILHAS CANÁRIAS, MADEIRA E AGADIR 

 

Uma das melhores formas de conhecer os detalhes de destinos únicos. Um 
cruzeiro pensado exclusivamente para que desfrute a bordo de uma noite 
com grande encanto, a Noite de Passagem de Ano, ao mesmo tempo que 
usufrui da grande oferta turística de Gran Canária, Tenerife e Lanzarote e 
outras joias do Atlântico, como o Funchal, a capital da Madeira e Agadir, em 
Marrocos. 

 
1º dia – 29 de dezembro (sábado) – LISBOA | GRAN CANARIA 
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo Ibéria, com destino a 
Las Palmas de Gran Canaria (via Madrid). Chegada a Las Palmas, formalidades de desembarque 
e transfer para o porto de Las Palmas para embarque no nosso Cruzeiro de Fim de Ano, com 
saída prevista para as 19h00. 
 
2º dia – 30 de dezembro (domingo) – TENERIFE 
Tenerife é a ilha de maior extensão do arquipélago das Canárias e um dos principais destinos 
turísticos, em Espanha. A sua capital, Santa Cruz de Tenerife, conta com locais turísticos 
destacados como a Plaza de Espanha e da Candelária, que inclui o monumento à Virgem e o 
Palácio da Carta, assim como outras construções relevantes, entre as quais se encontra a igreja 
da Conceção, um dos edifícios mais representativos da cidade. 
Além disso, falar de Tenerife é também, sem dúvida, do Parque Nacional das Cañadas do Teide, 
o pico mais alto de Espanha, um lugar para desfrutar de vistas panorâmicas únicas. 
 
3ºdia – 31 de dezembro (2ª feira) – MADEIRA 
Funchal, a capital da ilha da Madeira, é conhecida pela sua fascinante beleza natural, os seus 
afamados vinhos e por acolher de braços abertos todo aquele que a visita.  
A ilha da Madeira disfruta de um clima tropical muito agradável durante todo o ano. Este 
entorno do oceano Atlântico oferece uma sinfonia de possibilidades, como o avistamento de 
baleias e golfinhos, o esqui aquático ou o surf. Além disso, em terra firme, também existem 
muitas atividades para realizar no Funchal, como um passeio pelas levadas, fazer uma descida 
em Carro do Monte ou subir no teleférico para admirar a panorâmica da ilha. 
Neste dia, pela tarde iremos estar ao largo para podermos desfrutar do Fabuloso Fogo de 
Artificio. Festejos de Fim de Ano a bordo.  
 
4º dia – 01 de janeiro (3ª feira) – MADEIRA  
Dia para atividades de carater pessoal, dentro ou fora do navio. 
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5ºdia – 02 de janeiro (4ªfeira) - NAVEGAÇÃO  
Durante este dia de navegação poderá desfrutar dos serviços a bordo para fazer o que mais 
deseja. Poderá relaxar no Spa com uma massagem, navegar na internet, jogar um dos muitos 
desportos que oferecemos ou visitar o ginásio, tomar banho de sol nos decks superiores, 
enquanto desfruta da sua bebida favorita, jogar no casino ou aproveitar as outras opções de 
entretenimento disponíveis. 
 
6º dia – 03 de janeiro (5ªfeira) – AGADIR 
Fazer turismo em Agadir irá fazê-lo descobrir uma das cidades mais impressionantes da costa  
Atlântica de Marrocos. Imediatamente depois de desembarcar contemplará a singular Mesquita 
do Porto de Agadir. 
Na Cité Founty, encontra-se o Palácio Real de Agadir, uma residência do rei Mohamed VI. Mas 
se há algo que torna Agadir famosa são os seus parques. Os mais deslumbrantes são os jardins 
de Olhão e, no sul da cidade, o Parque Nacional de Souss-Massa. 
 
7º dia – 04 de janeiro (6ªfeira) – LANZAROTE  
Chegada a Lanzarote, a mais oriental das ilhas Canárias, que se caracteriza pelo grande número 
de vulcões que se estendem por toda a ilha. É certamente uma terra de contrastes onde 
encontrará paisagens vulcânicas, águas cristalinas e oásis de palmeiras. 
A ilha tem muitas praias para desfrutar ao longo de todo o ano, dadas as excelentes 
temperaturas e muitas horas de sol que iluminam este lugar privilegiado. 
Explorar crateras inativas e ravinas, parques e áreas naturais protegidas, fazer caminhadas ao 
longo da costa ou pelo interior da ilha.  
No Norte encontramos as “Jameos”, cavernas e tubos vulcânicos que foram criadas pela última 
erupção do vulcão da Coroa, há 3000 anos atrás, uma das atrações mais visitadas de Lanzarote. 
No Sul, podemos encontrar, entre outras atrações, o Parque Nacional de Timanfaya para 
observar a natureza vulcânica da paisagem e sua diversidade biológica. É uma área interessante 
de vinho La Geria, onde a videira cresce como que por magia no antigo cinzas vulcânicas. 
 
8º dia – 05 de janeiro (sábado) – GRAN CANARIA | LISBOA  
Chegada a Gran Canaria. Desembarque. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto para 
formalidade de embarque em voo Iberia (via Madrid) com destino a Lisboa.  
Chegada e fim de Viagem. 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO POR PESSOA (mínimo de 20 pessoas) 

Cabine Dupla                                              1.995€ 

Suplemento quarto individual                   435€ 
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O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Acompanhamento por responsável Novas 

Fronteiras durante todo o circuito; 

 Passagem aérea em classe turística em voo 

regular IBERIA, para percurso Lisboa / Madrid / 

Las Palmas / Madrid / Lisboa, com direito ao 

transporte de 23 kgs de bagagem; 

 7 noites em cruzeiro, em Categoria Exterior 

Superior em regime de tudo incluído (em 

Cruzeiro); 

 Regime de Tudo Incluído que consiste em 

pequenos-almoços, almoços e jantares nos 

restaurantes designados a bordo (jantar de 

acordo com horário indicado), e acesso ao 

serviço buffet. Estão incluídas todas as bebidas, 

como água, sumos, café, chá, refrescos e 

pacote de bebidas alcoólicas das principais 

marcas.  

 Abertura da cama 

 Acesso e utilização das instalações  

 Participação em todos os programas de 

animação e atividades 

 Shows espetaculares 
 Acesso a todos os bares e salões 
 Música ao vivo 

 Fitness center e pista de footing ao ar livre 

 Todas as piscinas, jacuzzis e solário 
 Pista de basquetebol (Monarch) 
 Biblioteca 
 Discoteca 
 Entretenimento na zona da piscina 
 Instalações, clubes e entretenimento para 

crianças e jovens 
 Seleção de filmes a bordo e canais de televisão 
 Transferes de chegada e saída; 
 Taxas administrativas, portuárias, de serviço 

(Gratificações a bordo) e IVA; 
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

no valor aprox. de 47.99€ à data de 20/04/2018 
(a reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
dos bilhetes); 

 Seguro Multiviagens 

 

 Gratificações;  
 Extras de caráter particular e tudo o que 

não estiver mencionado como incluído. 
 Carta de bebidas Premium e consumo 

de bebidas em bares denominados 
Premium 

 Pacotes opcionais de bebidas 
denominados “Favorito” ou “Total”, 
“extras” ou “serviços opcionais”  

 Almoços e jantares em determinados 
restaurantes 

 Água engarrafada e sumos naturais 
 Compras em lojas Duty Free 
 Internet e Wifi nas zonas reservadas 
 Minibar, serviço de quartos 24 horas, 

serviço de amas, serviço de lavandaria e 
engomadoria 

 Chamadas telefónicas ou mensagens 
para terra 

 Atendimento médico 
 Excursões 
 Acesso às instalações e serviços “The 

Waves Yacht Club” 
 Em geral, qualquer outro serviço que 

figure expressamente como opcional ou 
extra no programa, ou que não tenha 
sido contratado expressamente e, por 
isso, não apareça no contrato e na 
documentação que é entregue no 
momento de formalização do contrato.  

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
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