
 

 

 

CRUZEIRO 5 MARAVILHAS DO MEDITERRÂNEO 

 

02.09.2019 

- 

09.09.2019 

 

“Na zona mais ocidental do Mar Mediterrâneo encontram-se 3 dos países mais 
monumentais do Mundo: Espanha, Itália e França, os mesmos pelos quais passa 
o cruzeiro 5 Maravilhas do Mediterrâneo de Pullmantur. Assim, a bordo do seu barco, 
poderá percorrer algumas das cidades europeias mais importantes e fotografar vários 
espaços naturais, como as praias da Provença ou as paisagens da Toscana.” 

Cruzeiro de 8 dias e 7 noites, pelo Mediterrâneo, passando pelos mais emblemáticos portos do sul da 
Europa. Esta inesquecível viagem, em regime de tudo incluído, com visitas também incluídas em todos 
os portos, inicia e termina numa das mais visitadas cidades de Espanha, Barcelona, onde incluímos uma 
visita da cidade com entrada na Sagrada Família. 

1º dia – 02 de setembro (2ª feira) – LISBOA | BARCELONA 
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo TAP, com destino a Barcelona. 
Chegada a Barcelona, formalidades de desembarque e visita panorâmica de Barcelona com entrada na 
Sagrada Família. 
Almoço incluído. 
Após o almoço transfer para o porto de Barcelona para embarque no Cruzeiro 5 Maravilhas do 
Mediterrâneo, com saída prevista para as 19h00. 
 
2º dia – 03 de setembro (3ª feira) – 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. 

3ºdia – 04 de setembro (4ª feira) – NÁPOLES - Visita a Pompeia e Capri 
Dia dedicado á visita da cidade de Pompeia, enterrada pelo vulsão de Vesúvio, em primeiro lugar. Após 
algum tempo de descanso, embarcará num Jet-Foil para, depois de uma viagem de cerca de 4o minutos, 
chegar ao porto da Marina Grande, onde poderá visitar as estreitas ruelas de Capri. Terá ainda tempo 
para tomar um verdadeiro café italiano numa esplanada da Praça Umberto I e tirar algumas das mais belas 
fotografias nos jardins de Augusto. 
 
4º dia – 05 de setembro (5ª feira) – CIVITAVECCHIA (ROMA) - Visita a Roma 
Dia de viagem pela eterna cidade, começando pela cidade do Vaticano. Acompanhado de um guia oficial, 
poderá visitar grande parte dos mais maravilhosos museus do Vaticano, que possuem as mais 
emblemáticas e importantes obras de arte do mundo, como a capela Sistina. Visite, também, a mais bela 
Basílica de São Pedro, em cujo interior se encontra a Piedad de Miguel Ângelo. Depois de se deliciar com 
um esplêndido almoço e algum tempo livre, faça uma viagem panorâmica de autocarro, conhecendo os 
mais deslumbrantes monumentos como: o Coliseu, o Monte Palatino, o Circo Máximo, o Teatro Mercelo, 
a Praça de Veneza com o seu magnífico monumento a Vittorio Emanuelle, a varanda de Mussolini, a Via 
Venetto e a Vila Borghese. 
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5ºdia – 06 de setembro (6ªfeira) – LIVORNO (FLORENCA/PISA) – Visita a Florença e Pisa 
Partindo do porto em direção à mais conhecida cidade italiana de Florença, com seu guia oficial visitará o 
exterior da Catedral de Santa Maria del Fiore, esplendor da arquitetura renascentista, a Ponte Vecchio, a 
mais antiga da cidade, possuidora de uma beleza única, ou a Praça della Signoria, o coração da cidade. E 
como não queremos que perca as delícias da cidade de Pisa, deslumbre-se com a Praça dos Milagres, onde 
se encontram a Catedral, a original arqutetura cristã do Batistério e, como não poderia deixar de ser, a 
famosa Torre inclinada. Terá algum tempo livre para desfrutar desta magnífica cidade. (Para visitar 
monumentos religiosos devem cobrir ombros e joelhos). 
 
6º dia – 07 de setembro (sábado) – VILLEFRANCHE (NICE) - Visita a Nice, Mónaco e Montecarlo 
Dia para visita de Nice, Mónaco e Monte Carlo são três dos destinos que não se podem perder na Costa 
Azul. Levámo-lo a descobrir a maravilhosa Nice, que não para, no Passeio dos Ingleses, um passeio 
marítimo espetacular. Mais tarde, aventure-se na parte antiga e admire a antiga beleza das suas ruas e 
ruelas. De seguida, partiremos rumo ao Mónaco para desfrutar dos seus belíssimos monumentos, e visitar 
Monte Carlo para dar um belo passeio ao longo da esplêndida Marina, a zona onde se disputa o mítico 
Grande Prémio de Fórmula 1 e a praça do Grande Casino. Uma oportunidade única e interessante para 
percorrer todas as maravilhas da fantástica Costa Azul. 
 
7º dia – 08 de setembro (domingo) – SÈTE - Ida á Praia de Sète 
Nesta excursão poderá desfrutar da praia pública de Sete. Para além disso, se o desejar também poderá 
ir à zona de praia privada e dispor de pacote que inclui uma espreguiçadeira ou cama de praia, guarda-
sol, uma salada e um copo de vinho. Finalmente, regressaremos ao molhe depois da merenda. 
 
8º dia – 09 de setembro (2ª feira) – BARCELONA | LISBOA  
Chegada a Barcelona. Desembarque. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto para formalidade de 
embarque em voo TAP com destino a Lisboa.  
Chegada e fim de Viagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Base de cabine dupla                                       1750€ 

        Suplemento quarto individual                          350€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA (mínimo de 20 participantes) 
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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 

TAP, para percurso Lisboa / Barcelona, com direito 

ao transporte de 23 kgs de bagagem; 

✓ Tranferes aeroporto / porto / aeroporto 

✓ ½ dia de visita panorâmica de Barcelona com 

entrada na Sagrada Família e almoço incluído  

✓ 7 noites em cruzeiro, em Categoria Exterior 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.  

✓ Pacote Excursões mencionadas  
✓ 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 41.30€ à data de 20/09/2018 (a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão dos 
bilhetes); 

✓ Seguro Multiviagens 

 

 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 
 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 
Leonor Martins 
T: 217 651 816 
Email: leonor@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
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