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499€

DESDE

Taxas Incluídas
Camarote Interior

5 noites 

Embarque na 
na cidade do PORTO

Desembarque em 
BARCELONA

Saída 17 Setembro
2018

530€

DESDE

Taxas Incluídas
Camarote Exterior

5 noites 

CANTÁBRICO AO MEDITERRÂNEO
Especial Saída do Porto
A BORDO DO NAVIO ZENITH

DIA              PORTO CHEGADA PARTIDA
Seg Oporto 8:00                17:00
Ter Lisboa 8:00                17:00
Qua             Cádiz 14:00              21:00
Qui              Ceuta 9:00                19:00
Sex Navegação
Sáb             Barcelona 9:00

cruzeiros 2018
RESERVAS ATÉ 31 JANEIRO 2018

LUGARES GARANTIDOS

Cruzeiros operados pela* Limitado ao número de lugares existentes. Preços incluem taxas de serviço e administração e outros impostos. 
   Desconto adicional para crianças, bebés e 3ª e 4ª pessoas. 
   Veri�que as condições especi�cas junto dos nossos agentes de viagens. www.realvitur.pt
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Agência: REALVITUR VIAGENS E TURISMO  

Cruzeiro: 5 NOITES: DO CANTÁBRICO AO MEDITERRÂNEO  

Data Serviço: 17/09/2018 – ZENITH 

 
 
 
Camarotes e preços:  
 
 

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE DUPLO Valor 

CAMAROTES DUPLOS EM CATEGORIA FAMILIAR INTERIOR 499 euros 

CAMAROTES DUPLOS EM CATEGORIA EXTERIOR SUPERIOR (V.O) 530 euros 

 

• Sujeito à disponibilidade existente 
 

 
Horário do jantar: 

 
· 1º turno ás 19h30 
 
· Não fumador 

 

Itinerário: 
 

Dia Escala Chegada Saida 

SEG Oporto -- 17:00 

TER Lisbon 8:00 17:00 

QUA Cadiz 14:00 21:00 

QUI Ceuta 9:00 19:00 

SEX Navegação -- -- 

SAB Barcelona 9:00 - 

 

 
 
Calendário de pagamentos: 
 

O pagamento deve ser efetuado 50% no ato da reserva e os demais 50% até 45 dias 
antes da data da partida. 
 

PAGAMENTOS DATA Valor 

1º Pagamento  Reserva 50% 

2º pagamento  31/07/2018 50% 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
1. Serviços incluídos no preço 
 
O preço INCLUI: 
 

• Cruzeiro no itinerário escolhido  

• Taxas administrativas e por serviço 

• Taxas e outros encargos 

• Alojamento na categoria escolhida  

• REGIME 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.  

• 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 

• Biblioteca 

• Discoteca (+18) 

• Entretenimento na zona da piscina 

• Instalações, clubes e entretenimento para crianças e jovens 

• Seleção de filmes a bordo e canais de televisão 
 
O preço NÃO INCLUI: 
 

• Vistos, e/ou taxas governamentais de entrada e saída para qualquer um dos 
países incluídos no itinerário, os quais serão pagos diretamente pelo 
passageiro, caso seja requerido pelas autoridades locais, taxas turísticas por 
alojamento 

• Excesso de bagagem 

• Certificados de vacinação 

• Carta de bebidas Premium e consumo de bebidas em bares denominados 
Premium 

• Pacotes opcionais de bebidas ou “serviços opcionais”   

• Almoços e jantares em determinados restaurantes 

• Água engarrafada, sumos naturais e lata de refrigerante 

• Compras em lojas Duty Free 

• Internet e Wifi nas zonas reservadas 
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• 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 White” , “ The Waves Black” 
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. 

 

2. Política de cancelamento 

 

As reservas não serão consideradas enquanto não tiver sido efetuado o pagamento 
inicial, de acordo com o tipo de cabina que pretender contratar.  
 
No caso de cancelar a reserva, aplica-se a política de custos de cancelamento 
conforme estipulado na tabela abaixo. 
 

   Dias antes da partida 

  
Não 

reembolsável  
120 dias 90 dias 31 dias 

Penalizações 
em caso de 

cancelamento 

50€ por 
passageiro 

25% do 
montante total  

50% do 
montante total  

100% do 
montante total 

 
    
O atraso no pagamento do depósito ou no pagamento das restantes quantias em 
qualquer momento do processo poderá dar lugar ao cancelamento da reserva, com a 
perda total dos pagamentos realizados.   
 
 
3 Condições de descontos para crianças 

 
Condições económicas especiais para crianças menores de 12 anos. Os bebés que no 
dia previsto para o embarque tenham entre 6 e 23 meses completados, viajarão 
completamente grátis. As crianças que tenham no dia previsto para o embarque entre 
24 meses e 11 anos completados, podem desfrutar de descontos especiais em 
determinados itinerários e datas de viagem; recomenda-se consultar sempre o alcance 
das condições especiais que possam existir, e que em cada momento serão objeto de 
informação concreta e detalhada e incluída no Contrato ou na documentação da 
viagem que seja entregue no momento da sua assinatura. Em geral, para serem 
aplicadas as condições económicas especiais para menores de 12 anos quanto ao 
alojamento, será necessário que a criança partilhe camarote com dois adultos. Com 12 
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anos cumpridos no dia do embarque, será aplicável a tarifa de adulto no momento da 
contratação. 
 
4. Passaportes, Vistos e Documentação 

 

O passageiro deverá obter a documentação necessária para realizar a viagem, incluído 
o passaporte, os vistos e as formalidades sanitárias, bem como a requerida 
documentação no caso de ser menor de idade. Todos os danos que possam resultar da 
falta desta documentação correrão pela conta do passageiro, e, nomeadamente, as 
despesas causadas pela interrupção da viagem e pela sua eventual repatriação. 
Os menores de 18 anos, ou os menores de idade conforme a legislação em vigor no 
país de que se tratar, que viajarem sem os seus pais ou com qualquer pessoa distinta 
deles, deverão entregar também uma autorização por escrito dos pais ou tutores, 
anexando uma cópia das credenciais destes, sendo, além disso, recomendável levar 
uma autorização do órgão competente, em previsão de o mesmo poder ser requerido 
por qualquer autoridade, indicando por sua vez os dados necessários para poder 
localizar os pais em caso de emergência 
 

 

5. Bagagem  

 

O passageiro poderá embarcar gratuitamente 25 quilos de bagagem. Todo o 

excedente será faturado com o preço de bagagem em vigor, sem prejuízo do direito da 

transportadora a limitar o peso da bagagem em excesso.  
 

 

6. Outros 

  

Verifique junto do agente de viagens outras condições específicas não presentes no 

atual documento. 
 


