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GRANDE CRUZEIRO PELO SENA

NOVIDADE
2020

(Barco M.S Swiss Ruby 4*S)

8 dias
DESDE

1.350€
DATAS DE INICIO

Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

25*
16 23
13 20
25
01

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO CRUZEIRO

DIA 01 PARIS

Jantar a bordo
Embarque a partir das 17:00 h. Tempo
livre e cocktail de boas-vindas. Jantar e
partida do cruzeiro noturno atravessando as múltiplas pontes da cidade
iluminada (cruzeiro sujeito ao nível da
água no rio. A não realização deste, não
poderá ser tomada como motivo de reclamação nem possível retribuição) Regresso ao cais.
DIA 02 PARIS - VERNON

Pensão completa a bordo
Visita incluída de Paris. Partida em
ônibus acompanhados de um guia para
descobrir os lugares míticos da cidade:
Bairro Latino, St. Germain, Louvre, Opera Garnier, Praça Vendome, Concorde,
Campos Elísios, Torre Eiffel, etc etc. Tarde livre. Navegação noturna até Vernon.

DIA 04 LE HAVRE (PRAIAS DO DESEMBARQUE/HONFLEUR)

Pensão completa a bordo
Hoje chegaremos à foz do Sena a Le Havre.
Possibilidade de efetuar a visita opcional
de dia completo às Praias do Desembarque
da Normandia. Pela tarde visita incluída à
pitoresca vila de pescadores de Honfleur.
Regresso ao barco e navegação noturna.
DIA 05 CAUDEBEC - ROUEN

Pensão completa a bordo
Pela manhã excursão incluída da “Rota
das Abadías”. Regresso ao barco e navegação a Rouen. Chegada e escala noturna nesta cidade.

DIA 06 ROUEN

Pensão completa a bordo
Pela manhã visita incluída a pé da cidade e sua famosa catedral. Tarde livre
na cidade e navegação até Poissy.
DIA 07 POISSY - PARIS

Pensão completa a bordo
Chegada muito cedo a Poissy e tempo
livre ou possibilidade de efetuar a visita
opcional ao Palácio de Versalhes e seus
jardins. Partida pelas 14:00 h para começar a navegação até Paris. Escala noturna no cais central de Paris.
DIA 08 PARIS – CIDADE DE
ORIGEM

Café da manhã a bordo
Desembarque pelas 09.00 hrs e fim dos
nossos serviços.

DIA 03 VERNON - GIVERNY

Pensão completa a bordo
Chegada a Vernon. Oferecemos a visita opcional à fundação “Claude Monet” em Giverny onde se encontram a
casa e jardins que inspiraram grande
parte da obra do genial pintor. Regresso ao barco e navegação até Havre.
Cob.
Inferior “B”
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Abr 25*
Mai 16
Mai 23 / Jun 13, 20 / Ago 01
Jul 25
Pacote bebidas em refeições (almoços/jantares)
Pacote bebidas “TI” (de 8 a 24 h)
Taxas portuárias (líquidas)

Cob.
Superior “A”

Em duplo
1.350
1.565
1.720
1.460

1.565
1.835
1.998
1.720
125
270
38

(*) A partida de 25/abril tem uma estrutura de itinerário algo diferente, navegaremos até Vernon na primeira noite
da viagem (Sábado). O resto do programa se mantém, ficando as visitas e estadia em Paris no final da viagem.

• Pensão completa a bordo
(bebidas não incluídas) com
seleção de menus diários
(serviço buffet).
• Atribuição permanente de
mesa no restaurante e serão
servidos alguns jantares.
• Café e Chá gratuito depois das
refeições.
• 4 visitas incluídas.
• Cruzeiro noturno em Paris.
• Gastronomia de alta qualidade
com seleção de menus diários
(buffet).
• Guias acompanhantes, locais,
animação tudo em Espanhol
com músico a bordo.

NOTAS IMPORTANTES

• Itinerários e horários do cruzeiro
são aproximados, sujeitos a
eventuais trocas por causas
técnicas e/ou de força maior.
• Consulte nas páginas 296/297,
condições de venda, descontos
e mais informações do cruzeiro
assim como fotos y outros dados de interesse sobre o barco
M.S Swiss Ruby.

Itinerário do cruzeiro:
Dia
Sábado

Cidade
París

Domingo

París

Segunda

Vernon

Chegada
Partida
Embarque 17.00
---

20.00

08.00

15.00

Terça

Le Havre

08.00

23.00

Quarta

Caudebec
Rouen

05.00
21.00

17.00
---

Quinta

Rouen

---

20.00

Sexta

Poissy
París

07.30
21.30

14.00
---

Sábado

París

Desembarque 09.00
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