GOLFO PÉRSICO EM 2017
Vision of the Seas®
DESDE

LUGARES GARANTIDOS!

PROGRAMA DE 8 NOITES / 9 DIAS
Dom LISBOA / DUBAI4Embarque no Voo da

PARTIDAS

Emirates EK192 com partida de Lisboa às 13h35

5 e 19 de Março 2017

Seg Chegada ao Dubai às 01h154Transporte para

DIA

CAMAROTE
INTERIOR

SUPL.
IND.

CAMAROTE
EXTERIOR

SUPL.
IND.

1.149€

450€

1.249€

450€

o hotel, com alojamento e pequeno-almoço.
Em hora a combinar localmente, transporte para
o terminal de cruzeiros.

O QUE INCLUI:

PORTOS DE ESCALA

• Voos Emirates LISBOA/DUBAI/LISBOA em classe turística

CHEGADA

PARTIDA

Seg Dubai, EAU		18h00
Khasab, Omã

08h00

17h00

Qua Muscat, Omã

09h00

B

Ter

1.149€

PREÇO
DA VIAGEM
POR PESSOA

Qui

Muscat, Omã

Sex

Navegação

18h00

Sáb Abu Dhabi, EAU

08h00

18h00

Dom Dubai, EAU

08h00

B

Seg Dubai, EAU

Desembarque

Seg DUBAI / LISBOA4Desembarque do navio,

e transporte para o aeroporto. Embarque no voo
Emirates EK191 com partida do Dubai às 07h15.
Chegada a Lisboa às 12h00

• Cruzeiro em pensão completa, no navio Vision of the Seas®
• Transferes Aeroporto Dubai/Hotel/Porto/Aeroporto Dubai
• 1 Noite de alojamento no Hotel Howard Johnson, ou similiar
• Plano de Assistência em Viagem ASSIST CARD (não se aplica
o cancelamento sem motivo)

• Taxas de cruzeiro: 219€
• Taxas de voos: 300€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais)

O PREÇO NÃO INCLUI:
• Gratificações (Pagamento a bordo)
• Excursões em terra e outras despesas de carácter pessoal
• Programa não acumulável com qualquer outra campanha
ou promoção da companhia

Programa válido e elaborado para mínimo de 10 participantes. Caso este mínimo não seja atingido será informado o respectivo suplemento caso venha a existir.

Observações:
• Com a confirmação da reserva, deve efetuar o pagamento do depósito
no valor de €300 por pessoa.
• Camarotes com outras ocupações (triplas ou quádruplas), deve consultar
o sistema de reservas.
• 1 criança a partilhar o camarote com 1 adulto, paga o mesmo valor que
o adulto.
• A atribuição do número do camarote é feita pela Companhia à sua descrição
e poderá acontecer até à hora de embarque. A mesma garante sempre
a categoria mínima reservada, podendo ser atribuído um camarote em
categoria superior sem custos extras. Depois do camarote atribuído não são
aceites quaisquer alterações pedidas pelo passageiro. Em nenhum momento
serão efetuadas mudanças de camarote depois do cruzeiro iniciado.
• Turno de jantar: 20h45.

Para mais informações e reservas: apoioaocliente@melaircruzeiros.pt ou 210 329 416

