Viagem em grupo – Associação 25 de Abril

MSC Divina
Cruzeiro nas Caraíbas: Jamaica, Colômbia, Panamá, Costa Rica, México, Bahamas e Miami
Data: 24 de novembro a 7 de dezembro de 2019
14 Dias / 12 noites de alojamento
Cruzeiro de 11 noites: Miami, Ocho Rios, Cartagena, Colón, Puerto Limón, Costa Maya, Ocean
Cay
Pré cruzeiro: 1 noite em Miami, visitas e almoço
1º DIA • LISBOA (AVIÃO) – MIAMI
Em horário a combinar comparência no aeroporto de Lisboa
para embarque em voo regular com destino a Miami, via
Madrid. Chegada, assistência nas formalidades de
desembarque e transfer ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel
Riu Plaza Miami Beach 4* ou similar.

2º DIA • MIAMI – INÍCIO DO CRUZEIRO
Visita panorâmica à cidade. Destaque para Miami Beach e a
famosa Ocean Drive, a alameda virada para o mar que se
tornou uma das mais distintas passarelas do mundo; o distrito
Art Déco, um museu a céu aberto contendo o maior conjunto
de arquitetura do mundo dispondo de centenas de hotéis,
apartamentos e outras estruturas erguidas entre 1923 e 1943.
Continuação para North Miami Beach passando pelo
requintado Bal Harbour e terminando em Sunny Isles, área
conhecida pelos famosos prédios modernos. Em horário a
combinar, transfer à estação marítima para embarque assistido
pelo nosso guia que acompanhará durante todo o cruzeiro.
Instalação nos respetivos camarotes. Almoço, jantar e noite a
bordo.

3º AO 12º DIA • CRUZEIRO
Pensão completa a bordo (itinerário e escalas em quadro anexo).
13ºDia – FIM DO CRUZEIRO – MIAMI (Avião)…
Desembarque e continuação das visitas a Miami com destaque
para o bairro de Wynwood, cuja relação com as artes começou
em meados da década de 80, quando alguns artistas se
mudaram para o bairro para montar um espaço cultural no prédio
de uma antiga fábrica. O movimento espalhou-se pelo bairro
atraindo pintores e escultores de variados estilos, com destaque
para o grafiti. Hoje o bairro está tomado por arte e quase todos os
espaços de Wynwood estão grafitados. Continuação para a parte
residencial de Brickell Avenue; o bairro histórico de Coconut
Grove com o seu ambiente boémio; a peculiar arquitetura
mediterrânea de Coral Gables famoso distrito pelos seus
inúmeros restaurantes e galerias de arte. Terminamos na Little
Havana, uma das zonas mais turísticas e particulares de Miami.
Almoço durante as visitas. Cruzeiro de barco pela Biscayne Bay
com vistas para os edifícios da Brickell, Fisher Island e outras
ilhas onde encontramos as mansões dos famosos atores,
milionários, artistas e desportistas de Miami. Tempo livre no
mercado de Bayside. Em horário a combinar localmente, transfer
ao aeroporto, assistido pelo nosso guia, para embarque em voo
regular com destino a Lisboa, via Madrid. Noite a bordo.
14º DIA • ... LISBOA
Chegada a Portugal. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Itinerário do cruzeiro
Dia

Horário
de Chegada

Horário
de Partida

Descrição

Segunda-feira

-

19h00

Miami, EUA

Terça-feira

-

-

Navegação

Quarta-feira

10h00

18h00

Ocho Rios, Jamaica

Quinta-feira

-

-

Navegação

Sexta-feira

08h00

17h00

Cartagena, Colômbia

Sábado

09h00

18h00

Colón, Panamá

Domingo

08h00

17h00

Puerto Limón, Costa Rica

Segunda-feira

-

-

Navegação

Terça-feira

09h00

18h00

Costa Maya, México

Quarta-feira

-

-

Navegação

Quinta-feira

09h00

23h00

Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas

Sexta-feira

07h00

-

Miami, EUA

Inclui:
Assistência nas formalidades de embarque;
- Passagem aérea em classe económica, em voo regular Iberia, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível (280€*):
Lisboa – Madrid (duração aproximada 01h20) // Madrid – Miami (duração aproximada 09h55)
// Miami – Madrid (duração aproximada 08h25) // Madrid – Lisboa (duração aproximada
01h20);
- Deslocações e visitas mencionadas em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço no hotel mencionado ou similar;
- Movimento de malas no hotel – 1 mala por pessoa;
- Refeições mencionadas no programa (1 almoço);
- Acompanhamento e assistência por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;
- Guia local falando Português ou Espanhol para a visita a Miami;
- Cruzeiro de 11 noites MSC Divina em regime de pensão completa a bordo;
- Taxas portuárias (220 € por pessoa);
- Autorização de entrada nos EUA – E.S.T.A.;
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Seguro Multiviagens VIP (assistência, cancelamento e interrupção).
Exclui:
- Excursões organizadas a terra durante o cruzeiro;
- Bebidas e outros extras de caráter particular;
- Visto de entrada nos EUA para cidadãos não aptos para a obtenção de E.S.T.A.
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à
data de elaboração deste programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias
antes da data de partida.

