
Porto e Cruzeiro no Douro - Réveillon

Partida: 28 Dez 18

Itinerário: Visitando:

1º dia - Porto Porto, Via Nova de Gaia e Entre-os-Rios

2º dia - Porto

3º dia - Porto / Vila Nova de Gaia (Cais de Quebrantões) / Entre-os-Rios

4º dia - Entre-os-Rios / Vila Nova de Gaia

5º dia - Vila Nova de Gaia / Porto

6º dia - Porto

Preços por pessoa:

Em duplo Em Individual

Em Cabine Ponte Principal 762 € 958 €

Em Cabine Ponte Intremédia 845 € 990 €

Em Cabine Ponte Superior 910 € -

Serviços incluídos:

3 Noites em regime de alojamento e café da manhã no Porto;

Traslados privativos aeroporto do Porto / hotel no Porto;

Visita regular de dia completo ao Porto com visita e Prova às Caves do Vinho do Porto;

Translado Hotel do Porto / Cais de Quebrantães (Vila Nova de Gaia)

Translado Cais de Quebrantães (Vila Nova de  Gaia) / Hotel do Porto

Traslados privativos hotel no porto / aeroporto do Porto;

Serviços excluídos:

Tudo o que não estiver devidamente especificado como "Serviços Incluídos";

Transportes durante todo o itinerário com a excepção do Translados descritos em itinerário;

Guias acompanhantes, excepto quando mencionados;

Extras de carácter pessoal durante todo o itinerário;

Extras nas visitas e restaurantes que não estejam especificados nos itens incluídos;

Taxas hoteleiras e de serviço (onde especificado);

Noites extra, as quais serão cotadas sob medida;

Passagem aérea internacional desde o Brasil até ao destino e vice-versa.

Hoteís Previstos:

Hoteis Previstos no Porto:

Hotel Vila Galé Porto - 4**** ou similar

Para a concretização deste itinerário é necessário um mínimo de 2 participantes.

Política de Pagamento:
Após a confirmação da reserva e até 66 dias antes da partida, 

40% do valor da reserva65-35 dias antes da partida, 

60% do valor da reserva

34-0 dias antes da partida, 100% do valor da reserva

Política de Cancelamento: 
a mais de 91 dias antes da data de partida 15% do total da reserva;

entre 90 a 61 dias antes da data de partida 40% do total da reserva;

entre 60 e 31 dias antes da data de partida 60% do total da reserva;

entre 30 e 0 dias antes da data de partida 100% do total da reserva;

O abandono do cruzeiro já iniciado ou a falta de comparência no embarque, implica a perda total do valor da viagem.

2 Noites no Cruzeiro Réveillon no Douro em regime de Pensão Completa com bebidas 

incluídas às refeições (água, vinho, cerveja, suco e café), desde o almoço do 1º dia ao brunch do último dia + Coquetel de boas-vindas + 

Noite de Gala + Oferta de 1 garrafa de Espumante por cabine + Assistência durante todo o Cruzeiro

Partida

Programa base (6 dias / 5 noites)

Categoria Primeira

28/dez


