Cruzeiro
no mediterraneo
7-14 junho 2020

organização

Introducao
A realização de uma Viagem, será
sempre um dos melhores prazeres
que se pode proporcionar ao ser
humano. Ainda melhor, quando é realizada com um grupo de pessoas que
partilham os mesmos gostos.
Seguindo o conceito de transformar
qualquer Viagem numa experiência
memorável, terão o nosso compromisso de não defraudar expectativas,
para se alcançar a satisfação plena
de cada participante neste Programa
cruzando o Mediterrâneo.
Tudo isto, navegando majestosamente e sempre com muita animação,
a bordo do maior e mais prestigiado navio do Mundo, o revitalizado
ALLURE of the Seas, uma verdadeira
cidade flutuante de 227,000 toneladas, com 18 decks e tudo aquilo que
proporciona para 5.480 passageiros,
em termos de restauração, entretenimento, shopping e muita diversão,
com bares, discotecas, parque

aquático com escorregas de água e o
Ultimate Abyss, paredes de escalada, pista de gelo, Laser Tag Crystal
City, várias piscinas (com a singular
Flowrider), espectáculos diários da
Broadway, concertos de bandas
ao vivo. Aliando isto a confortáveis
cabines, fantásticos 18 restaurantes/
bares e uma incrível rota que nos leva
a Barcelona, às praias de Maiorca
e por um périplo pela Itália, com encantadoras cidades como La Spezia
(Florença e Pisa), Roma e Nápoles,
com certeza que estão reunidos os
factores perfeitos para a realização
dum Cruzeiro inesquecível para todos
os participantes.

Acompanhamento
da viagem

TERESA CHAMBEL,
arquiteta paisagista,
diretora da revista Jardins,
responsável pelo site
www.revistajardins.pt,
autora de livros de
jardinagem, tem uma
rubrica quinzenal de
jardinagem na RTP e foi
presidente da Associação
Portuguesa de Jardins
Históricos.

RC Allure of the Seas

Actualmente, a companhia de cruzeiros ROYAL CARIBBEAN, é a maior
e mais moderna frota de navios
de cruzeiros norte-americanos, a
navegar pelo globo, com um excelente
serviço a bordo e uma vincada atitude para o entretenimento familiar,
sendo famosa pela inovação, contendo
sempre os maiores navios do mundo
na sua frota. É dividida por 7 Classes
distintas (Sovereign, Vision, Radiance,
Voyager, Freedom, Oasis e Quantum
of the seas), sendo o navio RC ALLURE of the seas, dos navios pioneiros
na sua tipologia, que foi considerado
o maior do ano ao seu lançamento,
com a grande inovação da área de
entretenimento ao ar livre, incluindo
um jardim Natural que reúne mais de
10.000 plantas, tendo sido todo revitalizado em 2019, vindo para a Europa
no Verão/2020… uma oportunidade
única para o perfeito GREEN CRUISE!

RC Allure of the Seas

O Allure of the Seas é uma cidade flutuante, com muitas opções de
entretenimento a bordo, vários tipos de restauração e muitas novidades únicas em alto mar, como o facto de possui um jardim aberto ao ar
livre com 10,000 plantas, trilhos e bancos de repouso para desfrutar
da sua estadia a bordo!
Decerto virá com muitas e boas memórias inesquecíveis!

RC Allure of the Seas

FICHA TÉCNICA
ALLURE of the Seas
Ano Construção:

2015

Tonelagem:

227.000 Ton.

Passageiros:

5.480

Tripulação:

2.115

Cabines:

cabine Varanda Vista Jardim Central Park

		

		

2.747

Comprimento:

362m

Largura:

47m

Velocidade:

23 nós

Decks:

18

Restaurantes/Cafés

18

Piscinas:

3

Idiomas falados a bordo:
Português, espanhol, inglês,
francês, italiano, alemão

Locais a visitar
ponto de partida e chegada: barcelona
Barcelona é a cidade âncora deste cruzeiro, sendo conhecida como a capital do
modernismo. A cidade na qual viveu o arquiteto Antoni Gaudí, conta com algumas
das obras mais conceituadas, que atraem todos os anos, milhões de turistas de
todo o Mundo. Sendo uma cidade mediterrânica e cosmopolita, integra ainda no
seu traçado urbano, vestígios romanos, bairros medievais, para além dos mais belos exemplos do modernismo e das vanguardas do séc.XX. Com sol durante todo
o ano e diversão garantida, deixe-se perder pelo Bairro Gótico, atravesse a Plaza
Catalunya, percorra a famosa Rambla, o charmoso Passeig de Gracia e viaje pelas
formas de Gaudí, visitando o panorâmico Park Guell com a casa onde Gaudi viveu e
ainda ‘La Pedrera’, descobrindo assim o melhor desta cidade…

barcelona (espanha)

maiorca (espanha)

Locais a visitar

marselha (frança)

la spezia (itália)

Locais a visitar

roma (itália)

nápoles (itália)

Rota

Previsao de Voos
Ida

Voo TP.1044

7 junho 2020

Lisboa

06h45

Barcelona

09h35

Volta

Voo TP.1043

14 junho 2020

Barcelona

22h40

Lisboa

23h35

NOTA: Voos TAP incluem transporte de 1 Mala de Porão até 23Kg + 1 Mala de Mão
até 8Kg, refeição-snack a bordo e possibilidade de pré-reserva de espaço a bordo.

Rota

1

07 junho (sex.)

Lisboa-Barcelona
07h00 Comparência dos Participantes no Aeroporto de Lisboa c/balcão privado Jardins do Mundo- viagens.
09h05 Embarque no voo TP.1040 em direcção a Barcelona.
12h00 Chegada ao Aeroporto de Barcelona.
12h30 Assistência e transporte privativo ao Terminal Cruzeiros. Almoço Buffet a bordo.
17h00 Reunião de Esclarecimentos ‘Vida a Bordo!’ para o Grupo Jardins do Mundo- viagens
18h00 Partida do Cruzeiro RC ALLURE of The Seas.
21h00 Jantar a bordo. Alojamento Cabine Varanda Vista Jardim.

Rota
barcelona

palma de maiorca

marselha

la spezia

Datas do Cruzeiro

portos de escala

07 junho (sex.)

Barcelona (Espanha)

08 JUNho (Sáb)

civitavecchia-roma

nápoles

barcelona

Chegadas

Saídas

-------

18h00

Maiorca (Palma)

08h00

16h00

09 JUNho (Dom)

Marselha (França)

08h00

18h00

10 JUNho (Seg)

La Spezia-Florença/Pisa (Itália)

08h30

20h30

11 JUNho (Ter)

Civitavecchia-Roma (Itália)

07h00

20h00

12 JUNho (Qua)

Nápoles (Itália)

07h00

18h30

13 JUNho (Qui)

- Navegação -

-------

-------

14 JUNho (Sex)

Barcelona (Espanha)

05h00

-------

Rota

8

14 junho (sex.)

Barcelona-Lisboa
05h00 Chegada do navio ao Terminal de Cruzeiros BCN.
09h30 T
 our Barcelona-GAUDI panorâmico Privativo ao Grupo Jardins do Mundo- viagens, com entrada
na Casa La Pedrera + Parque Guëll c/Casa Gaudi.
13h30 Almoço em Restaurante no Paseig de Grácia. Restante tarde livre no centro histórico (Ramblas).
19h30 Transporte privativo ao aeroporto de Barcelona.
22h40 Embarque no voo TP.1043 em direcção a Lisboa.
23h35 Chegada prevista a Lisboa.

Fim da viagem

Valores
valores por pessoa

em cabine dupla

assinante jardins

2.170€*

pvp normal

2.220€*

suplemento single
1270€

Para um número
de entre 32 e 48
participantes.

* Se o número de participantes intervalar entre 20 a 32 ou acima de 48, os custos serão diferentes.

preço inclui:
• Passagem aérea (classe económica)
em voos Regulares TAP Air Portugal,
Lisboa-Barcelona-Lisboa;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível c/franquia de transporte de
1 mala p/passageiro, até 23kg em
porão e 1 peça de mão até 8Kg;
• Transporte em autocarro privativo em
Barcelona c/assistência local
(Aeroporto – Terminal Cruzeiros –
Aeroporto);
• Cruzeiro de 8 Dias / 7 Noites, no RC
ALLURE of the SEAS | Regime de
Pensão Completa | Tipologia de Cabine
escolhida;
• 2 Jantares de Gala + Espectáculos
diários da Broadway;
• Tour privado Dia Inteiro Barcelona
c/3 entradas em monumentos Gaudi
+ Guia em português;

preço não inclui:
• Acompanhamento de Teresa Chambel, arquiteta paisagista e diretora da
revista Jardins. Acompanhamento pelo
Delegado Cool Travel Paulo Assunção,
durante toda a Viagem;
• Hospitality-Desk de apoio exclusivo ao
Grupo Jardins do Mundo- viagens;
• Taxas portuárias obrigatórias;
• Gratificações obrigatórias a bordo;
• Taxas de Turismo, de serviço e IVA
à taxa em vigor à data de setembro/2018;
• Balcão de atendimento no aeroporto
de Lisboa, personalizado p/Grupo
Jardins do Mundo- viagens;
• Oferta de Bolsa/Mochila de Viagem
personalizada + Oferta de Guia de
Viagem personalizado;
• Seguro Multiviagens.

• Gratificações a Guias e/ou
Motoristas;
• Excursões Opcionais Royal
Caribbean nas escalas do
Cruzeiro;
• Quaisquer extras/despesas
de carácter pessoal,
não mencionados como
incluídos, tais como bebidas
engarrafadas às refeições,
material audiovisual,
telefonemas, lavandaria,
acesso à internet a bordo
e outros serviços não
indicados como incluídos;

importante
passaporte
Com validade
mínima de 6 meses
à data do regresso
a Portugal.
Necessário envio
de cópia até 60 dias
antes da viagem
para preparação
da Rooming do
Cruzeiro MSC.

Valores

Pacote opcional
Pacote BEBIDAS Deluxe (Bebidas Ilimitadas)
(preço final estabelecido no acto da compra)

preço inclui:
Consumo ilimitado de uma selecção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluindo
vinhos da casa ao copo (de vinhos até os $13), cerveja à pressão, bebidas espirituosas,
granizados, Premium Cocktails e da casa (até aos $13), cocktails não-alcoólicos, bebidas
de café e chá, sumos de frutas naturais, acesso aos dispensadores de refrigerantes (com
Oferta de Copo Coca-Cola) e água mineral natural ou gaseificada.
Poderá usufruir de 40% Desconto em vinhos engarrafados até $100 e 20% Desconto em
vinhos engarrafados acima de $100. Qualquer bebida à venda no Café Starbucks não está
incluída, neste Pacote.
NOTAS:
• As bebidas incluídas nestes pacote podem ser consumidas nos restaurantes principais,
no buffet e nos bares. Garrafas de vinho inacabadas pedidas na mesa de jantar, serão
cuidadosamente conservadas e servidas no dia seguinte, mas o mesmo não poderá ser
garantido para as garrafas pedidas no buffet e/ou nos bares.
• Este pacote é válido para todos os dias do cruzeiro e não pode ser adquirido numa
base diária. O pacote terá de ser reservado por todos os passageiros que ocupam o
mesmo camarote ou que naveguem juntos e desejem partilhar a mesma mesa. Os
preços aplicam-se a cada um dos dias do cruzeiro excepto o dia do desembarque. O
buffet oferece a mesma selecção de vinho dos restaurantes principais. O vinho é servido
a copo, a água à garrafa, enquanto a cerveja à pressão e refrigerantes à dose (ou em
latas, quando e onde as doses não estejam disponíveis). O pacote terá de ser reservado
por todos os passageiros que ocupam o mesmo camarote ou que naveguem juntos e
desejem partilhar a mesma mesa.

bebidas a
qualquer
hora

Valores

Tour opcional recomendado
Organização CoolTravel
preço tour

FRANÇA (MARSELHA) | AVIGNON - Dia Inteiro (7h)
(c/Palácio dos Papas)
9 JUN
(ter.)

Mín.48 pessoas

35 €

Mín.32 pessoas

55 €

Mín.20 pessoas

85 €

Pelas 09h30, saída do Tour Dia Inteiro Privado do Grupo Jardins do Mundo- viagens, com Guia local em PT/ES, partindo da
entrada do Terminal, passando pela Catedral de Marselha da Notre Dame de la Garde (estilo bizantino do séc.XIX, mas construída
sobre uma capela do séc.XIII), seguindo em direcção a Avignon
num percurso de cerca de 1,5h. Há 600 anos Avignon teve o seu
esplendor com um período de grandeza e prosperidade, graças ao
Papa que, de Roma, transferiu toda a corte para esta cidade. Sete
Papas seguiram-se, um depois do outro, desde 1309 ate 1403.
Visitaremos o Palácio dos Papas, que é ao mesmo tempo palácio
e fortaleza: no interior, o conjunto de galerias, salas, capelas, hoje
vazias de uma aparente impressão de austeridade. Mas os frescos
e as tapeçarias tecidas a mão, nos aposentos e nos escritórios dos
Papas, podem dar uma ideia do luxo de antigamente. Haverá ainda
tempo livre para o seu almoço (não incluído), bem como passear
pela cidadela ou para compras a gosto pessoal, antes de regressarmos ao navio. Regresso ao navio pelas 17h00.
INCLUI: Autocarro + Guia + Entrada

Valores

Tour opcional recomendado
Organização CoolTravel
preço tour

ITÁLIA (LA SPEZIA) | Cinque Terre - Dia Inteiro (7h)
(c/Comboio + Almoço)
10 JUN
(qua.)

Mín.48 pessoas

60 €

Mín.32 pessoas

90 €

Mín.20 pessoas

145 €

Pelas 09h00, saída do Tour Dia Inteiro Privado do Grupo Jardins do Mundo- viagens, com Guia local em PT/ES, partindo do
Terminal em autocarro privativo para visitarmos uma das mais
belas regiões da Riviera Italiana, o Parque Nacional Cinque Terre,
composta por 5 bonitas localidades em falésias junto ao mar, começando por visitar Manarola, a mais fotografada de todas pela sua
beleza natural, com casario colorido e abraçada por vinhedos. Após
algum tempo livre, seguiremos de comboio até próxima localidade,
Monterosso, a mais populosa das cinco, com a parte antiga medieval com monumentos históricos e outra residencial mais actual.
Após algum tempo livre, seguiremos de comboio até a localidade
de Levanto, já fora do núcleo das Cinque Terre, mas com muito
mais comércio, restauração, etc. Almoço em restaurante local. De
regresso a la Spezia em autocarro privativo, Walking Tour vendo os
locais mais emblemáticos do centro histórico da cidade, com algum
tempo livre para actividades a gosto pessoal, antes de regressarmos ao navio. Regresso ao navio pelas 18h00.
INCLUI: Autocarro + Comboios + Guia + Auriculares + Almoço

Valores

Tour opcional recomendado
Organização CoolTravel
preço tour

ITÁLIA (CIVITAVECCHIA) | ROMA - Dia Inteiro (10h)
(c/Vaticano + Almoço)
11 JUN
(qui.)

Mín.48 pessoas

60 €

Mín.32 pessoas

90 €

Mín.20 pessoas

145 €

Pelas 08h00, saída do Tour Dia Inteiro Privado do Grupo Jardins
do Mundo- viagens, com Guia local em PT/ES, partindo do Terminal de Cruzeiros de Civitavecchia em autocarro privativo, num percurso de 1h30 até ao Vaticano. Recepção pela Guia local, entrega
dos auriculares e início da visita aos famosos Museus do Vaticano,
incluindo a impressionante Capela Sistina mas também os Jardins
do Vaticano, terminando com a majestosa Basílica de S.Pedro e
respectiva Praça. Almoço em restaurante local na zona do Vaticano.
Seguiremos para o centro histórico de Roma, com tempo livre
para verem alguns dos locais mais emblemáticos, como a Piazza
Navona, a Fontana de Trevi, o Panteão ou o famoso Coliseu (só c/
Pré-Reserva), um dos maiores símbolos do Império Romano. Pelas
16h30, encontro no Meeting-Point designado e regresso ao Porto de
Civitavecchia, fazendo o percurso inverso, chegando pelas 18h00.
INCLUI: Autocarro + Guia + Auriculares + Entrada Museus Vaticano c/Capela Sistina – Basílica S.Pedro – Jardins + Almoço

INFORMAÇÕES & RESERVAS
RESERVAS
Revista Jardins
viagens.jardins@howmedia.pt
ORGANIZAÇÃO
Agência de Viagens CoolTravel
Tel: 212 909 390
Paulo Pinto Assunção
937 011 198 | paulo.pinto@cooltravel.pt
Os pagamentos deverão ser
efetuados por transferência
bancária para o

NIB: 0033 0000 4534 4507 4540 5

condições
reserva

cancelamento (total ou parcial)

A reserva do Cruzeiro
só se considera
confirmada, após o
depósito efectuado
de 10% (não
reembolsável) até
à Data de Opção a
indicar pela Companhia
e reunida a condição
obrigatória da reunião
do mínimo de 20
participantes pagantes
e preenchendo no
mínimo 10 Cabines
com Ocupação Dupla.

Após confirmação do Grupo (até data a indicar!):
Até 121 dias antes da partida (até 6 Fevereiro 2020)

= 120€/Pessoa

Entre 120-91 dias antes da partida (de 7 Fevereiro até 6 Março 2020) = 25% de gastos
Entre 90-61 dias antes da partida (de 7 Março até 6 Abril 2020)

= 50% de gastos

Entre 60-31 dias antes da partida (de 7 Abril até 6 Maio 2020)

= 75% de gastos

Após 30 dias antes da partida (a partir de 7 Maio 2020)

= 100% de gastos

pagamento (prazos)
40% de Sinalização 		

| até 20 Março 2020 (Não-Reembolsável)

40% de Reforço			

| até 60 dias antes da partida (3 abril 2020)

20% de Liquidação		

| fecho das inscrições (27 Março 2020)

venha viajar connosco!

organização

