ROTEIRO:
1º dia – 26 Dez – 4ª feira – Belém/ Lisboa
Em horário determinado pela companhia aérea será feito o embarque no Aeroporto Internacional de Val de Cans, em
Belém, com destino a Lisboa.
2º dia – 27 Dez – 5ª feira – Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Traslado privativo Check-in no Hotel. Dia livre para explorar Lisboa, uma charmosa
capital Europeia. Hospedagem no hotel selecionado, ou similar, dentro da mesma categoria.
Sugestão: Lisboa é uma cidade que conserva o seu charme nos bairros típicos e animados. O Bairro Alto, a sétima
colina da cidade, é conhecido pela sua atmosfera boêmia. Com imensos restaurantes, sugerimos um jantar numa Casa
de Fado, como a Adega Machado, onde pode contemplar os sabores típicos e escutar esse belíssimo estilo musical
português.
3º dia – 28 Dez – 6ª feira – Lisboa
Café da manhã no hotel. O nosso dia será dedicado a conhecer a deslumbrante cidade de Lisboa. Seguiremos viagem
até ao centro histórico para sentirmos a verdadeira essência de Lisboa. Tempo para almoço (não incluído).
Pela tarde, tempo livre para desvendar mais um pouco da cultura lisboeta. Hospedagem no hotel selecionado, ou
similar, dentro da mesma categoria.
4º dia – 29 Dez – Sábado – Lisboa
Café da manhã no hotel. Dia livre pela capital de Portugal. Hospedagem no hotel selecionado, ou similar, dentro da
mesma categoria.
5º dia – 30 Dez – Domingo - Lisboa / Vila Nova de Gaia / Entre-os-Rios
Café da manhã. Transfer privado da Gare do Oriente em Lisboa até ao Cais do Cruzeiro do Douro, em Vila Nova de
Gaia. Embarque a partir das 10h00 até às 12h00, no cais de Quebrantões. Acomodação nas cabines. Almoço a bordo.
Apresentação da tripulação, seguida de um simpático cocktail de boas vindas. Navegação com passagem pela eclusa da
barragem de Crestuma, com um desnível de 14 metros, em direção a Entre-os-Rios. Chegada ao final da tarde e jantar
a bordo. Pernoite a bordo em Entre-os-Rios, localidade situada na confluência do rio Douro e Tâmega.
6º dia – 31 Dez – 2ª feira - Entre-os-Rios / Vila Nova de Gaia
Café da manhã buffet. Partida do navio às 09h00. Almoço a bordo. Chegada ao cais de Quebrantões pelas 16h00.
Jantar de Gala e noite a bordo, animada com música ao vivo.
Jantar de Gala composto pelo seguinte menu:
• Maki de salmão fumado com caviar do mesmo e creme de cebolinho
• Creme shiitake e manjericão com massa folhada
• Lombo de bacalhau à marinheiro
• Granizado de vodka e maçã granny smith
• Coxa de pato confitada em vinho do porto e figos acompanhada com blini de batata e legumes de inverno
• Queijo da serra e compota de abóbora
• Omelete Norueguesa.
Às 21h30, o navio navega em direção à Foz do Douro, para se observar toda a movimentação da zona ribeirinha de
Gaia e Porto, onde se poderá ver as diversas manifestações das festas de final de ano, quer a bordo das embarcações
que navegam pelo Douro, quer nas margens do Porto e Gaia. Regresso ao Cais de Quebrantões pela 00h30 e
continuação da festa a bordo, com música ambiente ao vivo e DJ.
Durante a madrugada, será servida uma ceia. Ceia composta pelo seguinte menu:
- Croissant
- Chocolate quente
- Pregos no pão (sanduíche típico português)
- Caldo Verde
-Travessa de queijos
- Enchidos
- Fruta laminada
- Passas
Nesta noite o navio ficará atracado em Quebrantões.

7º dia – 01 Jan – 3ª feira - Vila Nova de Gaia / Porto
O Brunch será servido a partir das 10h00. Desembarque até às 14h00. Traslado privativo entre o cais e o hotel. Dia
livre para atividades de caráter pessoal. Hospedagem no hotel selecionado, ou similar, dentro da mesma categoria.
8º dia – 02 Jan – 4ª feira - Porto
Café da manhã no hotel. O dia será dedicado a conhecer a belíssima cidade do Porto, vendo monumentos do estilo
românico, gótico, barroco e neoclássico, entres os quais a Sé Catedral, a Estação de São Bento e a Torre do Clérigos.
Hospedagem no hotel selecionado, ou similar, dentro da mesma categoria.
9º dia – 03 Jan – Porto
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar Porto.
10º dia – 04 Jan – Porto/ Belém
Café da manhã no hotel. Translado privativo para o aeroporto do Porto.
Em horário determinado pela companhia aérea será feito o embarque no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto,
com destino a Belém. Fim da Viagem.

CONDIÇÕES :
Serviços incluídos:
3 Noites em regime de alojamento e café da manhã em Lisboa;
3 Noites em regime de alojamento e café da manhã no Porto;
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";
Traslado privativo aeroporto de Lisboa/ hotel em Lisboa;
½ Dia de Visita Em Privado da Cidade de Lisboa;
Traslado privativo 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.
Notas:
Hoteís Previstos:
Hotel em Lisboa: Hotel Mundial - Lisboa – 4**** ou similar
Hotel no Porto: Hotel Vila Galé Porto - 4**** ou similar
Cruzeiro: Cabine Twin Ponte Principal
Obs: Para a concretização desse itinerário é necessário um mínimo de 2 pessoas. Sujeito á disponibilidade.
Preço por pessoa em apto Duplo (parte terrestre):

EUR 1.114,00

Consultar valores para a parte aérea (Belém/Lisboa # Porto/Belém).
Forma de pagamento (parte terrestre):
20% de entrada + 5 vezes sem juros no cartão.

