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INTRODUÇÃO E PROMOÇÕES
Viagens El Corte Inglés apresenta uma seleção de itinerários de Oceania
Cruises escolhidos especialmente para si. Estamos certos de que ficará
satisfeito, pois um cruzeiro Oceania Cruises oferece-lhe a melhor garantia,
exclusividade, qualidade, experiência e inovação para as suas férias.
Para além disso, na grande maioria dos cruzeiros, encontrará preços
e promoções exclusivas, disponíveis por tempo limitado e apenas para
os nossos clientes.

Promoções Oceania Cruises

+
Bebidas
incluídas

=
Wi-Fi
Grátis

{
Quota de
serviço
grátis

Pacote de bebidas grátis: pacote de bebidas da casa
incluído. Inclui vinho cerveja e champanhe ao almoço e
jantar. É possível alterar o pacote de bebidas da casa
por um pacote de excursões ou por crédito a bordo.
Consulte condições desta promoção OLife Choice na
página 19.

Internet ilimitado de cortesia: um acesso por camarote;
as suites Owner, Vista e Oceania recebem dois acessos
por suite.

Quota de serviço grátis, exclusivo Viagens El Corte
Inglés: para os cruzeiros publicados neste catálogo nos
quais se indique esta informação e apenas para clientes
de Viagens El Corte Inglés.

Consulte condições destas promoções na página 19.
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A experiência
Oceania Cruises
««The Finest Cuisine at Sea™
««Gastronomia gourmet criada
pelo mundialmente famoso
Master Chef Jacques Pépin

««Programas de enriquecimento
epicurista, incluindo imersivos
Culinary Discovery Tours™ nos
destinos mais fascinantes do
mundo

««Itinerários galardoados que
contam com mais de 365
atrativos destinos

««Viagens espetaculares por
vários portos com visitas
durante a noite e estadias
noturnas prolongadas no porto
de escala

««Navios luxuosos e com
ambiente intimista, desenhados
para 684 ou 1250 passageiros

««Serviço personalizado de
excelência

««Ambiente elegante informal
««O aclamado Canyon Ranch
SpaClub®

««Ampla variedade de excursões
orientadas para a cultura,
a história, a aventura e a
gastronomia

Valor extraordinário
Descobrirá que viajar com a Oceania Cruises
representa verdadeiramente uma das melhores
relações qualidade-preço do mundo. Desfrutará de
numerosos serviços sem custo adicional, e é pouco
frequente existir algum, pois esse tipo de valor é a
característica que distingue a Oceania Cruises.
• Uma variedade de restaurantes elegantes com
turno aberto, sem custo adicional
• Refrescos, água engarrafada, cappuccino, café
expresso, chás e sumos ilimitados e de cortesia
• Transfers de cortesia desde o navio até ao centro
da cidade em vários portos de escala
• Acesso ilimitado e de cortesia à Esplanada privada
do Spa Canyon Ranch®
• Gastronomia com serviço de quartos de cortesia as
24 horas do dia
• Acesso de cortesia ao Centro de enriquecimento
Artist Loft 1

(1) Disponível a bordo dos navios Marina, Riviera e Insignia
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OCEANIA NEXT
Convidamo-lo a desfrutar da renovação da elegância
clássica.
De dezembro de 2018 até junho de 2020, os navios
Regatta (setembro 2019), Insignia (dezembro 2018),
Nautica (junho 2020) e Sirena (maio 2019) serão
completamente renovados. Cada navio irá brilhar
com a sua nova aparência, tão definida e polida como
um diamante perfeito.
A renovação em números
66 dias
100 milhões USD
1.368 suites e camarotes novos
1.400 novas casas de banho em mármore
8.000 novas lâmpadas
12.000 novos sofás e cadeiras
Mais de 1.000 artesãos
Novas suites: leves, brilhantes e ainda mais
espaçosas. Cada centímetro quadrado será novo,
criando uma celebração harmoniosa de estilo e
conforto.
Novas casas de banho: todos os acessórios serão
novos e de design, com iluminação perfeita, sanitários
luxuosos e elegantes cabines de duche em vidro.
Uma sensação de comunidade: os bares
elegantes e intimistas, os salões e espaços
públicos serão tão acolhedores como sempre.
Cada um deles com o seu próprio estilo e
caracter únicos que o incentivam ao convívio.
Uma grande sala de refeições: um brilho de
elegância e sofisticação refinará os restaurantes,
criando cenários dignos para o The Finest Cuisine at
Sea™.

Insignia Grand Hall
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Sabor
O Chef Jacques Pépin, o nosso Diretor de Culinária Executivo, inspira a nossa equipa de
cozinha a realizar grandes criações de magia gastronómica. Jantares memoráveis começam
com escolha livre de lugar, já que isso lhe permite jantar quando quiser e com quem escolher.
Independentemente de qual dos nossos restaurantes escolher, não haverá custo adicional.
Grand Dining Room

Máster Chef Jacques Pépin

A melhor gastronomia no mar
GRAND DINING ROOM

JACQUES

A cozinha continental, as saborosas
escolhas de Canyon Ranch® e os pratos
exclusivos de Jacques Pépin, são servidos
num ambiente elegante. Disponível a bordo
de todos os navios.

Deliciosos aromas surgem da grelha,
onde lentamente giram peças de frango,
pato, porco e vitela. Disponível a bordo do
Marina e do Riviera.

POLO GRILL

HORIZONS

Com todos os elementos de um churrasco
clássico, Polo Grill também conta com
opções igualmente atrativas para os amantes
de marisco. Disponível a bordo do Regatta,
Insignia, Nautica, Marina e Riviera.

Todos os dias às quatro em ponto é hora
do chá. Com um quarteto clássico de
cordas que tocam suavemente, desfrute
de sanduíches, petits fours, scones,
sobremesas e uma seleção de chás
artesanais.

TOSCANA

TUSCAN STEAK

Apresentado com um elegante serviço
de mesa Versace, cada prato é uma obraprima que captura a essência de Toscana.
Disponível a bordo do Regatta, Insignia,
Nautica, Marina e Riviera.

O nosso novo restaurante especializado
irradia calor e o sabor italiano da Toscana,
mantendo a atração clássica do Polo Grill.
O inovador e diversificado menu inclui
o melhor dos dois mundos, para que
possa saborear um delicioso lombo e a
nossa exclusiva Bistecca alla Fiorentina
preparada na perfeição, e outros favoritos
italianos. Disponível a bordo do Sirena.

RED GINGER
Os Chefs do Red Ginger criaram versões
contemporâneas dos clássicos pratos
asiáticos. Disponível a bordo do Sirena,
Marina e Riviera.
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Serviço
OPÇÕES DE RESTAURANTES
PRIVADOS
La Reserve by Wine Spectator
Os passageiros desfrutarão de
workshops de vinho, degustações
e refeições que combinam bons
vinhos com pratos requintados,
como Foie Gras de pato salteado
com molho Hoisin, Vieiras com
molho Teriyaki, Costeletas de
Novilho cozinhadas durante 72
horas e muito mais1.

Os nossos navios têm uma quantidade surpreendente
de tripulação por passageiro, mas não são apenas os
números que fazem o nosso serviço personalizado
sublime. A nossa equipa dá realmente muita
importância à sua satisfação. Estar atento ao
passageiro é natural para nós, uma característica inata,
assim como o nosso entusiasmo extraordinário. O nosso
compromisso é profundo e nunca diminui, não importa
qual seja a tarefa.
Bem-vindo a um mundo de elegância sem ostentação...
Tão refrescante e confortável como estar num clube de
campo privado onde todos o conhecem.

Privée
É o culminar de exclusividade,
Privée pode ser reservado para
o final do dia para grupos de até
10 passageiros, que desfrutarão
de uma seleção completa de
menu do Polo Grill, Toscana ou
de ambos1.
(1) Disponível a bordo do Marina e do Riviera;
serão cobrados custos adicionais por reserva
de quarto ou experiência de vinhos.
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Itinerários
Mediterrâneo
Veneza

Passeios e Palácios
13 dias | 12 noites
Navio Riviera

Saída 2019
25 maio
Varanda desde
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4.519€

Veneza (noite a bordo) - Dubrovnik - Kotor (Montenegro)
- navegação - La Valeta (Malta) - Taormina (Sicília) - Costa
Amalfitana (Itália) - Civitavecchia (Roma) - Livorno (Florença/
Pisa) - Monte Carlo (Mónaco) - Toulon (França) - Barcelona
Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis

Mediterrâneo
Ibiza

Silhueta Espanhola
11 dias | 10 noites
Navio Riviera
Barcelona - Valência - Alicante - Málaga - Cádis
- Almeria - Cartagena - Ibiza - Palma de Maiorca
-Palamós - Barcelona

Saída 2019
6 junho
Varanda desde

3.639€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 150$ de crédito
a bordo.

Kotor

Sabor Mediterrânico
13 dias | 12 noites
Navio Sirena

Saída 2019
25 julho
Varanda desde

4.759€

Barcelona - Toulon (França) - Cannes - Monte Carlo
(Mónaco) - Livorno (Florença/Pisa) - Civitavecchia
(Roma) - Costa Amalfitana ( (Itália) - Taormina (Sicília)
- Corfú (Grécia) - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik Veneza (noite a bordo)
Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 150$ de crédito
a bordo.
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Mediterrâneo
Monte Carlo

Mediterrâneo panorâmico
8 dias | 7 noites
Navio Sirena

Saída 2019
16 agosto
desde

1.769€

Monte Carlo - Antibes (França) - Toulon (França) Mahón - Ajaccio (Córsega) - Portofino - Porto Santo
Stefano - Civitavecchia (Roma)
Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 200$ de crédito
a bordo.

Monte Carlo

Canárias e Catedrais
13 dias | 12 noites
Navio Sirena

Saída 2019
19 setembro
desde
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2.939€

Barcelona - Alicante - Motril - navegação - Arrecife
(Lanzarote) - Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Gran
Canária - navegação - Tânger (Marrocos) - Cartagena navegação - Monte Carlo (Mónaco) - Civitavecchia (Roma)
Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 150$ de crédito
a bordo.

Norte da Europa
Honfleur

Reflexo Nostálgico
11 dias | 10 noites
Navio Nautica
Lisboa - Porto - Corunha - Bilbau - Bordéus - navegação
- Saint Malo (França) - Cherburgo (França) - Honfleur
(Paris) - Southampton (Londres)

Saída 2019
30 maio
desde

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis

3.029€

Gemas do Norte
13 dias | 12 noites
Navio Marina
Helsinquia

Saída 2019
2 junho
Varanda desde

4.449€

Southampton (Londres) - navegação - Kristiansand
(Noruega) - Oslo (Noruega) - Copenhaga - Warnemunde
(Berlim) - Visby (Suécia) - Helsínquia - São Petersburgo (2
noites a bordo) - Tallinn (Estónia) - Estocolmo
Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 200$ de crédito
a bordo.
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Norte da Europa
São Petersburgo

Vikings e Monarcas
13 dias | 12 noites
Navio Marina
Copenhaga - Rostock (Berlim) - Gdansk (Polónia) navegação - Riga (Letónia) - Tallinn (Estónia) - São
Petersburgo (noite a bordo) - Helsínquia - Estocolmo
- Visby (Suécia) - navegação - Oslo (Noruega)

Saída 2019
11 julho
Varanda desde

4.669€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas ·
Internet e pacote de bebidas grátis.· 150$ de crédito
a bordo

Edimburgo

Reinos celtas
11 dias | 10 noites
Navio Marina
Southampton (Londres) - navegação - Edimburgo
(Escócia) - Invergordon (Escócia) - navegação
Greennock (Escócia) - Dublin (noite a bordo) - Cork
(Irlanda) - Portland (Reino Unido) - Southampton

Saída 2019
4 agosto
Varanda desde
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4.369€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas ·
Internet e pacote de bebidas grátis.· 100$ de crédito
a bordo

Grandes Viagens
Auckland

Deserto Inédito
15 dias | 14 noites
Navio Regatta
Sidney - Eden (Austrália) - Melbourne (noite a bordo)
- Burnie - (Tasmânia) - navegação (3 dias) - Dunedin
- Akaroa - Wellington - Napier - Gisborne - Rotorua Auckland (Nova Zelândia)

Saída 2020
6 janeiro
desde

4.399€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 100$ de crédito
a bordo.

Havana

Cuba Colónia
8 dias | 7 noites
Navio Sirena
Miami - Havana (Cuba) - navegação - Cienfuegos (noite
a bordo) - Santiago de Cuba - navegação - Miami

Saída 2020
11 fevereiro
Exterior desde

2.023€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 100$ de crédito
a bordo.
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Grandes Viagens
Rio de Janeiro

Ritmos Radiantes
13 dias | 12 noites
Navio Marina
Rio de Janeiro (noite a bordo) - Búzios (Brasil) - Ilha
Grande - Paraty - São Paulo (Brasil) - navegação - Rio
Grande (Brasil) - Punta del Este (Uruguai) - Montevideu,
(Uruguai) - Buenos Aires (noite a bordo)

Saída 2020
12 fevereiro
Varanda desde

3.259€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 100$ de crédito
a bordo.

Bangkok

Santuários, Baías e Budas
15 dias | 14 noites
Navio Nautica

Saída 2020
4 março
desde

14

4.019€

Singapura - navegação - Ko Samui, Tailândia - Bangkok
(noite a bordo) - Sihanoukville, Camboja - navegação
- Saigão (noite a bordo) - Hue (Chan May), Vietname Hanói, (Bahia Ha Long) Vietname - navegação - Hong
Kong
Taxas de embarque, pacote de bebidas e internet.

Grandes Viagens
La Habana

Cuba Intemporal
8 dias | 7 noites
Navio Insignia
Miami - Havana (noite a bordo) - navegação Cienfuegos - Santiago de Cuba - navegação - Miami

Saída 2019
16 novembro
Suite desde

3.583€

Taxas de embarque , internet e pacote de bebidas
incluídas.

San Francisco

As estrelas do Vinho
8 dias | 7 noites
Navio SirenaSalida 2019:
Los Angeles (Califórnia) - Santa Bárbara (Califórnia)
- São Francisco (Califórnia) - Monterey (Califórnia)
- navegação - Ilha Catalina (Califórnia) - Ensenada
(México) - Los Angeles

Saída 2019
14 dezembro
Exterior desde

1.439€

Taxas de embarque e quota de serviço incluídas.
Internet e pacote de bebidas grátis. 100$ de crédito
a bordo.

15

MARINA E RIVIERA | SUITES E CAMAROTES
SUITES
OS | Suite Owners
Com luxosos móveis da coleção Ralph Lauren Home
Collection, cada uma das três Suite Owners mede
mais de 185 m2. Com uma extensa sala de estar,
cama king size, dois closets, spa com piscina de
hidromassagem interior e exterior, um magnífico
lobby e uma sala de música, estas suítes também
oferecem acesso exclusivo com um cartão à sala de
estar executiva com uma biblioteca privada.
OC | Suite Oceania
Concebidas pelo famoso designer nova-iorquino
Dakota Jackson, as doze Suites Oceania têm mais
de 92 m2 de luxo. Estas elegantes suites contam
com sala de estar, sala de jantar, sala de multimédia
totalmente equipada, um grande closet, extensa
varanda, piscina de hidromassagem interior e
exterior e uma segunda casa de banho para os seus
convidados. Contam com acesso à sala executiva
privada com revistas, jornais, bebidas e aperitivos.
PH1 | PH2 | PH3 | Suite Penthouse
As elegantes Suites Penthouse estão à altura
de qualquer hotel de cinco estrelas de primeiro
nivel em relação à comodidade e beleza. O seu
design é engenhoso, pois maximiza o espaço de
39 m2 e apresenta mesa de refeição, área de estar
independente, banheira/duche grande e duche
independente, closet e varanda privada. Desfrute do
acesso seletivo com cartão à sala de estar executiva
privada e aos serviços de um concierge exclusivo.
VS | Suite com vista
Devido ao majestoso design interior de Dakota
Jackson e à localização privilegiada, com vista para
a proa do navio, as oito Suites com Vista são muito
solicitadas. Estas suites têm entre 111 e 139 m2 e
incluem acesso à exclusiva sala de estar executiva,
para além de todas as comodidades que possa
imaginar, como um amplo closet, cama king size,
uma segunda casa de banho para os seus convidados,
spa com piscina de hidromassagem interior e exterior
e o seu própio ginásio privado.

VARANDAS
A1 | A2 | A3 | A4 | Camarote Concierge com varanda
Estes camarotes de 26 m2 elegantemente decorados
refletem muitas das comodidades luxuosas
encontradas nas Suites Penthouse, como a varanda
privada, a luxosa área de estar, mini bar, ampla casa
de banho com granito e mármore, com banheira/
duche grande e duche independente. Os passageiros
também desfrutam do acesso à Sala de Estar privada
com Concierge, que lhes oferece o seu concierge
exclusivo, revistas, jornais, bebidas e aperitivos.
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MARINA E RIVIERA | SUITES E CAMAROTES
VARANDAS
B1 | B2 | B3 | B4 | Camarote com varanda
Os nossos camarotes com varanda de 26 m2 são
os maiores em todo o oceano. Para além de uma
varanda privada confortavelmente mobilada, o
nosso artigo de luxo mais requisitado, os camarotes
também incluem uma luxosa área de estar, mini
bar, um armário espaçoso e uma casa de banho em
granito e mármore com banheira/duche e duche
independente.

CAMAROTES
C | Camarote Deluxe com vista mar
Estes confortáveis camarotes de 22 m2,
com janelas panorâmicas, ficam ainda mais
agradáveis com as cortinas abertas e o mar à
vista. Apresentam uma área de estar generosa,
toucador, mesa de pequeno-almoço, mini bar
e casa de banho em mármore e granito com
banheira/duche e duche independente.
F | G | Camarote interior
Estes camarotes de 16 m2, maravilhosos refúgios
privados, contam com elegante design e uma
decoração com bom gosto que oferecem um
ambiente sereno. Os destaques incluem uma
espaçosa casa de banho em mármore e granito com
duche, assim como toques cuidadosos como um
toucador, mesa de pequeno-almoço e mini bar.

REGATTA, INSIGNIA, NAUTICA E SIRENA | SUITES E CAMAROTES
SUITES
OS | VS | Suite Owners e suite com vista
Com um espaço imenso e um luxo excecional, as
nossas seis Suites Owners e as quatro Suites com
Vista estão entre as primeiras que são reservadas.
Com tamanhos entre os 73 e quase 92 m2, estas
magníficas suites contam com todos os serviços
imagináveis. Casas de banhos renovadas em granito e
ónix que incluem grandes, novos e elegantes duches.
PH1 | PH2 | PH3 | Suite Penthouse
A nossa coleção de Suites Penthouse de 29 m2 foram
completamente transformadas com uma nova e
esplêndida decoração, com móveis requintados em
tons tranquilos do mar e do sol. As salas de estar
são espaçosas para desfrutar de refeições na suite,
contam com mini bar e toucador, e a casa de banho
em granito e mármore tem espaço suficiente para
uma banheira grande ou duche, ou um duche a
bordo do Sirena. Sinta-se relaxado na varanda de
teca privada, requintadamente decorada.

17

REGATTA, INSIGNIA, NAUTICA E SIRENA | SUITES E CAMAROTES
VARANDAS
A1 | A2 | A3 | Camarote Concierge com balcão
Este alojamento de luxo conta com muitíssimas
comodidades, onde se incluem muitas das que
podemos encontrar nas nossas Suite Penthouse
e o luxo é realçado através da nova e sofisticada
decoração. Estes camarotes de 20 m2 oferecem
varandas privadas, mini bar e uma luxuosa área de
estar, para além das comodidades e dos privilégios
exclusivos do Nivel Concierge.
B1 | B2 | Camarote com varanda
Estes camarotes de 20 m2 , com uma magnifica
decoração, oferecem luxo com uma varanda em
teca privada para observar a paisagem que o rodeia.
Cada camarote conta com comodidades práticas
e incluem toucador, mini bar, mesa de pequenoalmoço e área de estar espaçosa.

CAMAROTES
C1 | C2 | Camarote Deluxe com vista mar
Ao abrir as cortinas desfruta da luz natural destes
camarotes de 15 m2 recentemente redecorados, o
que os faz parecer mais espaçosos. A sala de estar, o
toucador, o mini bar e a mesa de pequeno-almoço,
complementam-se perfeitamente com as nuances
coloridas e as telas elegantes da nova decoração.
E | Camarote com vista ao mar
Localizado no centro do deck 6, estes camarotes
de 13 m2 oferecem móveis elegantes e uma janela
panorâmica com vista parcial. Incluem toucador,
mini bar, uma pequena mesa de pequeno-almoço e
um armário espaçoso.

D | Camarote con vista al mar
A luz de uma clássica claraboia ilumina a
impressionante decoração nova nestes camarotes
de 15 m2, decorados com requinte para maximizar o
espaço e a comodidade. Desfrute de uma confortável
área de estar com sofá para relaxar, ou toucador,
uma mesa de pequeno-almoço e um mini bar.
F | G | Camarote interior
Estes retiros agradáveis e privados, requintadamente
renovados, oferecem 14 m2 de luxo. Entre os
elementos em destaque incluimos uma área de
estar confortável, um toucador, mini bar e espaço
suficiente para guardar os seus pertences. O uso
engenhoso do espaço é complementado por uma
nova e elegante decoração.
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CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais são as que constam no catálogo de cruzeiros em vigor de Viagens El Corte Inglés. O preço da viagem combinada inclui
apenas os serviços e complementos expressamente indicados no presente programa. Os preços foram calculados com base nos tipos de
tarifas de transporte, taxas de combustível e impostos aplicáveis na data de edição do programa/catálogo. Fica expressamente salvaguardada a
possibilidade de alteração das condições dos programas oferecidos, devendo para o efeito, ocorrendo aquelas, serem as mesmas comunicadas
ao cliente antes da celebração do contrato.
Organização: A organização técnica das viagens organizadas e estadias incluídas no presente folheto é de Viagens El Corte Inglés, S.A.-Sucursal
em Portugal, com sede de representação na Av. António Augusto de Aguiar nº 31, 1069- 413 Lisboa, com o número único de pessoa coletiva
980099323, com o capital social realizado de 99.759,58 EUR., com documentos depositados na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
titular do RNAVT2084.
Seguro: Todas as viagens deste folheto que incluam transporte e cuja organizadora seja Viagens El Corte Inglés, gozam da cobertura do “Seguro
de Acidente e Assistência” segundo as condições do folheto de cruzeiros em vigor. Solicite mais informações nas nossas lojas sobre as diferentes
possibilidades de seguros recomendados para que possa escolher o que melhor se adapte às suas necessidades.
Gastos de cancelamento:
Cruzeiros de 14 noites ou menos: Cancelamentos com mais de 122 dias antes da data de saída: reembolso; entre 122 e 93 dias: 225 € por
pessoa* (exceto categorias Oceania, Vista e Owner Suite: 10% do valor total); entre 92 e 78 dias: 25% do valor total; entre 77 e 63 dias: 50% do
valor total; entre 62 e 33 dias: 75% do valor total; com 32 dias ou menos: 100% do valor total. Cruzeiros de 15 ou mais noites, exceto Voltas
ao Mundo: Cancelamentos com mais de 182 dias antes da data de saída: reembolso; entre 182 e 153 dias, 225 € por pessoa* (exceto categorias
Oceania, Vista e Owner Suite: 10% do valor total); entre 152 e 123 dias: 25% do valor total; entre 122 e 93 dias: 50% do valor total; entre 92 e 63
dias: 75% do valor total; com 62 dias ou menos: 100% do valor total. Favor consulte condições de cancelamento para Cruzeiros Volta ao Mundo.
* Este valor pode ser convertido em crédito para um futuro cruzeiro, permutável em reservas feitas até 12 meses depois da data de cancelamento
e para viagens dentro dos 2 anos posteriores à data de emissão. As alterações de nome e de data de saída são consideradas cancelamentos
de reserva e estão sujeitas a penalidades por cancelamento. Algumas ofertas ou promoções têm tarifas Não Reembolsáveis ou com condições
de cancelamento especiais. Por favor consulte ao realizar a reserva. A companhia de navegação aceita pedidos de cancelamento de segunda a
sexta-feira, não festivos, antes das 17h00. Estas condições de cancelamento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e a possíveis gastos
de gestão adicionais.
Notas importantes: Todos os preços são "desde" por pessoa, válidos para novas reservas e são baseados em ocupação dupla na categoria
indicada em regime de Pensão Completa, válidos nas saídas publicadas e incluem taxas de embarque e quota de serviço, salvo indicação em
contrário. Não incluem taxas governamentais que devem consultar em cada caso. Consulte outras saídas e/ou itinerários no nosso catálogo
“Cruzeiros 2019”.

TERMOS E CONDIÇÕES
Oferta exclusiva de Viagens El Corte Inglés: Preços exclusivos, sujeitos a disponibilidade; Quota de serviço grátis nos itinerários e datas
nos quais se indique: quota de serviço grátis para o primeiro e segundo passageiro do camarote, aplicável nos itinerários e nas datas nos
quais se indique. A quota de serviço incluída não é válida para os jantares, privados, tratamentos de Spa nem para bebidas alcoólicas, que
implicam uma quota de serviço automática de 18%; Crédito a bordo, oferta sujeita o que está publicado neste folheto e o valor será sempre
por camarote: pode ser utilizado para pagar qualquer serviço a bordo, exceto Serviço Médico e Casino. Oferta sujeita a disponibilidade.
Consulte condições.
A promoção O’Life Choice inclui internet ilimitada gratuita e um presente à escolha entre: excursões terrestres (exclui excursões Choice,
Exclusive, Executive Collection, Select, Food and Wine trails e Wellness and Culinary Discovery Tours), crédito a bordo e pacote de bebidas
da casa. Será aplicável para novas reservas de individuais (não válido para grupos), efetuadas numa seleção de navios e saídas e é válido
para todas as categorias. A Internet ilimitada de cortesia é válida por camarote; As suites Owner, Vista e Oceania recebem acesso a dois
dispositivos por suite. O uso da Internet está sujeito a tempo e limitação de dados; pode ser aplicado um custo adicional pelo uso da Internet.
O crédito a bordo é por pessoa, baseado em ocupação dupla. O número de excursões e crédito a bordo varia em função da duração do
cruzeiro: cruzeiros até 9 noites de duração: 2 excursões grátis ou 200USD de crédito a bordo por pessoa. Cruzeiros entre 10 e 13 noites:
3 excursões grátis ou 300 USD de crédito a bordo por pessoa. Cruzeiros de 14 noites ou mais: 4 excursões grátis ou 400USD de crédito a
bordo por pessoa. As excursões grátis e o crédito a bordo aplicam-se apenas ao primeiro e segundo passageiro com base em ocupação
dupla. Quando se seleciona o serviço de excursões terrestres, devem ser escolhidas todas as excursões com pelo menos 14 dias antes
da data de saída. O pacote de bebidas da casa inclui o consumo ilimitado de vinhos e cervejas da casa e aplica-se apenas ao primeiro e
segundo passageiros adultos (21 ou mais anos de idade). Os passageiros do mesmo camarote devem escolher o mesmo serviço O’Life
Choice e devem escolher os serviços antes do momento de efetuar o pagamento final, um mês antes da data de saída.
Por favor consulte condições, navios, datas de saída e itinerários nos quais se aplica a promoção. Sujeita a disponibilidade. Os presentes
são mediante pedido prévio e sujeitos a disponibilidade. Não aplicável com carácter retroativo. Consulte condições. Lugares Limitados.
Consulte mais informação sobre Oceania Cruises: resto de itinerários e demais condições na sua agência de Viagens El Corte Inglés.
Data de edição: Dezembro 2018.
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As nossas lojas
Aveiro:

Leiria:

Praceta Dr. Alberto Souto n.º 11 R/C Dt.

Rua da Graça n.º 3

3800-149 Aveiro

2400-150 Leiria

Tel.: 234 894 030

Tel.: 244 860 150

aveiro@viagenselcorteingles.pt

leiriacentro@viagenselcorteingles.pt

Braga:

Lisboa:

Supercor - Av. Robert Smith S/N

Grandes Armazéns El Corte Inglés

4715-249 Lamaçães, Braga

Av. António Augusto de Aguiar

Tel.: 253 206 250

n.º 31 - Piso 6

braga@viagenselcorteingles.pt

1050-012 Lisboa
Tel.: 213 827 780

Central de Serviços a Empresas / HRG
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 217 803 962 / 213 246 460
centralempresas@viagenselcorteingles.pt
hrgportugal@viagenselcorteingles.pt

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários de Algés, nº.
66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310

lisboacc@viagenselcorteingles.pt

alges@viagenselcorteingles.pt

2500-192 Caldas da Rainha

Rua Capitão Ramires n.º 5-A

Porto:

Tel.: 262 889 330

(Campo Pequeno)

caldas@viagenselcorteingles.pt

1000-084 Lisboa

Caldas da Rainha:
Rua Dr. Júlio Lopes n.º 14

Tel.: 808 204 729

Rua de Júlio Dinis n.º 250
4050-318 Porto
Tel.: 225 430 370

vendatelefonica@viagenselcorteingles.pt

juliodinis@viagenselcorteingles.pt

R. Monsenhor Nunes Pereira n.º 5

Avenida de Berna n.º 42-A

Supercor Fluvial

3030-779 Coimbra

1050-042 Lisboa

Tel: 239 708 330

Tel.: 213 240 097

coimbra@viagenselcorteingles.pt

berna@viagenselcorteingles.pt

Évora:

Avenida D. João II n.º 37-B

Rua João de Deus n.º 9

(Parque das Nações)

7000-534 Évora

1990-083 Lisboa

Tel.: 266 739 130

Tel.: 218 922 490

evora@viagenselcorteingles.pt

expolisboa@viagenselcorteingles.pt

Estrada Nacional 9

Faro:

Centro Comercial Roma

Tel.: 219 247 630

Rua Mouzinho de Albuquerque n.º 10-A

Avenida de Roma n.º 48, Piso 0, Loja 45

8000-077 Faro

1700-348 Lisboa

Tel.: 289 894 060

Tel.: 218 424 010

faro@viagenselcorteingles.pt

avenidaroma@viagenselcorteingles.pt

Grandes Armazéns El Corte Inglés

Funchal:

Grupos Congressos e Incentivos

4430-999 Vila Nova de Gaia

Rua da Queimada de Baixo n.º 2

Rua Capitão Ramires n.º 5-A

9000-068 Funchal

1000-084 Lisboa

Tel.: 291 710 300

Tel.: 217 803 969

funchal@viagenselcorteingles.pt

grupos@viagenselcorteingles.pt

Coimbra:
Supercor

Rua Aleixo da Mota n.º 306
4150-044 Porto
Tel.: 226 167 560
fluvial@viagenselcorteingles.pt

Sintra:
Centro Comercial Beloura,
Piso 1 - Loja A16
2710-701 Sintra
beloura@viagenselcorteingles.pt

Vila Nova de Gaia:
Av. da República n.º 1435, Piso -2
Tel.: 223 773 111
gaiacc@viagenselcorteingles.pt

·808

204 729

viagenselcorteingles.pt

Viagens El Corte Inglés é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens. As reclamações devem ser
apresentadas num prazo máximo de 20 dias úteis após o fim da viagem por escrito para a seguinte morada: Rua
Duque de Palmela, 2 - 1º Dto., 1250-098 Lisboa. Ou pelo email: provedor@provedorapavt.com.
As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal entidade. As
entidades de Resolução Alternativa de Litígios são: Provedor do Cliente das Agências de viagens, in http://www.
provedorapavt.com/; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in http://www.turismodeportugal.pt/; Outras
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL) disponíveis em http://www.consumidor.pt, em
Lista de Entidades RAL.

