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Antecipe a reserva das suas férias de 2022-2023
durante a “Semana do Cruzeiro”
de Viagens El Corte Inglés e desfrute
das melhores vantagens e
grandes descontos.

EM CRUZEIROS

O seu cruzeiro com a garantia e
confiança de Viagens El Corte Inglés.

Líderes europeus em
vendas de cruzeiros
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Como reservar as suas férias
Lojas
Se deseja reservar algum dos cruzeiros deste catálogo, pode dirigir-se a qualquer loja
de Viagens El Corte Inglés.

Telefone
Marque 808 204 729
Com apenas uma chamada, aconselhamos e reservamos as suas férias.
Em qualquer lugar e com a garantia e segurança de Viagens El Corte Inglés.
Escolha o seu cruzeiro. A nossa equipa organizará a sua viagem e os serviços adicionais que
necessite. Se não houver disponibilidade, oferecemos-lhe a melhor alternativa.
O nosso horário de serviço:
De segunda a sexta das 10:00h às 18:00h.

Internet
Também pode consultar mais informações através da nossa página internet:

www.viagenselcorteingles.pt
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Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Semana do Cruzeiro 2022 ·

Porquê reservar o seu cruzeiro durante esta campanha?

O
?

Até 10%
Desconto
Reserva por
apenas 60€

o
0

Sem gastos de
cancelamento
Até 65% de
poupança

E ainda…
• Se encontrar um preço melhor ou o preço baixar, igualamos!
• Agência número 1 em cruzeiros
• Crianças viajam em cruzeiro grátis ou com grandes descontos
• Maior disponibilidade; possibilidade de escolher o seu camarote
• Tarifas exclusivas “Garanta o seu lugar” com grandes descontos
• Serviços exclusivos em itinerários selecionados

Reserve com TRANQUILIDADE e navegue com SEGURANÇA
Reserve com tranquilidade

Navegue com segurança

Relembramos que é possível reservar agora com a tranquilidade
de poder realizar alterações ou até mesmo cancelar o seu
cruzeiro, graças ao fato da maioria das companhias de navegação
tornarem as suas políticas de cancelamento/alteração cada vez
mais flexíveis.
Consulte com o seu agente de viagens todos os detalhes.

Além disso, as companhias de navegação adotaram uma série de
medidas de segurança e higiene e adaptaram os seus requisitos
de embarque aos novos protocolos sanitários.
Consulte com o seu agente de viagens os requisitos,
documentação necessária e protocolos para poder embarcar sem
problemas.

Até 10% | 300€ de desconto: para reservas até 31 de março, aplicável apenas sobre o valor base de só cruzeiro, excluindo voos, taxas de
embarque, quota de serviço e restantes serviços adicionais. Aplicável a navios e saídas selecionadas e a percentagem pode variar em função
da companhia de navegação, data de saída, categoria, navio, itinerário ou data de formalização da reserva. No caso das companhias Princess,
Cunard, Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Holland, MSC Cruzeiros, Panavision e Crucemundo corresponde a 3% de desconto; para Disney
Cruise Line aplicar-se-á 5%; na companhia TUI corresponde a 10% nos itinerários exclusivos. Na Costa Cruzeiros o desconto será de “Até” 10%,
disponível numa seleção de saídas (o desconto varia em função do navio e do itinerário); no caso da Norwegian Cruise Line é de “Até” 100€ de
desconto que varia em função do navio, itinerário, saída e categoria reservada, exceto na tarifa Garanta o seu Lugar onde corresponde a 3% de
desconto no navio Norwegian Epic e 2% no navio Norwegian Jade. Consulte condições.
Sem gastos de cancelamento*: até 2 meses antes da saída, poderá cancelar sem gastos a reserva de cruzeiro, desde a sua formalização e até
aos dois meses anteriores à data de partida do cruzeiro; dentro deste período aplicam-se os gastos de cancelamento estabelecidos pela companhia
de navegação. Consulte condições.
Reserva por apenas 60€*: não reembolsáveis, pagamento desde 60€ por pessoa, que será descontado do valor do adiantamento que deverá
efetuar 2 meses antes da data de saída. Consulte condições.
Se encontrar um preço melhor ou o preço baixar, igualamos*: Viagens El Corte Inglés garante o melhor preço disponível no momento de
efetuar a reserva, no entanto, se encontrar um preço inferior para as mesmas datas, condições e características, igualamos, sempre que exista
disponibilidade no momento de efetuar a reserva. Consulte condições. E se, uma vez formalizada a sua reserva o preço baixar, também igualamos,
sempre que exista disponibilidade no momento de efetuar a nova reserva. Consulte condições.
Crianças viajam em cruzeiro grátis ou com grandes descontos: em só cruzeiro, partilhando o camarote com dois adultos, deverão pagar taxas
de embarque, voos, transfers, quota de serviço ou qualquer outro serviço adicional. Consulte condições específicas das companhias de navegação.
Até 65% de poupança: por venda antecipada, aplicável sobre as tarifas máximas publicadas nos catálogos em vigor e páginas de internet das
companhias de navegação para determinadas saídas. Este desconto foi calculado à data de edição do catálogo da campanha, podendo sofrer
alterações ou ser reduzido o valor.
*Determinadas condições como Sem gastos de cancelamento, Reserva por apenas 60€ ou Se encontrar um preço melhor ou o preço baixar, igualamos! são aplicáveis em
determinadas companhias de navegação, por favor consulte as companhias participantes nestas promoções e as suas condições ampliadas na página 22 deste catálogo.
Consulte condições na página 22.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Páscoa
MSC C R UZE IROS
Crianças

C OS T A C RUZ E IR O S
Taxas embarque

N O R W E G I A N C R UI S E L I N E

Taxas de embarque e

ñ incluídas

Taxa de serviço de hotelaria e seguro COVID
obrigatórios não incluídos.

Itália, França e Malta

A música do mar

Saída: 8 abril

ñ incluídas

8 dias | 7 noites

MSC Grandiosa
Saída: 16 abril
Barcelona - Marselha - Génova - Civitavecchia
(Roma) - Palermo - Valletta (Malta) - navegação
- Barcelona

8 dias | 7 noites

719€

desde

desde

8 dias | 7 noites

MSC Seaview

Saída: 15 abril
Barcelona - Marselha - Génova - Nápoles - Messina
- Valletta (Malta) - navegação - Barcelona
desde

669€
Saída: 14 abril

35%

‚ desconto

Mediterrâneo
10 dias | 9 noites

Norwegian Jade

Pireu (Atenas) - navegação - Ashdod (Israel) Haifa (Jerusalém) - Limassol (Chipre) - Rodes
- Kusadasi (Éfeso) - Istambul - Patmos (Grécia)
- Pireu
desde

1.246€
Receba todos os extras (pacote bebidas e jantares,
internet, crédito para excursões) a partir de 99€ por
pessoa, reservas efetuadas até 28/02.

Um mar, mil histórias
8 dias | 7 noites 

Costa Toscana
Saída: 12 abril
Valência - Palermo (Sicília) - Civitavecchia
(Roma) - Savona - Marselha - Barcelona Valência
desde

999€

Itália, França, Espanha
8 dias | 7 noites

Costa Firenze
Saída: 9 abril
Barcelona - Cagliari (Sardenha)- Palermo
- Civitavecchia (Roma) - Génova - Marselha Barcelona

979€

Itália, França e Malta

MSC Seaside

Valência - Marselha - Génova - Civitavecchia
(Roma) - Palermo - navegação - Ibiza - Valência

Possibilidade de embarque em Barcelona no dia 11/4,
realizando itinerário Barcelona - Barcelona.

Adriático para desfrutar

Istambul, Turquia
C R O I S I E UR O P E - C R UZ E IR OS FL UVI AI S

desde

8 dias | 7 noites
Saída: 10 abril

E venda antecipada ñ incluídas

Itália, Montenegro, Grécia

Veneza - Split (Croácia) - Kotor (Montenegro) Katakolon (Grécia) - Corfú (Grécia) - Dubrovnik
- Trieste (Itália) - Veneza

Cruzeiro pelo Douro

669€
8 dias | 7 noites

MSC Sinfonia

Saída: 9 abril
Veneza - Kotor (Montenegro) - navegação Mykonos - Santorini - navegação - Bari - Veneza

Costa Luminosa

desde

8 dias | 7 noites

desde

1.485€

Consulte a possibilidade de voos com partida de Lisboa.

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Taxas portuárias

Porto 5- Régua 5- Vega de Terrón - Barca
d´Alva 5- Ferradosa, Pinhão5- Porto 5

669€
Veneza, Itália

Até 15%

MS MS Vasco da Gama 4 (ou similar)
Saída: 11 abril

999€

desde

4

Taxas de embarque

ñ quota de serviço incluídas
Crianças
Super Tudo
: grátis
* Incluído

: grátis

Dubrovnik, Croácia

Portugal

Semana do Cruzeiro 2022 · Partidas de Portugal

Partidas de Portugal
NO RW E GIAN CRUISE L I NE
Taxas de embarque

C OS T A C RUZ E I R O S
35%

ñ incluídas

‚ desconto

De Lisboa a Nova Iorque
10 dias | 9 noites

Norwegian Epic

Saída: 7 dezembro
Lisboa - navegação - Ponta Delgada - navegação
(4 dias) - Bermudas - navegação - Nova Iorque
desde

Crianças

MS C C R UZ E IR O S

Taxas de embarque e quota

: grátis ñ de serviço incluídas

Gibraltar, Espanha, Itália e França
11 dias | 10 noites

Costa Fascinosa
Saídas: maio, outubro e novembro
Lisboa - Gibraltar - navegação - Valência Barcelona - Savona - Marselha - navegação Málaga - Cádis - Lisboa

742€

desde

De Lisboa ao Rio de Janeiro 

A saída de maio é de 9 noites com alterações no itinerário,
por favor consulte.

15 dias | 14 noites 

Norwegian Star

Saída: 27 novembro
Lisboa - Sevilha - navegação - Lanzarote Tenerife - navegação (2 dias) - Porto Grande
(Cabo Verde) - navegação (3 dias) - Recife (Brasil)
- navegação (2 dias) - Rio de Janeiro
desde

994€

17 dias | 16 noites

Azamara Pursuit®

Saída: 30 novembro
Lisboa - navegação - Funchal (Madeira) - La
Palma - Tenerife - navegação (2 dias) - Mindelo
(Cabo Verde) - navegação (4 dias) - Salvador da
Baía (Brasil) - navegação (2 dias) - Rio de Janeiro

2.113€

Costa Diadema

Saída: 19 maio
Lisboa - navegação - Corunha - Le Havre navegação - Kristiansand (Noruega) - Skagen
(Dinamarca) - Kiel (Alemanha)
Tudo

* Incluído

De Lisboa a Estocolmo 
9 dias | 8 noites

Lisboa - Vigo - navegação - Le Havre - Amesterdão
- navegação (2 dias) - Estocolmo 5(Suécia)

1.169€

*

Taxa de serviço de hotelaria e seguro COVID
obrigatórios não incluídos.

Mediterrâneo desde Lisboa
11 dias | 10 noites
MSC Orchestra
Saídas: de 2 julho a 10 outubro
Lisboa - navegação - Alicante - Menorca - Olbia Génova - Marselha - navegação - Málaga - Cádis
- Lisboa
desde

769€
6 dias | 5 noites

MSC Orchestra

Saída: 14 abril
Lisboa - navegação - Alicante - Menorca - Olbia
- Génova
desde

219€
De Lisboa a Southampton
10 dias | 9 noites

Costa Favolosa

Saída: 20 maio

desde

Taxas embarque

ñ incluídas

De Lisboa a Génova

9 dias | 8 noites

909€

De Lisboa ao Rio de Janeiro

Super Tudo

* Incluído

De Lisboa a Kiel 

desde

A Z A MAR A

desde

874€

Crianças

: grátis

Tudo
Incluído

MSC Virtuosa
Saída: 4 maio
Lisboa - navegação - Funchal - Las Palmas
- Tenerife - Lanzarote - navegação - Vigo navegação - Southampton
desde

429€

Taxas de embarque e

ñ quota de serviço incluídas
Tudo
* Incluído

Porto, Portugal
C RO ISIE UROPE - CRUZE I R OS F L U VI A I S
Até 15%

Taxas de embarque e

E venda antecipada ñ quota de serviço incluídas
Cruzeiro pelo Douro
8 dias | 7 noites
MS Amalia Rodrigues 5 (ou similar)
MS Infante Don Henrique 4 (ou similar)
Saídas: de 2 de abril a 19 de outubro
Porto 5- Régua 5- Vega de Terrón - Barca
d´Alva 5- Ferradosa, Pinhão5- Porto 55
desde

1.200€

Amesterdão, Países Baixos
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Até 15%

Desconto

ñ

P

n

Taxas portuárias
incluídas

Visitas
incluídas

Assistência em
castelhano

Fluviais

Consulte pág. 3

TUI

¿

+

I

=

Venda
Antecipada

Bebidas
ilimitadas

Voos e
transfers
incluídos

Wi-Fi
grátis

Venda Antecipada: 5% de desconto para
reservas realizadas com mais de 60 dias de
antecedência da data de saída para partidas
até 31 outubro 2022 + 10% desconto
adicional para itinerários exclusivos.
Voos e transfers incluídos: de Madrid ou
Barcelona.
Bebidas incluídas ilimitadas de uma
seleção disponível a bordo das 9:00h às
24:00h: vinho da casa (tinto, rosé e branco),
vinho espumante, cerveja à pressão,
refrescos e sumos, cerveja sem álcool
engarrafada, expresso, capuccino, chás (no
bar), garrafas de água mineral (com gás/
sem gás), água durante a excursão. Água
diária no camarote.
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Assistente de Viagens El Corte Inglés: em castelhano,
durante os meses de julho e agosto. Consulte

condições.

Maravilhas do Danúbio
8 dias | 7 noites

I

MS River Sapphire

Saídas: 3, 10, 17, 24, 31 julho;
7, 14, 21, 28 agosto
Passau - Melk/Viena5- Budapeste5 Bratislava - Dürnstein - Passau
desde

6
<

1.840€

EXCLUSIVO
Viagens El Corte Inglés

Visitas exclusivas para clientes de Viagens El Corte Inglés:

visita a Viena iluminada e ao mercado central
de Pest em Budapeste.
Visitas incluídas: visita a Melk, Viena, Budapeste,
Bratislava e Dürnstein (Vale do Danúbio).

Descubra o Reno e
o Vale de Mosela
8 dias | 7 noites

I
MS River Diamond

Saídas: 31 julho; 7 agosto
Mainz - Koblenz - Bernkastel/Kues - Trier Traben/Trarbach - Cochem - Boppard - Mainz
desde

6
<

1.860€

EXCLUSIVO
Viagens El Corte Inglés

Visitas exclusivas para clientes de Viagens El Corte Inglés:

visita a Luxemburgo e Mainz.
Visitas incluídas: visita a Koblenz, BernkastelKues, Trier, Traben-Trarbach, Cochem, Boppard,
Reno Romântico: Estreito de Lorelei e Kaub.

Bratislava, Eslováquia

VANTAGENS PRODUTO EXCLUSIVO
para clientes de Viagens El Corte Inglés.
• Guia acompanhante exclusivo.
• Transfers.
• Em todas as visitas serão agrupados os
clientes de Viagens El Corte Inglés.
• Excursões exclusivas.
• Mesas no restaurante juntas.
• Folha de atividades.
• Carta boas-vindas nos camarotes.

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

PANAV ISION

3

% de desconto
para saídas 2022, combinável com a
venda antecipada.
(não aplicável a ofertas de última hora).

ñ

P

/

Taxas portuárias
incluídas

Excursões
incluídas

Venda
antecipada

R

r

:

5% Desconto
sénior

5% Desconto
noivos

20% Desconto
crianças

Excursões incluídas. Ver em cada itinerário.
Até 200€ de desconto: por venda antecipada,
por camarote válido para saídas 2022,
reservas efetuadas até 28 fevereiro 2022.
Desconto crianças: 20% de desconto
para crianças dos 6 meses aos 13 anos
partilhando camarote com um adulto.

Amadeus

Os descontos não são combináveis entre si.

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Tesouros de Borgonha e Provença
8 dias | 7 noites

Amadeus Provence 5*
Saídas: 2, 9, 23 junho; 14 julho; 4 agosto;
15, 22 setembro
Lyon - Mácon - Chalon Sur Saône/Tournus - Lyon
- Avignon 5 - Arles - Châteauneuf du Rhône/Le
Pouzin - Lyon
desde

1.760€
Excursões incluídas: Visita de Avignon.
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Encantos do Reno I e II
8 dias | 7 noites

Ms Dutch Melody 4*
Saídas: 21, 28(1) maio; 4, 11(1) junho;
13, 20(1), 27 agosto; 3(1), 10, 17(1) setembro
Amesterdão 5 - Colónia5 - Koblenz 5 Rüdesheim5 - Mannheim - Estrasburgo5
desde

999€
(1) Estas saídas realizam o itinerário no sentido inverso.
Excursões incluídas: Panorâmica de Amesterdão
- Visita de Koblenz - Visita de Colónia - Passeio por
Rüdesheim - Vista panorâmica desde o navio para o
“Rochedo Lorelei”.

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Noites Brancas
11 dias | 10 noites

MS Rublev 3*Plus
MS Surikov 3*Plus
Saídas: 11(1), 21, 31(1) maio; 10, 20(1), 30 junho;
10(1), 20, 30(1) julho; 9, 19 (1), 29 agosto; 8(1),
18 setembro
São Petersburgo 5 - Mandrogui - Ilha de Kizhi Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscovo 5
desde

1.760€
(1) Estas saídas realizam o itinerário no sentido inverso.
Vistos não incluídos)
Excursões incluídas: Panorâmica de São Petersburgo
e Museu Hermitage - Visita de Mandrogi - Visita igreja e
Museu de Madeira ao ar livre na ilha de Kizhi - Visita de
Goritsy e Mosteiro de São Cirilo - Visita de Yaroslavl. Visita
de Uglich - Panorâmica de Moscovo e visita ao Kremlin.

C ELESTY AL CR UISE S

Até 300€

Desconto

(numa seleção de saídas).

ñ

+

Taxas de embarque e
quota de serviço incluídas

Bebidas ilimitadas
clássicas

P

:

o

Excursões
incluídas

Crianças
grátis

Reserva Flexível ou
Promessa Celestyal

Mediterrâneo
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Excursões pré selecionadas conforme o
itinerário.
Crianças grátis: até aos 11 anos grátis em
só cruzeiro. Pagam taxas de embarque e
quota de serviço.
Consulte condições e datas de saída onde se aplica.

Reserva Flexível ou Promessa Celestyal:
modifique a sua data de embarque até
30 dias antes da saída. Pagamento final
do seu cruzeiro 30 dias antes da saída.
Cancelamento sem gastos até 90 dias
antes da saída.

Celestyal Olympia

Egeu Idílico
8 dias | 7 noites

Egeu Icónico
Celestyal Crystal

4 dias | 3 noites

Egeu Icónico
Celestyal Olympia

4 dias | 3 noites

Celestyal Olympia

Saídas: de 30 de abril a 8 de outubro

Saídas: de 18 março a 28 outubro

Saídas: 4, 11, 18, 25 novembro

Atenas - Tessalónica (Grécia) - Kusadasi
(Turquia) - Rodes - Heraklion (Grécia) Santorini - Mykonos - Milos - Atenas

Lavrio (Atenas) - Mykonos - Kusadasi (Éfeso) e
Patmos (Grécia) - Heraklion (Creta) e Santorini
- Lavrio

Lavrio (Atenas) e Mykonos - Kusadasi e Patmos
- Santorini e Lavrio

desde

desde

379€

879€

379€

Possibilidade de embarque/desembarque em Kusadasi

Excursões incluídas:
•K
 usadasi: Antigo Éfeso através da Época
Helenística / Romana.
•R
 odes: Tour Medieval - Acrópole de Lindos.

Excursões incluídas:
•Kusadasi: Antigo Éfeso através da Época
Helenística / Romana
• Rodes: Acrópole de Lindos.

5 dias | 4 noites
Celestyal Crystal

Saídas: 22, 29 outubro; 5, 12 novembro
Atenas - Istambul5- Kavala (Grécia) - Tessalónica
(Grécia) - Volos (Grécia) - Santorini - Atenas
desde

789€
Possibilidade de embarque/desembarque em
Tessalónica ou Istambul.

Excursões incluídas:
• Istambul: cruzeiro pelo Bósforo da Europa à Ásia.
• Santorini: espetacular povoação de Oia.

Excursões incluídas:
•Santorini: espectacular povoação de Oia.
• Kusadasi: Antigo Éfeso através da Idade
Helenística / Romana

Egeu Icónico
5 dias | 4 noites

Egeu Icónico

Egeu Ecléctico
8 dias | 7 noites

Possibilidade de embarque/desembarque em Kusadasi

desde

Celestyal Olympia

Saídas: 31 outubro; 7, 14, 21 novembro
Lavrio (Atenas) e Mykonos - Kusadasi e Patmos Rodes - Santorini - Lavrio
desde

479€

Celestyal Olympia

Saídas: de 14 março a 24 outubro
Lavrio (Atenas) e Mykonos - Kusadasi (Turquia)
e Patmos (Grécia) - Rodes - Santorini - Lavrio
desde

479€
Possibilidade de embarque/desembarque em Kusadasi

Excursões incluídas:
• Rodes: Tour Medieval - Acrópole de Lindos.
• Kusadasi: Antigo Éfeso através da Época
Helenística / Romana.

Excursões incluídas:
•Kusadasi: Antigo Éfeso através da Época
Helenística / Romana
• Rodes: Acrópole de Lindos.

Rodes, Grécia

3 continentes
8 dias | 7 noites

Celestyal Crystal

Saídas: 19, 26 novembro; 3, 10 dezembro
Atenas - navegação - Porto Said (Egito) Ashdod (Israel) - Limassol (Chipre) - Rodes Kusadasi (Turquia) - Atenas
desde

879€
Excursões incluídas:
•K
 usadasi: Antigo Éfeso através da Época
Helenística / Romana.
• Porto Said: Cairo com refeição.

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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C O STA CRUZE IROS

Mediterrâneo

Até 10%
A música do mar 
8 dias | 7 noites

Costa Firenze

´ NOVO NAVIO

Saídas: de 9 abril a 19 novembro
Barcelona - navegação - Cagliari - Palermo
- Civitavecchia (Roma) - Génova - Marselha Barcelona
desde

570€

durante os meses de julho e agosto

6
<

Consulte condições.

Paixão mediterrânica 

EXCLUSIVO
Viagens El Corte Inglés

8 dias | 7 noites 

I

Da Pizzica à Sirtaki
8 dias | 7 noites

Costa Pacifica
Saídas: de 11 junho a 17 setembro
Bari - Catania - Valletta (Malta) - navegação Mykonos - Santorini - navegação - Bari
desde

1.270€

I

Voos de Madrid ou Barcelona
e transfers incluídos
5%
Desconto

¿

Assistente de Viagens El Corte Inglés: em
castelhano, durante os meses de julho e
agosto Consulte condições.

SERVIÇO EXCLUSIVO de
Costa Cruzeiros e Viagens El Corte Inglés
Inclui: balcão exclusivo no aeroporto de
Madrid para clientes de Viagens El Corte
Inglés · Mala faturada até ao camarote.

Gibraltar, Espanha, Itália e França
11 dias | 10 noites

Costa Fascinosa
Saídas: maio, outubro e novembro
Lisboa - Cartagena - Valência - Barcelona Savona - Marselha - navegação - Málaga - Cádis
- Lisboa
desde

874€

O
Super Tudo
* Incluído
10%
Desconto

A saída de maio é de 9 noites com alterações no itinerário,
por favor consulte.

Grécia, diversão sem fim
8 dias | 7 noites

Costa Deliziosa
Saídas: de 27 maio a 7 outubro
Veneza - navegação - Mykonos 5 - Santorini Argostoli - Bari - Veneza
desde

959€

¿

5%
Desconto

Possibilidade de embarque em Bari.

Saídas: de 13 maio a 18 novembro
Valência - Marselha - Savona - Civitavecchia
(Roma) - Nápoles - navegação - Ibiza - Valência
desde

689€
Assistente de Viagens El Corte Inglés: em castelhano,

durante os meses de julho e agosto

Consulte condições.
Nas saídas de 14/10 a 18/11 a escala de Ibiza é
substituída por Palma de Maiorca, podendo embarcar/
desembarcar nesta escala.

ñ

o
Cancelamento
grátis

r

:

*

Oferta
noivos

Crianças
grátis

Super
Tudo Incluído

Crianças grátis: 1 ou 2 menores de 18 anos
viajam grátis em cruzeiro (devem pagar taxas
de embarque e eventuais voos) partilhando
o camarote com 2 adultos em saídas
selecionadas.
Super Tudo Incluído: inclui cruzeiro em
Pensão completa e bebidas ilimitadas (My
Drinks), taxas de embarque e quota de serviço
e pré-reserva de pacote de 3 excursões (My
Explorations - não incluído no preço (deverá
ser pago a bordo) desde 129€.
Noivos: 5% desconto para Lua de Mel.
Cancelamento grátis: até 15 dias antes
da saída do cruzeiro sem gastos de
cancelamento, válido para reservas até 31
março 2022.
Consulte exclusões de cruzeiros com voos, tarifas
especiais e itinerários.

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Mesquitas de Istambul
8 dias | 7 noites 

Costa Venezia
Saídas: de 1 maio a 13 novembro
Istambul 5 - Esmirna - Bodrum - Mykonos Pireu (Atenas) - navegação - Istambul
desde

769€
Mediterrâneo para todos os gostos
8 dias | 7 noites


Costa Smeralda
´ NOVO NAVIO
Saídas: de 16 maio a 21 novembro
Barcelona - Palma de Maiorca - navegação
- Palermo (Itália) - Civitavecchia (Roma) Savona - Marselha - Barcelona

Barcelona, Espanha

Sol, arte e sabores do Mediterrâneo
12 dias | 11 noites

Costa Favolosa

Saídas: de 18 outubro a 9 novembro

desde

769€

Barcelona - navegação - Cádis - Tânger
(Marrocos) - Casablanca (Marrocos) - Gibraltar
- Málaga - Valência - navegação - Savona Marselha - Barcelona

Algumas saídas têm alterações no itinerário

desde

Adriático para desfrutar

Possibilidade de embarque em Valência

8 dias | 7 noites

Costa Luminosa

Saídas: de 10 abril a 25 setembro
Veneza - navegação - Mykonos 5- Santorini Argostoli - Bari - Veneza
desde

859€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Roma, Itália

8

Costa Toscana

´ NOVO NAVIO

Desconto

Taxas de embarque e quota
de serviço incluídas

¿ 5%
Desconto

Assistente de Viagens El Corte Inglés: em castelhano,

Costa Luminosa

Consulte pág. 3

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

1.399€
Caprichos do Oriente
8 dias | 7 noites 

Costa Venezia

Saídas: de 8 maio a 6 novembro
Istambul 5 - Kusadasi 5 - Rodes - Heraklion navegação - Istambul
desde

839€

MSC C RUZE IROS

Poupe até 300€
Consulte pág. 3.

ñ

:

o

Taxas de embarque
incluídas

Crianças
grátis

Até 15% +
5% Desconto

o

R

Reserva
Flexível

Desconto
maiores 65 anos

Mediterrâneo

Semana do Cruzeiro 2022 · Cruzeiros Marítimos · Mediterrâneo

Crianças grátis: até aos 2 anos: grátis*; dos
3 aos 11 anos: grátis*; dos 12 aos 17 anos:
grátis* (só em temporada baixa e média).

MSC Seaside

França, Itália e Espanha

Espanha, França, Tunísia, Itália

8 dias | 7 noites

MSC Grandiosa
Saídas: de 24 setembro a 5 novembro

8 dias | 7 noites

Barcelona - Cannes - Génova - La Spezia (Itália)
- Civitavecchia - navegação - Palma de Maiorca
- Barcelona

Barcelona - navegação - La Goulette (Tunísia)
- Palermo - Nápoles - Génova - Marselha
- Barcelona

desde

desde

469€

389€

Itália, França, Espanha
8 dias | 7 noites

MSC Opera

Saídas: de 26 abril a 25 outubro

Itália, Grécia, Croácia
MSC Seaside

8 dias | 7 noites

MSC Armonia

Saídas: de 14 abril a 27 outubro

Saídas: de 10 abril a 13 novembro

Valência - Marselha - Génova - Civitavecchia
(Roma) - Palermo - navegação - Ibiza - Valência

Veneza - Brindisi - navegação - Mykonos - Pireu
(Atenas) - navegação - Veneza

desde

desde

519€

609€
Em algumas saídas, a escala de Split é substituída por
Zadar.

Itália, França, Espanha
8 dias | 7 noites

MSC Seaview

Grécia, Turquia, Israel, Chipre

Saídas: 15 abril a 11 novembro

8 dias | 7 noites

Barcelona - Marselha - Génova - Nápoles
- Messina - Valletta (Malta) - navegação
- Barcelona

Saídas: de 11 abril a 17 outubro
Pireu (Atenas) - Kusadasi (Turquia) - navegação
- Haifa - Limassol - Rodes/Lindos - Santorini - Pireu

desde

desde

469€
MSC Sinfonia

Os descontos variam em função da saída e
temporada. Não aplicado nos preços publicados.

Reserva Flexível: reservas efetuadas até 31
março 2022, alteração de data e/ou de nome
sem custos, até 15 dias antes da saída (21
dias antes para as reservas com voos), sem
limitação de itinerário, navio ou duração, com
saída até 31 março 2023.
Desconto maiores de 65 anos: 5% de
desconto em camarote interior, exterior com
vista reduzida e vista mar; 10% de desconto
em camarote varanda, suites e MSC Yatch
Club. Só aplicável sobre a parte do cruzeiro e
em ocupação dupla.

Não acumulável com outros descontos ou promoções.
Os passageiros devem ter mais de 65 anos.
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Mediterrâneo desde Lisboa
11 dias | 10 noites
MSC Orchestra
Saídas: de 2 julho a 10 outubro
Lisboa - navegação - Alicante - Menorca - Olbia Génova - Marselha - navegação - Málaga - Cádis
- Lisboa

769€
Itália, Grécia, Croácia

Espanha, França, Itália
8 dias | 7 noites

Até 15% + 5% Desconto repetidores:
em partidas Voyages Selection, todos
os membros MSC Voyager Club (exceto
Welcome), recebem um desconto extra de
5%, 10% ou 15% que é combinado com o
desconto sempre disponível de 5% do clube.

desde

519€

Itália, Montenegro, Grécia
8 dias | 7 noites

MSC Lirica

*Grátis: em cruzeiro; os menores pagam taxas de
embarque, seguro, voos e transfers.

MSC Meraviglia

8 dias | 7 noites

MSC Musica

Saídas: 2 abril a 5 novembro

Saídas: de 21 maio a 17 setembro

Saídas: 1 maio a 6 novembro

Veneza - Kotor - navegação - Mykonos Santorini - navegação - Bari - Veneza

Barcelona - Cannes - Génova - La Spezia (Itália)
- Civitavecchia - navegação - Palma de Maiorca
- Barcelona

Monfalcone (Veneza) - navegação - Katakolon
- Heraklion - Santorini - navegação - Bari Monfalcone

desde

desde

desde

519€

669€

519€

Taxa de serviço de hotelaria e seguro COVID obrigatórios não incluídos.

Heraklion, Grécia

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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RoyalCaribbean

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

ROYAL CARIBBE AN

I N T E R N A T I O N A L

Poupe até 300€

´

Consulte pág. 3.

NOVO
NAVIO

ñ

+

|

Taxas de
embarque incluídas

Pacote
de Bebidas

Até 30% de
desconto

o

´

o

Até 550€
de poupança

Cruzeiro
com Confiança

Outras
vantagens

Até 30% de desconto: na tarifa de cruzeiro
(taxas de embarque excluídas) para todos os
ocupantes do mesmo camarote
Desconto já aplicado nos preços publicados.

Wonder of the Seas

Mediterrâneo Clássico
8 dias | 7 noites


Wonder of the Seas
´ NOVO NAVIO

Saídas: de maio a outubro
Barcelona - Palma de Maiorca - Marselha
- La Spezia (Itália) - Civitavecchia (Roma) Nápoles/Capri - navegação - Barcelona
desde

866€

Ilhas Gregas
8 dias | 7 noites

Rhapsody of the Seas
Saídas: de maio a julho
Pireu (Atenas) - Mykonos - Chania (Grécia)
- Zakynthos (Grécia) - navegação - Kotor
(Montenegro) - Split (Croácia) - Ravena (Veneza)
desde

548€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Ilhas Gregas
8 dias | 7 noites
Brilliance of the Seas
Saídas: de maio a outubro
Ravena (Veneza) - Kotor (Montenegro) - Corfú
- Pireu - Mykonos - Argostoli - navegação Ravena

Florença, Itália

desde

Ilhas Gregas
8 dias | 7 noites

Odyssey of the Seas
Saídas: de junho a setembro
Civitavecchia (Roma) - navegação - Santorini Kusadasi (Turquia) - Mykonos - navegação Nápoles/Capri - Civitavecchia
desde

974€
Algumas saídas realizam um itinerário de 9 dias/8 noites
com alterações.

632€
Vision of the Seas

Saídas: de maio a outubro
Barcelona - Sète (França) - Toulon - Ajaccio
(França) - Cagliari (Itália) - Palma de
Maiorca - Cartagena - Valência - Barcelona
desde

668€

Ilhas Gregas desde Barcelona
13 dias | 12 noites

Vision of the Seas

Saídas: de maio a agosto
Barcelona - Cannes - Carrara (Itália) Civitavecchia - navegação - Chania (Grécia) Mykonos - Pireu - Kusadasi (Turquia) - Santorini
- navegação (2 dias) - Barcelona
desde

1.469€

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Israel, Chipre e Grécia

Mediterrâneo Ocidental
9 dias | 8 noites

Até 550€ de poupança : disponível para
partidas em 2022, o valor varia em função da
categoria reservada, do número de noites e
da data de formalização da reserva.
Pacote de Bebidas Deluxe desde 46€ por
pessoa e dia: reservas efetuadas até 28
fevereiro em cruzeiros selecionados pela
Europa para itinerários com mais de 5 noites
durante 2022.
Cruzeiro com Confiança: para reservas
efetuadas até 31 março 2022, poderá
cancelar até 48 horas antes da partida em
substituição por um Certificado de Cruzeiro
Futuro no valor de 100%. Programa válido
para todos os cruzeiros com data de saída
até 30 setembro 2022.
Outras vantagens: turno de jantar flexível
My Time Dining. Possibilidade de reservar
restaurantes e espetáculos antes da saída do
cruzeiro.

Grécia e Croácia
8 dias | 7 noites

Brilliance of the Seas
Saídas: de maio a outubro
Ravena (Veneza) - Dubrovnik - navegação Mykonos - Santorini - navegação - Split - Ravena
desde

691€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

8 dias | 7 noites

Rhapsody of the Seas

Saídas: de agosto a outubro
Haifa (Israel) - Limassol (Chipre) - Rodes - Pireu
(Atenas) - Santorini - Mykonos - navegação - Haifa
desde

452€
Algumas saídas têm 8 noites e alterações no itinerário.

Terra Santa
13 dias | 12 noites

Odyssey of the Seas

Saídas: outubro
Civitavecchia (Roma) - navegação (2 dias)
- Limassol (Chipre) - Ashdod (Israel, noite a
bordo) - Haifa (Israel) - navegação - Rodes
- Santorini - Chania (Grécia) - navegação Civitavecchia (Roma)
desde

1.392€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Atenas, Grécia

10

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

NORW E GIAN CRUISE L I NE

Até 100€

Desconto

Reservas efetuadas até 21 fevereiro
Consute página 3.

Norwegian Epic

Mediterrâneo Ocidental
8 dias | 7 noites

Norwegian Epic

Saídas: de abril a setembro
Barcelona - Ajaccio (Córcega) - Nápoles Civitavecchia (Roma) - Livorno (Florença/Pisa)
- Cannes - Palma de Maiorca - Barcelona
desde

904€

æ

Garanta
o seu Lugar

Assistente de Viagens El Corte Inglés: em

castelhano, durante os meses de julho e
agosto Consulte condições.

Ilhas Gregas e Istambul
desde Pireu, Atenas
8 dias | 7 noites

Norwegian Jade

Saídas: de abril a outubro
Pireu (Atenas) - Kusadasi - Istambul - Volos Mykonos - Rodes - Santorini - Pireu
desde

995€

æ

Garanta
o seu Lugar

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Ilhas Gregas desde Pireu, Atenas
8 dias | 7 noites

Norwegian Jade

Saídas: domingos 24, 31 julho; 14, 21 agosto;
4 setembro
Pireu (Atenas) - Kusadasi (Turquia) - Patmos
(Grécia) - Rodes - Mykonos - Argostoli (Grécia) Corfú - Santorini - Pireu (Atenas)
desde

912€

æ

Garanta
o seu Lugar

Grécia, Egito, Jordânia e Israel
19 dias | 18 noites

Norwegian Jade
Saídas: 13 fevereiro, 13 novembro
Dubai - Abu Dhabi (E.A.U.) - Fujairah (E.A.U.) navegação - Salalah (Omã) - navegação (4 dias)
- Aqaba (Jordânia) - Safaga (Egito5) - passagem
pelo Canal do Suez (2 dias) - Ashdod (Israel) Haifa (Israel) - Limassol (Chipre) - Rodes (Grécia)
- Pireu
desde

2.430€
A saída de 13/11 realiza um itinerário de 20 dias /19
noites no sentido inverso com alterações.

Itália, França, Grécia e Espanha
12 dias | 11 noites

Norwegian Star

Saída: 16 novembro
Pireu (Atenas) - Santorini - Mykonos - Corfú navegação - Nápoles - Livorno (Florença/Pisa) Cannes - Barcelona - navegação - Cádis - Lisboa
desde

ñ

‚

o

æ

Taxas de
embarque
incluídas

35%
Desconto

Reserve com
Confiança

Garanta
o seu Lugar

35% de desconto sobre a tarifa de só
cruzeiro,para reservas efetuadas até 28 de
fevereiro 2022, desconto já aplicado nos
preços publicados.
Reserve com Confiança: reservas
efetuadas antes de 28 fevereiro 2022 com
data de embarque até 31 de março de 2022,
o passageiro pode cancelar a qualquer
momento até 24 dias antes do embarque
por motivo de restrições governamentais
relacionadas com a COVID-19. Ao cancelar
receberá um Certificado na forma de crédito
para cruzeiros futuros, válido para todos
os cruzeiros com data de saída até 31 de
dezembro de 2022.
Consulte condições.

Garanta o seu Lugar: preços exclusivos de
Viagens El Corte Inglés. Desconto só sobre
a tarifa base de cruzeiro, não aplicado nos
preços publicados.
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições
e datas de saída disponíveis.

1.279€
Santorini, Mykonos e Croácia
8 dias | 7 noites

Norwegian Gem
Saídas: de maio a outubro
Trieste - Kotor (Montenegro) - Corfú (Grécia)
- Santorini - Mykonos - Argostoli (Grécia) Dubrovnik - Trieste
desde

915€
Itália, Grécia e Croácia
8 dias | 7 noites

Norwegian Escape

Saídas: 10, 17 julho
Civitavecchia (Roma) - navegação - Dubrovnik
- Corfú - Messina - Nápoles - Florença/Pisa
- Civitavecchia

Receba todos os extras
a partir de 49,5€ por pessoa

+
Pacote de
bebidas
Premium

11 dias | 10 noites

Norwegian Star
Saídas: 3, 23 abril
Barcelona - Montecarlo - Florença/Pisa Civitavecchia - Nápoles - Messina - Corfú - Kotor
(Montenegro) - Dubrovnik- Split (Croácia)
- Trieste
desde

1.218€

=

0

Pacote
internet

3ª/ 4ª pessoa
só paga
taxas

Disponível pacote de excursões
de Viagens El Corte Inglés no
navio Norwegian Epic:

Saídas: de maio a setembro

Só Transfers: Roma, Pompeia (sem entrada) e Florença/
Pisa: desde 85€
Standard: Florença/Pisa, Roma e Pompeia (com
entrada) / Nápoles: desde 115€
Premium: Viterbo e os Jardins de Bomarzo, Capri e
Siena: desde 250€ (mínimo 24 pessoas para a excursão
poder ser realizada).
Preços desde por pessoa, sujeitos a possíveis
alterações. Consulte condições.

Santorini e Atenas
12 dias | 11 noites

Creta, Corfú e Florença
12 dias | 11 noites

-

Consulte condições da promoção ao reservar com a
tarifa Garanta o seu Lugar.

1.047€
Itália, Grécia e Croácia

P

Desconto
Pacote
Excursões Restaurantes

FREE AT SEA: até 28/2/2022, complete o
seu cruzeiro adicionando todos os extras
(pacote bebidas e jantares, internet, crédito
para excursões, 3º e 4º passageiro só pagam
taxas) a partir de apenas 49,5€ por pessoa em
cruzeiros pela Europa de 7 noites; consulte
preços para outros destinos e outras durações
de cruzeiro. Lugares limitados.

desde

Consulte saídas com itinerário de 11 dias / 10 noites de
maio a setembro.

Mediterrâneo
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Norwegian Jade

Saída: 3 março
Pireo (Atenas) - Kusadasi - Istambul - Tessalónica
- Volos - Heraklion (Creta) - Corfú - Dubrovnik
- Messina (Sicilia) - Nápoles - Florença/Pisa Civitavecchia (Roma)

Norwegian Epic
Saída: 2 outubro
Barcelona - Cannes - Florença/Pisa - Nápoles Messina - Kotor (Montenegro) - Corfú - Santorini
- Pireu - Mykonos - navegação - Civitavecchia
(Roma)
desde

2.355€

desde

1.171€
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

11

Mediterrâneo

Semana do Cruzeiro 2022 · Cruzeiros Marítimos · Mediterrâneo

PRINC ESS - COMPAN HI A P R E M I U M

Até 300€
Consute página 3.

Regal Princess

Cidades do
Mediterrâneo Ocidental

Navegação pelo
Mediterrâneo Ocidental

8 dias | 7 noites

Regal Princess
Saídas: 26 março, 16 abril; 21 maio; 11 junho;
2, 23 julho; 13 agosto; 3, 24 setembro

8 dias | 7 noites

Barcelona - navegação - Gibraltar - navegação
- Marselha - Génova - Livorno - Civitavecchia
(Roma)

Pireu - Santorini - navegação - Kotor (Montenegro)
- Messina (Itália) - Nápoles - navegação - Barcelona

desde

720€

609€
Ilhas Gregas, Turquia e Itália
8 dias | 7 noites

Regal Princess
Saídas: 2 abril; 7, 28 maio; 18 junho; 9 julho;
20 agosto; 10 setembro; 1 outubro
Civitavecchia (Roma) - Nápoles - navegação
- Heraklion (creta) - Kusadasi - Istambul Mykonos - Pireu (Atenas)
desde

617€

Regal Princess
Saídas: 9 abril; 14 maio; 4, 25 junho; 16 julho;
6 , 27 agosto; 17 setembro; 8 outubro

desde

Cruzeiros Move-te! : atividades para
toda a família, organizadas por monitores
especializados, em castelhano.
• Salsa
• Baile
• Zumba
• Karaoke
• Concursos
• Festas Temáticas
Disponível a bordo do navio Regal Princes
nas saídas de 6, 13 e 20 agosto.

Desconto

ñ

o

Taxas de embarque
incluídas

Reserve
com Confiança

o

o

o

-

Experiência
Princess Plus

3º e 4º
pessoa grátis

Depósito
reduzido
de 50€

Jantar de
especialidade
grátis

Experiência Princess Plus: a partir de
apenas 38€ por pessoa/noite acrescente
pacote de bebidas Premium, internet ilimitada
e gorjetas. Aplicável a cruzeiros com mais de
dias. Cruzeiros com mais de 39 noites e as
Voltas ao mundo.
3º e 4º passageiro grátis: só pagam
taxas, partilhando camarote com mais dois
passageiros, em categoria interior. Em
categorias superiores é aplicado suplemento.
Reservas efetuadas até 2 março 2022, em
saídas selecionadas.
Depósito reduzido de 50€: não reembolsável
em caso de cancelamento, por qualquer causa,
antes da data do pagamento final. Reservas
efetuadas com uma antecedência superior a 65
dias antes da data de início do cruzeiro.
Jantar de especialidade grátis: para reservar
a bordo. Reservas efetuadas até 2 março
2022. Aplicável a cruzeiros com mais de 3 dias
(exceto Volta ao Mundo e os seus segmentos).
Reserve com confiança: reservas efetuadas
para qualquer cruzeiro com saída até 30
setembro 2022, poderão ser canceladas até 31
dias antes da saída de cruzeiro, por qualquer
motivo. Os gastos de cancelamento serão
convertidos num Crédito para Futuro Cruzeiro.
Aplicável a reservas efetuadas até 2 março 2022.
Em caso de ser positivo à COVID-19 nos 30 dias
prévios ao embarque e não puder viajar, serão
aplicados os gastos de cancelamento como um Crédito
para Futuro Cruzeiro para cruzeiros com saída até 30
setembro 2022, reservando antes de 2 março 2022.
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Os cruzeiros podem ser combinados entre si e formar itinerários de 15 dias.

5% Desconto

DISNEY CRUISE LINE

Consulte pág. 3

Disney Magic

ñ

o

/

o

Taxas de
embarque
incluídas

Cancelamento
gratuito

Alterações
flexíveis

Depósito
reduzido

Cancelamento gratuito: pode cancelar
sem gastos até 60 dias antes da saída, para
cruzeiros até 30 de setembro de 2022
(exceto camarotes Suite e/ou Concierge e
categorias IGT,OGT y VGT).
Alterações flexíveis: pode alterar a data do
seu cruzeiro até 15 dias antes da saída.
Depósito reduzido: reserve agora e terá
50% de redução no depósito da sua reserva.
Reservas efetuadas até 11 março 2022. Para
saídas de 18 junho 2022 a 31 maio 2023 (exceto
Disney Wish de 8 junho a 30 setembro 2022).
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Mediterrâneo desde Barcelona

França, Itália

8 dias | 7 noites

7 dias | 6 noites

12

Itália, Grécia

Saída: 4 junho
Barcelona - Villefranche - Génova - Livorno
(Florença/Pisa) - navegação - Nápoles Civitavecchia (Roma)

Disney Magic
Saídas: 10 junho; 6 julho
Civitavecchia (Roma) - Messina - navegação Santorini - Pireu (Atenas) - Mykonos - navegação
- Nápoles - Civitavecchia

desde

desde

desde

1.851€

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Disney Magic

9 dias | 8 noites

Saídas: 21, 28 maio
Barcelona - navegação - Nápoles - Civitavecchia
(Roma) - Livorno (Florença/Pisa) - Cannes navegação - Barcelona

1.608€

Disney Magic

2.911€

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

CELEBRITY CRUISES - NEW LUXURY

Poupe até 300€
Consute página 3.

ñ

o

Taxas de
embarque e
Até 2.700€
quota de serviço de poupança
incluídas

*

´

Tudo
incluído

Cruzeiro com
Confiança

Mediterrâneo
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Tudo Incluído. Always Included: inclui
WiFi, pacote de bebidas Classic (exceto na
categoria Suite que inclui pacote de bebidas
Premium) e quota de serviço.
Consulte opção para melhorar estas vantagens.

Celebrity BeyondSM

Veneza, Turquia e Ilhas Gregas

Itália e Ilhas Gregas
8 dias | 7 noites

Celebrity Edge®

Saídas: de maio a setembro
Civitavecchia (Roma) - navegação - Santorini
- Rodes - Mykonos - navegação - Nápoles Civitavecchia
desde

1.249€

11 dias | 10 noites

Celebrity Constellation
Saídas: 16(1) maio; 13 junho; 11(1) julho;
8 agosto; 5 setembro; 3 outubro
Ravena (Veneza) - navegação - Katakolon
(Grécia) - Santorini - Kusadasi (Éfeso) - Mykonos Pireu (Atenas) - Souda (Chania, Creta) - Zakinthos
(Grécia) - navegação - Ravena
desde

França, Itália e Espanha
8 dias | 7 noites

Celebrity Edge

1.451€
(1) Estas saídas têm alterações no itinerário.

Saídas: 18 junho, 2(1), 16, 30(1) julho, 13 agosto

Riviera Italiana e França

Civitavecchia (Roma) - Ajaccio - Portofino - La
Spezia - Cannes - navegação - Palma de Maiorca
- Barcelona

10 dias | 9 noites

desde

1.298€
(1) As saídas de 2 e 30 julho têm alterações na ordem
das escalas.

Itália, Turquia e Ilhas Gregas
12 dias | 11 noites

Celebrity Reflection®

Celebrity Beyondsm
´ NOVO NAVIO

Saídas: 23 junho; 21 julho; 15 setembro
Barcelona - Marselha - Villefranche (Nice) Santa Margarita (França) - La Spezia (Florença/
Pisa) - Ajaccio (Córcega) - Civitavecchia (Roma)
- Nápoles - navegação - Barcelona

Mediterrâneo Ocidental
10 dias | 9 noites

Israel e Mediterrâneo
13 dias | 12 noites

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Costa de Nápoles, Itália

1.598€

Civitavecchia (Roma) - Messina (Sicilia) navegação - Santorini - Mykonos - Istambul5Kusadasi (Éfeso) - Pireu (Atenas) - navegação
- Nápoles - Civitavecchia (Roma)

2.149€

Cruzeiro com Confiança: para reservas
efetuadas até 31 março 2022, poderá
cancelar até 48 horas antes da partida em
substituição por um Certificado de Cruzeiro
Futuro no valor de 100%. Programa válido
para todos os cruzeiros com data de saída
até 30 setembro 2022.

desde

Saídas: de maio a outubro

desde

Até 2.700€ de poupança: para reservas
efetuadas até 28 fevereiro 2022, a poupança
varia em função da duração do cruzeiro e
categoria de camarote. Cruzeiros de 3 a 5
noites: 270€ por camarote para Interior e
Exterior, 360€ por camarote para Varanda,
Concierge e AquaClass e 900€ por camarote
para reservas The Retreat. Cruzeiros
de 6 a 8 noites: 450€ por camarote para
Interior e Exterior, 720€ por camarote para
Varanda, Concierge e AquaClass e 1.350€
por camarote para reservas The Retreat.
Cruzeiros de 9 noites ou mais: 810€ por
camarote para Interior e Exterior, 1.080€
por camarote para Varanda, Concierge e
AquaClass e 2.700€ por camarote para
reservas The Retreat. Oferta válida para
cruzeiros com data de saída de 1 janeiro
2022 até 31 março 2023 (exceto destino
Galápagos).

Celebrity Beyondsm
´ NOVO NAVIO

Saídas: de maio a setembro
Barcelona - Marselha - Villefranche (Nice) Santa Margherita (Itália) - La Spezia (Florença/
Pisa5) - navegação - Messina (Sicilia) - Nápoles
- Civitavecchia (Roma)
desde

Celebrity Apexsm

Saídas: 23 setembro; 5(1), 17(1) outubro
Civitavecchia (Roma) - navegação (2 dias)
- Limassol (Chipre) - Haifa (Israel) - Ashdod
(Jerusalén5) - navegação - Kusadasi (Éfeso) Pireu (Atenas) - Katakolon (Grécia) - navegação
- Civitavecchia

1.560€
Algumas saídas realizam itinerário de 11 dias/10 noites
com saída de Civitavecchia até Barcelona.

desde

1.455€
Croácia, Ilhas Gregas e Itália
11 dias | 10 noites

Celebrity Reflection
Saídas: 13 maio; 3(1), 24(1) junho; 15 julho
Civitavecchia - navegação - Dubrovnik - Kotor
- Corfú - Katakolon - navegação - Messina Nápoles - La Spezia - Civitavecchia
desde

1.555€
(1) Estas saídas têm alterações no itinerário.

Kotor, Montenegro
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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H OLLAN D AME RICA LINE - NA VI E R A P R E M I U M

Até 300€

8 dias | 7 noites

Nieuw Statendam

Saídas: 8, 15 maio
Civitavecchia (Roma) - navegação - Dubrovnik
(Croácia) - Kotor (Montenegro) - Corfú (Grécia)
Katakolon (Grécia) - Nauplia (Grécia) - Pireu
desde

999€
Na saída de 15/5 é realizado um itinerário no sentido
inverso com variação.

Veneza - Veneza
13 dias | 12 noites

Oosterdam

Saída: 9 agosto
Veneza - navegação - Katakolón - Pireu (Atenas) Kusadasi - Istambul5 - Mykonos - Souda (Grécia)
- navegação - Korcula - Veneza5
desde

1.749€

Nieuw Statendam

Desconto

Reservas até 28 fevereiro

De Roma a Atenas

Saída com guia acompanhante em castelhano.

Consute página 3.

ñ

o

o

Taxas de embarque
incluídas

Have
It All

Cancelamento
Flexível

Have It All: pacote Have it All por 40€ por
dia e pessoa (bebidas, excursões, jantar em
restaurante privado e wifi).
Cancelamento Flexível: pode cancelar por
qualquer motivo até 30 dias antes da saída
e receber automaticamente um crédito para
um futuro cruzeiro pelo valor das tarifas não
reembolsáveis pagas à Holland America Line
(o restante será reembolsado).
Pode ainda cancelar até à data de saída se der positivo
no teste da COVID-19 e também receberá um crédito
para um futuro cruzeiro. Programa válido para todos
os cruzeiros com data de saída até 30 setembro 2022.
Reservas efetuadas até 31 março 2022.
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

De Barcelona a Roma
13 dias | 12 noites

Nieuw Statendam

Saídas: 1, 22 maio
Barcelona - Montecarlo (Mónaco) - Livorno
(Florença/Pisa) - navegação - La Goulette
(Tunísia) - Palermo (Sicilia) - Nápoles Civitavecchia (Roma)
desde

1.049€
Na saída de 22/5 é realizado um itinerário no sentido
inverso com variação.

Veneza, Itália

SILVER SE A - COLE ÇÃO D E L U XO

ñ

{

/

Taxas e gorjetas
incluídas

Mordomo em
todas as suites

Até 400€
de poupança

*

P

j

Bebidas incluídas

Excursões
incluídas

Transfers
privados

Bebidas incluídas: de uma seleção disponível
a bordo, inclui champanhe, vinhos e licores de
qualidade superior, nas suites e em todo o navio.
Mordomo em todas as suites e serviço de
quartos incluído.
Excursões incluídas: uma excursão em cada
porto.
Transfers privados: serviço de recolha de
clientes em sua casa para os levar até ao
aeroporto e depois no seu regresso.
Até 400€ de poupança: desconto de 200€
por pessoa. Aplicável ao primeiro e segundo
passageiro do camarote. Para reservas até 21
março 2022.

Silver Spirit

Turquia, Grécia, Israel
12 dias | 11 noites

13 dias | 12 noites

Silver Dawn

Saída: 2 maio

Saída: 9 novembro

Pireu (Atenas) - Syros - Patmos (Grécia) - Rodes
(Grécia) - Antalya (Turquia) - navegação Ashdod (Israel) - Haifa (Israel5) - navegação
- Pireu

Lisboa - navegação - Puerto de Rosario Lanzarote - navegação - Mindelo (Cabo
Verde) - Porto Novo - Sal - Praia (Cabo Verde)
- navegação - Banjul (Gambia) - Dakar

desde

desde

6.600€
14

Lisboa - Dakar
Silver Spirit

6.400€

Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Sal, Cabo Verde

C O STA CR UZE IROS

Até 10%
Consulte pág. 3

Desconto

ñ

o

Taxas de embarque e
quota de serviço incluídas

Cancelamento
grátis

r

:

*

Oferta
noivos

Crianças
grátis

Super Tudo Incluído

Norte da Europa
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Por favor consulte pág. 8
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Costa Favolosa

A magia do Báltico
8 dias | 7 noites

I
Costa Favolosa

Coragem Viking
8 dias | 7 noites

I
Costa Diadema

Saídas: de 28 maio a 17 setembro

Saídas: de 27 maio a 2 setembro

Estocolmo5- Helsínquia (Finlândia) - São
Petersburgo 5 - Tallinn (Estónia) - Estocolmo5

Kiel - Copenhaga - navegação - Hellesylt/Geiranger
- Haugesund - Stavanger - navegação - Kiel

desde

1.419€

Voos de Lisboa

I e transfers incluídos
¿ 5%
Desconto

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

desde

1.659€

Voos de Lisboa

I e transfers incluídos
¿ 5%
Desconto

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Assistente de Viagens El Corte Inglés: em

castelhano, durante os meses de julho e
agosto Consulte condições.

Estocolmo, Suécia

MSC C RUZE IROS

Poupe até 300€
Consulte pág. 3.

ñ

:

o

Taxas de embarque
incluídas

Crianças
grátis

Até 15% +
5% Desconto

o

R

Reserva
Flexível

Desconto
maiores 65 anos

Por favor consulte pág. 9
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

MSC Grandiosa

Fiordes: Alemanha,
Noruega, Dinamarca
8 dias | 7 noites

MSC Poesia

Saídas: de 5 junho a 28 agosto
Warnemünde - navegação - Bergen - Eidfjord Kristiansand - Oslo - Copenhaga - Warnemünde
desde

799€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Capitais Bálticas:
Alemanha, Dinamarca, Estónia,
Rússia, Finlândia

Fiordes: Alemanha, Noruega

8 dias | 7 noites

MSC Grandiosa
Saídas: de 14 maio a 3 setembro

8 dias | 7 noites

Kiel - Copenhaga - navegação - Helsínquia - São
Petersburgo - Tallinn (Estónia) - navegação - Kiel

Kiel - navegação - Bergen - Alesund - Maloy Stavanger - navegação - Kiel

desde

desde

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

São Petersburgo, Rússia

MSC Preziosa

Saídas: de 29 maio a 7 agosto

749€

749€

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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RoyalCaribbean

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

RO YAL CAR IBBE AN

I N T E R N A T I O N A L

Poupe até 300€
Consulte pág. 3.

ñ

+

|

Taxas de
embarque incluídas

Pacote
de Bebidas

Até 30% de
desconto

o

´

o

Até 550€
de poupança

Cruzeiro
com Confiança

Outras
vantagens

Por favor consulte condições na pág. 10
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Jewel of the Seas

O melhor do Norte da Europa
8 dias | 7 noites

Voyager of the Seas

Escandinávia e Rússia II
8 dias | 7 noites

Voyager of the Seas

Saídas: abril e agosto

Saídas: de maio e agosto

Copenhaga - Oslo 5 - Kristiansand (Noruega)
- navegação - Skagen (Dinamarca) - Aarhus
(Dinamarca) - Copenhaga

Copenhaga - navegação - Estocolmo - Tallinn
(Estónia) - São Petersburgo - Helsínquia navegação - Copenhaga

desde

desde

1.518€

507€

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Copenhaga, Dinamarca

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

CELEBRITY CRUISES - NEW LUXURY

Poupe até 300€
Consulte pág. 3.

ñ

o

Taxas de
embarque e
Até 2.700€
quota de serviço de poupança
incluídas

*

´

Tudo
incluído

Cruzeiro com
Confiança

Por favor consulte condições na pág. 13
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Celebrity Apexsm

Fiordes Noruegueses

Islândia e Irlanda

8 dias | 7 noites

13 dias | 12 noites

Celebrity Apexsm
´ NOVO NAVIO

Celebrity Apexsm
´ NOVO NAVIO

Saídas: 19 junho; 13 agosto

Saídas: 7, 26 junho

Amesterdão - navegação - Molde (Noruega)
- Alesund (Noruega) - Haugesund (Noruega)
-Stavanger (Noruega) - navegação - Amesterdão

Amesterdão - navegação (2 dias) - Akureyri
(Islândia 5) - Reykjavik 5 - navegação - Belfast
(Irlanda) - Dublin - Cork (Irlanda) - navegação Amesterdão

desde

1.392€

desde

2.282€
Dublin, Irlanda
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Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Até 300€

PRINC ESS - COMPAN HI A P R E M I U M

Consute página 3.

Desconto

ñ

o

o

o

o

-

Taxas de embarque
incluídas

Reserve
com Confiança

Experiência
Princess Plus

3º e 4º
pessoa grátis

Depósito reduzido
de 50€

Jantar de
especialidade grátis

Experiência Princess Plus: a partir de apenas 38€ por pessoa/noite acrescente pacote de bebidas
Premium, internet ilimitada e gorjetas. Aplicável a cruzeiros com mais de dias. Cruzeiros com mais de
39 noites e as Voltas ao mundo.
3º e 4º passageiro grátis: só pagam taxas, partilhando camarote com mais dois passageiros, em
categoria interior. Em categorias superiores é aplicado suplemento. Reservas efetuadas até 2 março
2022, em saídas selecionadas.
Depósito reduzido de 50€: não reembolsável em caso de cancelamento, por qualquer causa, antes da
data do pagamento final. Reservas efetuadas com uma antecedência superior a 65 dias antes da data
de início do cruzeiro.
Jantar de especialidade grátis: para reservar a bordo. Reservas efetuadas até 2 março 2022. Aplicável
a cruzeiros com mais de 3 dias (exceto Volta ao Mundo e os seus segmentos).
Reserve com confiança: reservas efetuadas para qualquer cruzeiro com saída até 30 setembro 2022, poderão
ser canceladas até 31 dias antes da saída de cruzeiro, por qualquer motivo. Os gastos de cancelamento
serão convertidos num Crédito para Futuro Cruzeiro. Aplicável a reservas efetuadas até 2 março 2022.

Aurora boreal, Islândia

Norte da Europa

Semana do Cruzeiro 2022 · Cruzeiros Marítimos · Norte da Europa

Em caso de testar positivo à COVID-19 nos 30 dias prévios ao embarque e não puder viajar, serão aplicados os gastos
de cancelamento como um Crédito para Futuro Cruzeiro para cruzeiros com saída até 30 setembro 2022, reservando
antes de 2 março 2022..

Enchanted Princess

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Ilhas Britânicas

Islândia e Fiordes Noruegueses

Enchanted Princess
Saídas: 23 abril; 4, 15, 26 maio; 6, 17, 28
junho; 9, 20, 31 julho; 11, 22 agosto

13 dias | 12 noites

15 dias | 14 noites

Copenhaga - Oslo - navegação - Warnemünde
(Alemanha) - navegação - Tallinn - São
Petersburgo 5 - Helsínquia - Nynashamn
(Suécia) - navegação - Copenhaga

Southampton - Portland - St. Peter
Port (Guernsey) - Cobh (Irlanda) - Dublin
- Belfast -Greenock (Escócia) - navegação
- Invergordon - South Queensferry (Escócia) navegação - Le Havre (França) - Southampton

Capitais Bálticas
12 dias | 11 noites

Emerald Princess
Saídas: 9, 21 maio; 2, 14, 26 junho; 8, 20 julho;
1, 13, 25 agosto; 6, 18 setembro

desde

1.208€

desde

Algumas saídas têm alterações no itinerário.
Na saída de 23/4 há possibilidade de realizar um cruzeiro
de 8 dias com desembarque em São Petersburgo.
As saídas de julho e agosto têm um Guia Assistente
e Excursões Opcionais em castelhano da Mundomar
Cruceros.

1.375€

Sky Princess

Saída: 25 junho
Southampton - navegação (2 dias) - Skjolden
- Olden - Alesund - navegação - Akureyri
- Isafjordur - Grundarfjordur - Reykjavik navegação (3 dias) - Southampton
desde

1.737€

Algumas saídas têm alterações no itinerário.
As saídas de julho e agosto têm um Guia Assistente
e Excursões Opcionais em castelhano da Mundomar
Cruceros.

NORW E GIAN CRUISE L I NE

Até 100€

Desconto

Reservas efetuadas até 21 fevereiro
Consute página 3.

ñ

‚

o

æ

Taxas de
embarque
incluídas

35%
Desconto

Reserve com
Confiança

Garanta o
seu Lugar

Por favor consulte condições na pág. 11
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições
e datas de saída disponíveis.

Receba todos os extras a partir de 49,5€ por pessoa

+
Pacote de
bebidas
Premium

Norwegian Dawn

Alemanha, Rússia,
Suécia e Finlândia
10 dias | 9 noites

Inglaterra, Escócia e Irlanda
11 dias | 10 noites

Norwegian Getaway

Saídas: de maio a outubro

Norwegian Dawn
Saídas: 14(2) maio; 3(1) junho; 26(1) agosto;
5(2),25(2), 15 setembro; 5 outubro

Copenhaga - Warnemünde (Alemanha) navegação - Tallinn (Estónia) - São Petersburgo 5
- Helsinki (Finlândia) - Estocolmo - navegação Copenhaga

Amesterdão - Zeebrugge (Bélgica) - navegação
- Newhaven (Escócia) - Invergordon
(Escócia) - Kirkwall (Escócia) - Belfast (Irlanda
do Norte) - Cobh (Irlanda) - Dun Laoghaire
(Irlanda) - Portland (Inglaterra) - Southampton

desde

desde

1.180€

P

-

Desconto
Pacote
Excursões Restaurantes

=

0

Pacote
internet

3ª/ 4ª pessoa
só paga
taxas

FREE AT SEA: até 28/2/2022, complete o
seu cruzeiro adicionando todos os extras
(pacote bebidas e jantares, internet, crédito
para excursões, 3º e 4º passageiro só pagam
taxas) a partir de apenas 49,5€ por pessoa em
cruzeiros pela Europa de 7 noites; 7 noites no
navio Norwegian Dawn, 99€ por pessoa (para
cruzeiros de 9 dias), 149€ (para cruzeiros de
10 a 13 dias) e 199€ (para cruzeiros de 14 a
17 dias).
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições
e datas de saída disponíveis.

1.483€
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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RoyalCaribbean

Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

RO YAL CAR IBBE AN

I N T E R N A T I O N A L

Caraíbas

República Dominicana,
Curaçau, Aruba
9 dias | 8 noites

Explorer of the Seas

Saídas: de abril a outubro

ñ

|

o

Taxas de
embarque incluídas

Até 30% de
desconto

Até 550€
de poupança

Miami - navegação - Labadee (Haiti) - La
Romana (Rep. Dominicana) - Willemstad
(Curaçau) - Oranjestad (Aruba) - navegação (2
dias) - Miami
desde

o
Outras
vantagens

Por favor consulte condições na pág. 10

595€

Oasis of the Seas

´
Cruzeiro
com Confiança

Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Caraíbas Orientais & Perfect
Day At Cococay® I
8 dias | 7 noites

Oasis of the Seas
Saídas: fevereiro, março, abril, novembro,
dezembro
Miami - navegação - Labadee (Haiti) - San Juan
de Puerto Rico - Charlotte Amalie (Ilhas Virgens
Americanas) - navegação - Perfect Day At
Cococay® (Bahamas) - Miami
desde

596€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Caraíbas Orientais & Perfect
Day At Cococay® II
8 dias | 7 noites

Harmony of the Seas

Caraíbas Ocidentais
& Perfect Day At Cococay®
8 dias | 7 noites

Symphony of the Seas

Saídas: de fevereiro a dezembro

Saídas: de abril a dezembro 2022

Orlando - Perfect Day Cococay® - Nassau
(Bahamas) - navegação - Falmouth (Jamaica) Labadee (Haiti) - navegação - Orlando

Miami - navegação - Puerto Costa Maya (México)
- Roatán (Honduras) - Cozumel (México) navegação - Perfect Day At Cococay® - Miami

desde

desde

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Algumas saídas têm alterações no itinerário.

556€

566€

MSC C RUZE IR OS

Poupe até 300€

´

Consute página 3.

NOVO
NAVIO

ñ

:

o

Taxas de embarque
incluídas

Crianças
grátis

Até 15% +
5% Desconto

o

R

Reserva
Flexível

Desconto
maiores 65 anos

Por favor consulte condições na pág. 9
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Miami, E.U.A.
MSC Seashore

Caraíbas Orientais
8 dias | 7 noites

MSC Seashore

´ NOVO NAVIO

Caraíbas Ocidentais
8 dias | 7 noites

MSC Seashore

´ NOVO NAVIO

Saídas: de 30 abril a 29 de outubro

Saídas: de 7 maio a 13 novembro

Miami - navegação - San Juan de Puerto Rico
- Charlotte Amelie (Ilhas Virgens Americanas)
- Puerto Plata (Rep. Dominicana) - navegação Ocean Cay MSC Marine Reserve - Miami

Miami - navegação - Ocho Ríos - George Town
(Ilhas Caimão) - Cozumel (México) - navegação Ocean Cay MSC Marine Reserve - Miami

desde

439€

399€

desde

Playa Bávaro, Rep. Dominicana
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NO RW E GIAN CRUISE L I NE

C A R N IV A L

Norwegian Joy

Caraíbas

D I S NE Y C R UIS E L IN E
Disney Dream

Carnival Horizon

ñ

‚

o

Taxas de embarque
incluídas

35%
Desconto

Reserve com
Confiança

Por favor consulte condições na pág. 11
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições
e datas de saída disponíveis.

Complete o seu cruzeiro com os 5 pacotes Free at Sea
por 99€ por pessoa, reservas até 28 de fevereiro.

+
Pacote de
bebidas
Premium

P

-

Desconto
Pacote
Excursões Restaurantes

=

0

Pacote
internet

3ª/ 4ª pessoa
só paga
taxas

Por favor consulte condições.

Caraíbas
8 dias | 7 noites

Norwegian Joy

Saídas: de 8 janeiro a 16 abril

Norwegian Breakaway
Saídas: de 12 junho a 24 julho

Norwegian Bliss
Saídas: 17, 24, 31 dezembro
Miami - navegação - Roatán - Harvest Caye
(Belize) - Costa Maya (México) - Cozumel
(México) - navegação - Miami
desde

5% Desconto
Consute página 3.

ñ

o

/

o

Taxas de
embarque
incluídas

Cancelamento
gratuito

Alterações
flexíveis

Depósito
reduzido

Cancelamento gratuito: pode cancelar
sem gastos até 60 dias antes da saída, para
cruzeiros até 30 de setembro de 2022 (exceto
camarotes Suite e/ou Concierge e categorias
IGT,OGT y VGT).
Alterações flexíveis: pode alterar a data do seu
cruzeiro até 15 dias antes da saída.
Depósito reduzido: reserve agora e terá 50% de
redução no depósito da sua reserva. Reservas
efetuadas até 11 março 2022. Para saídas de 18
junho 2022 a 31 maio 2023 (exceto Disney Wish
de 8 junho a 30 setembro 2022).
Promoções sujeitas a disponibilidade. Consulte condições.

Bahamas
4 dias | 3 noites

Disney Wish

´ NOVO NAVIO

Saídas: de junho a dezembro
Porto Canaveral - Nassau (Bahamas) - Disney
Castaway Cay

758€

desde

Caraíbas Orientais

Estão disponíveis itinerários de 4 noites.
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Norwegian Encore
Saídas: de 2 janeiro a 11 dezembro

Norwegian Breakaway
Saídas: de 8 maio a 7 agosto

Norwegian Sky
Saídas: de 21 agosto a 30 outubro
Miami - navegação - Puerto Plata (Rep. Dominicana)
- St. Thomas (Ilhas Virgens Americanas) -Tortola
(Ilhas Virgens Britânicas) - navegação - Great
Stirrup Cay (ilha privada da NCL) - Miami
desde

Miami - Miami
6 dias | 5 noites

Miami - navegação - Key West (EUA) - Castaway
Cay (Bahamas) - Nassau (Bahamas) - Miami
desde

922€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

811€
Em algumas saídas do Norwegian Encore a ordem das
escalas pode variar.

Saídas: de janeiro a setembro

Caraíbas Ocidentais
8 dias | 7 noites
Saídas: 1, 15, 29 maio

Norwegian Breakaway



Norwegian Sky
Saídas: 28 agosto; 11, 25 setembro;
9, 23 outubro; 6 novembro
Miami - navegação - George Town (Ilhas Caimão)
- Roatán - Harvest Caye (Belize) - Cozumel navegação - Miami
desde

735€

Disney Magic

Saídas: de janeiro a abril

Caraíbas Oeste
6 dias | 5 noites

o

k

Outras
vantagens

Até 50$ crédito
a bordo

Outras vantagens: turno de jantar flexível
“Your choice dining”. Podem escolher primeiro,
segundo turno ou turno aberto e jantar a
qualquer hora dentro do restaurante principal.
Até 50$ de crédito a bordo por camarote:
para cruzeiros com data de partida até 30 de
junho de 2023. O valor do crédito a bordo varia
consoante a duração do cruzeiro: 12,50$ por
pessoa, para cruzeiros de 2 a 5 noites. 25$ por
pessoa, para cruzeiros de 6 noites ou mais.
Consulte condições.

Miami - Miami
9 dias | 8 noites

Carnival Horizon

Saídas: de fevereiro a dezembro
Miami - navegação (2 dias) - Aruba (Antilhas
Holandesas) - Bonaire (Antilhas Holandesas)
- La Romana (República Dominicana) Amber Cove (República Dominicana) navegação - Miami
desde

609€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

883€

8 dias | 7 noites

ñ
Taxas embarque
incluídas

Disney Fantasy

Porto Canaveral - navegação - Cozumel (México) George Town (Ilhas Caimão) - Falmouth (Jamaica)
- navegação - Castaway Cay (Bahamas) - Porto
Canaveral
desde

Jamaica, Ilhas Caimão, México
7 dias | 6 noites

Carnival Horizon / Carnival Sunrise / Carnival
Conquest
Carnival Horizon
Saídas: de 27 fevereiro a 24 dezembro
Carnival Conquest
Saídas*: de 7 fevereiro a 22 dezembro
Carnival Sunrise
Consulte saídas de 3, 4 e 5 noites
Miami - navegação - Ocho Ríos (Jamaica)
- Grande Caimão (Ilhas Caimão) - Cozumel
(México) - navegação - Miami
desde

359€
* Estas saídas realizam cruzeiros de 5 dias / 4 noites
alterando as escalas de Ocho Ríos e Grande Caimão pela
de Key West.

Cozumel, México

1.435€
Algumas saídas têm alterações no itinerário.

Combine o seu cruzeiro Disney
Cruise Line com uma estadia no Walt
Disney World Resort na Florida e
desfrute das suas férias Disney mais
emocionantes.
Escolha um itinerário de 3 ou 4
noites nas Bahamas e desfrute antes
ou depois de uma estadia mágica no Walt Disney
World Resort a apenas uma hora de Porto Canaveral.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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M S C C R U Z E IR O S

I N T E R N A T I O N A L

NOVO

´ NAVIO

Costa Luminosa

MSC Virtuosa

Wonder of the Seas
Se encontrar um preço melhor

9 ou o preço baixar, igualamos!

ñ

:

r

*

Taxas de embarque
e quota de serviço
incluídas

ñ

:

o

Crianças
grátis

Oferta
noivos

Super
Tudo incluído

Taxas de embarque
incluídas

Crianças
grátis

Até 15% +
5% Desconto

Promoções sujeitas a disponibilidade. Mais
informação na página 8. Consulte condições.

Noites mágicas do Oriente
8 dias | 7 noites

Costa Firenze
Saídas: de 16 dezembro 2022 a 3 março 2023
Dubai 5(E.A.U) - Abu Dhabi - Doha (Qatar)
- navegação - Muscat (Omã) - Dubai
desde

709€

*

Super tudo
incluído

Algumas saídas têm alterações no itinerário.
Super Tudo Incluído: inclui bebidas ilimitadas, quota
de serviço e pré-reserva de pacote de 3 excursões (My
Explorations) não inlcuído no preço (a pagar a bordo).

o

R

Reserva
Flexível

Desconto
maiores 65 anos

Promoções sujeitas a disponibilidade. Mais
informação na página 9. Consulte condições.

Dubai, Abu Dhabi e Qatar
8 dias | 7 noites

I

MSC Virtuosa

Saídas: de 1 janeiro a 19 março

desde

1.139€

I

Voos de Lisboa e
transfers incluídos

Médio Oriente
11 dias | 10 noites

MSC Virtuosa

Saída: 26 março

Dubai, E.A.U.

Dubai5- Sir Bani Yas - Abu Dhabi - navegação
- Muscat (Omã) - navegação (4 dias) - Jeddah
(Arábia Saudita)
desde

409€
Arabia Saudita e Mar Vermelho
8 dias | 7 noites

ñ

|

Taxas de
embarque incluídas

Até 30%
de desconto

o

´

o

Até 550€
de poupança

Cruzeiro
com Confiança

Outras
vantagens

Promoções sujeitas a disponibilidade. Mais
informação na página 10. Consulte condições.

Pacífico Sul & Fiji
13 dias | 12 noites

Dubai - Sir Bani Yas - Abu Dhabi - navegação Doha - Dubai5

Por favor consulte preços e itinerários a partir de abril com
o navio MSC Belissima.

MSC Bellissima

Saídas: de 1 janeiro a 19 março
Jeddah (Arabia Saudita) - King Abdullah (Arabia
Saudita) - Yanbu (Arabia Saudita) - Jeddah
(Arabia Saudita) - navegação - Agaba (Jordânia) navegação - Jeddah
desde

629€

Sidney, Austrália
Consulte preços e outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Radiance of the Seas

Saída: 6 dezembro
Sidney (Austrália) -navegação (2 dias) navegação por Milford Sound, Doubtful Sound
e Dusky Sound - Dunedin (Nova Zelândia)
- Wellington (Nova Zelândia) - Picton (Nova
Zelândia) - Napier (Nova Zelândia) - Auckland
(Nova Zelândia) - Bay of Islands (Nova
Zelândia) - navegação (2 dias) ) - Sydney
desde

1.086€
Grande Barreira de Coral
11 dias | 10 noites

Radiance of the Seas

Saídas: 22 novembro, 28 dezembro
Sidney - navegação (2 dias) - Airlie Beach
(Austrália) - Cairns 5 (Austrália) - Port Douglas
(Austrália) - navegação pela Ilha Willis navegação (2 dias) - Sydney
desde

949€
Na saída de 28/12 é realizado um itinerário de 9 noites.

Pacífico Sul
8 dias | 7 noites

Quantum of the Seas®

Saída: 21 dezembro
Brisbane (Austrália) - navegação (2 dias) Mystery Island (Vanuatu) - Porto Vila (Vanuatu)
- navegação (2 dias) - Brisbane
desde

Taxa de serviço de hotelaria e seguro COVID obrigatórios
não incluídos.
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RoyalCaribbean

ROYAL CARIBBEAN

Exóticos

C OSTA CRUZE IROS

969€
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Voltas ao Mundo 2023
Cunard

MSC Cruzeiros

Volta ao Mundo 2023

Volta ao Mundo

102 dias | 101 noites

Queen Victoria

Costa Cruzeiros
Volta ao Mundo

117 dias | 116 noites

MSC Magnifica

128 dias | 127 noites

Costa Deliziosa

Saída: 11 janeiro

Saída: 7 janeiro

Saída: 6 janeiro

• 20 Países

24 países

4 Meses à volta do mundo

• 26 Portos de Escala

Suba a bordo do MSC Magnifica e prepare-se
para um espetacular cruzeiro de 117 dias com
saída no dia 7 de janeiro de 2023 de Barcelona.
Com esta viagem irá descobrir a América do
Sul, cruzará o Oceano Pacífico Sul, explorará
os melhores tesouros do Oceano Índico, e ficará
apaixonado pelo Mar Arábico e pelo Mar Vermelho
ao cruzarmos pelo impressionante Canal do Suez
para voltarmos ao Mediterrâneo. E tudo isto na
comodidade do seu camarote no MSC Magnifica,
onde pode relaxar com vista para o mar, provar
deliciosos pratos e divertir-se à grande com uma
grande oferta de entretenimento a bordo.

128 dias descobrindo 5 continentes diferentes
com quem quiser. Uma oportunidade única
para aproveitar agora mesmo!

• 11 Patrimónios da Humanidade
• Noite em Nova Iorque (19 - 20 janeiro), São
Francisco (6 - 7 fevereiro), Sydney (1 - 2
março), Hong Kong (16 - 17 março), Singapura
(22 - 23 março) e Dubai (2 - 3 abril).
• Passagem pelo Canal do Panamá e pelo
Canal do Suez
desde

19.950€
102 dias | 101 noites

Queen Mary 2

Taxas de embarque
incluídas

Saída: 11 janeiro
• 18 Países
• 31 Portos de Escala
• 18 Patrimónios da Humanidade
• Estadia noturna no Dubai (1 - 2 fevereiro),
Singapura (15 - 16 fevereiro), Hong Kong
(22 - 23 fevereiro), Sydney (11 - 12 março) e
Cidade do Cabo (7 - 8 abril)
• Passagem pelo Canal do Suez
desde

19.583€
Incluem: crédito a bordo em função da categoria
reservada • Duplo Crédito a bordo para os passageiros
repetidores. • Gorjetas incluídas • Receção de boas-vindas
a bordo • Serviços de Concierge e lounge privado • Festas
exclusivas de Volta ao Mundo • Eventos em terra.

desde

13.499€

ñ
Bebidas durante
+ as refeições
15 Excursões
P incluídas
30% de desconto
o na lavandaria

Alguma vez viu os lémures em Madagascar?
Ou já provou o verdadeiro cheesecake em
Brooklyn? E apanhar sol nas Maldivas? Agora
é momento de o fazer. Das Seychelles às
Bermudas, da África do Sul à Costa Rica, dos
Estados Unidos à Índia, destinos incríveis,
todos eles à espera para serem descobertos
por si.
desde

13.499€

Taxas de embarque

ñ incluídas

Inclui: 15 Excursões Costa.
Tudo incluído: cruzeiro em pensão completa, bebidas
ilimitadas ao almoço e jantar (pacote de bebidas Pranzo
e Cena), taxas de embarque.

Ushuaia, Argentina

Inclui: Inclui: 15 Excursões, seleção de bebidas e 30%
de desconto em todos os serviços de lavandaria.
Taxa de serviço de hotelaria obrigatória não incluída.

Holland America Line
Volta ao Mundo 2023
129 dias | 128 noites

Zuiderdam

Saída: 3 janeiro
• 128 dias, ida e volta de Fort Lauderdale.
• Do Pacífico Sul até à Nova Zelândia e
Austrália, depois até ao Oceano Índico antes
de navegar pela costa oeste de África e traçar
caminho através do Norte da Europa.
• 61 portos num total de 30 países e nações
insulares, incluídas oito estadias noturnas.
• 15 portos em todo o continente africano com
oportunidades para experiências de safari.
Taxas de embarque

desde

21.799€
Hong Kong, China

ñ incluídas
Have
o It All

Have it All: Adicione o seu pacote Have it All por
40€ por dia e pessoa (bebidas, excursões, jantar em
restaurante privado e wifi). Consulte condições.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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C O NDIÇÕE S DE APLICAÇ Ã O D A C A M P A NHA “S E M A NA D O C R UZ E IR O 2 0 2 2 ”
1º A campanha aplica-se a novas reservas de
viagens de cruzeiro, nos navios das companhias
participantes na campanha Semana do Cruzeiro
2022 e para as saídas estabelecidas, sempre que se
realizem entre 04/02/2022 e 31/03/2022 para saídas
até 31/12/2022.
2º Reserva por apenas 60€: para formalizar a
reserva deverá pagar 60€ por pessoa, em conceito
de gastos de gestão (não reembolsáveis), que
serão descontados do valor do adiantamento
requerido pela companhia de navegação. O cliente
deverá pagar o adiantamento antes dos dois meses
anteriores à data de saída. O restante valor será
cobrado antes do mês anterior à data de saída. O
incumprimento do calendário de pagamentos poderá
supor o cancelamento da reserva.
E ainda, o cliente, contratante principal, poderá
cancelar sem gastos a reserva de cruzeiro, desde
a sua formalização até aos dois meses anteriores à
data de saída do cruzeiro; dentro deste prazo serão
aplicados os gastos de cancelamento estabelecidos
pela companhia de navegação. O valor dos gastos
de cancelamento deve ser solicitado no momento
da formalização da reserva. A qualquer outro serviço
contratado, tais como voos, alojamento, transfers,
etc., serão aplicados os gastos de cancelamento
e/ ou modificação estabelecidos no momento da
contratação pelos distintos prestadores do serviço.
Consulte as condições especiais das seguintes
companhias, saídas, produtos e/ou navios:
Amawaterways; Aluguer de barcos; Azamara;
Carnival; Catai, Celebrity Cruises (saídas de Natal,
Fim de Ano e Páscoa; Cruzeiros de Expedição e
itinerários com voos); Celestyal Cruises; Costa
Cruzeiros (Tarifa Last Minute/ Último Minuto/
Última hora/ Flash/ Pind/ Imperdíveis ou qualquer
oferta especial; Tarifa Promo; Cruzeiros de Volta
ao Mundo, trajetos da Volta ao Mundo e cruzeiros
transatlânticos); Croisieurope e Croisimer;
Crucemundo; Cunard; Disney Cruise Line; Emerald
Waterways; Nicols; MSC Cruzeiros (Cruzeiros de 14
noites ou mais; Voltas ao Mundo e os seus trajetos;
reservas em categorias Yacht Club e itinerários com
voos incluídos); Holland America Line; Norwegian
Cruise Line; Le Boat; Oceania Cruises; Panavision;
Princess Cruises; Regent Seven Seas; Royal
Caribbean (tarifas de depósito não reembolsável,
saídas Natal, Fim de Ano e Páscoa e itinerários com
voos); Scenic; Seabourn; Silversea Cruises; Swan
Hellenic; TUI; Vodohod Cruises.
Também estão excluídas as saídas imediatas,

pacotes aeroterrestres das companhias de
navegação, tarifas especiais, tarifas não
reembolsáveis, tarifa “Garanta o seu lugar” e ofertas
ou promoções com condições específicas de
pagamento e de cancelamento.
Em caso de cancelamento da reserva, os gastos de
gestão de 60€ por pessoa, não serão reembolsáveis.
3º Se encontrar um preço melhor, igualamos!
(Melhor preço garantido): Viagens El Corte Inglés
garante o melhor preço disponível no momento
de efetuar a sua reserva do produto incluído neste
catálogo, no entanto, se nesse mesmo dia encontrar
uma oferta com preço inferior para as mesmas
datas, condições e características, nós igualamos,
sempre que exista disponibilidade no momento de
efetuar a nossa reserva. Para isso, é necessário
a apresentação de um orçamento completo e final
(onde se incluam todos os detalhes: datas, tipo de
passageiro, regime alimentar, tipo de camarote,
despesas de reserva, etc.), emitido no mesmo dia
do pedido de reserva, por outra agência de viagens
legalmente autorizada em Portugal, e deverá ser
apresentado no mesmo dia em que é solicitada a
reserva, pelo que fica excluído qualquer desconto
adicional, por pertencer a uma determinada
empresa. Não acumulável a outros descontos
adicionais.
4º Se o preço baixar, igualamos: Se o preço do
camarote na tarifa publicada pela companhia
diminui, antes dos 30 dias anteriores à data de
saída do cruzeiro, Viagens El Corte Inglés S.A.
compromete-se a aplicar o preço mais baixo,
reembolsando ao cliente a diferença, sempre que
ocorram as seguintes circunstâncias:
• Que se trate do mesmo navio, saída, coberta,
categoria, tipo e ocupação do camarote.
• Que o novo preço mais baixo seja oferecido e
publicado pela companhia de navegação (não são
admitidos preços publicados e oferecidos por outras
agências de viagens).
• Que a redução do preço se refira à tarifa por
pessoa do camarote na ocupação prevista (não
serão consideradas outras ofertas promocionais tais
como “bebidas grátis”, “crédito a bordo”, “ofertas
sobre excursões opcionais”, etc.).
• Que o cliente o solicite expressamente antes dos
30 dias prévios à data de saída da viagem.
• Que o cliente apresente um comprovativo do novo
preço com um novo orçamento da mesma data do

pedido da alteração e que exista disponibilidade
nesse momento. Não são válidos orçamentos que
não sejam em Euros (€) ou de agências que não
pertençam ao mercado português.
• Que o novo preço seja inferior ao preço
estabelecido na reserva inicial.
• Para se realizar a igualação de preço, a
oferta apresentada pelo cliente deve conter as
mesmas condições económicas (adiantamento,
financiamento, etc.), a mesma política de
cancelamento, a mesma denominação e/ou
categoria do camarote (categoria interior ou
exterior não é igual à categoria interior ou exterior
“garantida”). A redução do preço pode implicar a
aplicação de novas condições estabelecidas pelas
companhias de navegação, tais como: alteração
das condições, atribuição de um camarote diferente
do reservado, alteração do turno de refeição, etc.
A redução do preço leva à aceitação das novas
condições de reserva. Sobre o novo preço não será
possível aplicar os descontos desta promoção.
As companhias de navegação participantes na
promoção “Se o preço baixar, igualamos” são:
Catai, Crucemundo, Panavision, Emerald Cruises,
Scenic Luxury Cruises and Tours, Princess**, Royal
Caribbean*, Celebrity Cruises* e Azamara**.
A tarifa “Garanta o seu lugar” / Preços exclusivos
estão excluídos da promoção “Se o preço baixar,
igualamos”.
* Azamara, Celebrity Cruises e Royal Caribbean:
aplicável a novas reservas efetuadas até ao dia
31/03/2022 com as condições Cruzeiro com
Confiança.
** Princess Cruises: será possível igualar o preço
até 65 dias antes da data de saída para cruzeiros de
7 noites ou menos e até 80 dias para cruzeiros com
mais de 7 noites. É garantido o preço mais baixo na
categoria reservada, não na alteração do número do
camarote.
5º A formalização da reserva implica a aceitação
das presentes condições da campanha “Semana do
Cruzeiro 2022”, assim como as Condições Gerais
para viagens de cruzeiro.
Todas as promoções, ofertas e preços publicados
neste catálogo são as vigentes no momento da
edição, podendo sofrer alterações durante o período
da campanha.

Nota comum para todos os cruzeiros: todos os preços são desde por pessoa e são baseados
em ocupação dupla em camarote interior (salvo indicação em contrário) em regime de Pensão
Completa, válidos em determinadas saídas nos períodos publicados e incluem taxas de
embarque, não incluem taxas governamentais nem quota de serviço (salvo indicação em
contrário), que devem consultar em cada caso. Consulte-nos para outras companhias e/ou
itinerários.

C O NDIÇÕE S GE RAIS
As condições gerais encontram-se disponíveis para
consulta em www.viagenselcorteingles.pt
O preço da viagem combinada inclui apenas os
serviços e complementos expressamente indicados
no presente programa. Os preços foram calculados
com base no tipo 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 e estadias
incluídas na presente brochura é de Viagens El
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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.

Notas importantes

Seguro

erro tipográfico ou alterações cambiais.

Todas as viagens deste catálogo que incluam
transporte e cuja organizadora seja Viagens El Corte
Inglés, gozam da cobertura do “Seguro de Acidente
e Assistência”.

Moeda: Euro (€).

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.

Para a contratação de cruzeiros é obrigatório um
seguro que cubra gastos de cancelamento das
companhias de navegação e despesas relacionadas
com a COVID 19.
Os preços e informações expressos neste catálogo
são válidos à data de edição, salvo

Validade: de 4 de fevereiro a 31 de março de
2022.

Data de edição: fevereiro 2022.

Compromisso do
viajante responsável
Boa viagem!
Viajar é a melhor
das experiências
Mas também pode danificar o ecossistema ou o património se o fizermos sem ter em conta alguns pequenos conselhos. Desfrute do
ambiente com respeito para que as próximas gerações também o possam fazer.
Englobado na sua estratégia de Responsabilidade Social Corporativa, em Viagens El Corte Inglés, partilhamos plenamente os critérios
que fomentam um turismo sustentável que atenda às necessidades dos passageiros atuais e das regiões recetoras, protegendo e, ao
mesmo tempo, fomentando as oportunidades para o futuro.
1. Descubra com curiosidade. Mergulhe nos nossos
folhetos ou consulte-nos: cada lugar tem a sua história,
cultura, tradições e valores. Informar-se previamente
permite comportar-se sem causar danos. Descubra
o património sublime que muitos lugares albergam,
sinta-o mais e trate-o com o máximo respeito para
viver a melhor das experiências.
2. Desfrute da beleza local. Deixar a sua marca não
implica resíduos de tinta. Em vez disso, leve para casa
uma boa imagem e uma melhor experiência.
3. Conheça e proteja a flora e a fauna silvestre local.
Observe-a sem perturbá-la. Não arranque as flores ou
as plantas, nem compre souvenirs ou produtos feitos
a partir de espécies em extinção. Se pratica mergulho,
não arranque os corais para que possamos continuar a
desfrutar da sua beleza. Informar-se sobre as espécies
locais também irá permitir-lhe descobrir as possíveis
ameaças da natureza e assim impedi-las.

4. Desfrute do silêncio. Em algumas zonas é muito
importante e até mesmo sagrado. Nos parques
naturais, o silêncio irá permitir com que desfrute do
som da natureza e não incomodar os animais.
5. Perca-se de propósito. Aproveite para fazer passeios
a pé, de bicicleta ou a cavalo. Procure não desgastar
o solo e poluir o meio ambiente. Opte pelo transporte
coletivo e assim terá mais probabilidades de conhecer
lugares que jamais visitaria por sua conta.
6. Devolva. O dinheiro que gasta a viajar é o único
que o torna verdadeiramente rico, porque viajar
fá-lo mais sábio e feliz. Se tiver oportunidade, tente
devolver alguma coisa: voluntariado, doações, lojas e
restaurantes de ONGs, compra de artesanato local ou
de produtos de comércio justo, etc. Existem inúmeras
oportunidades para devolver um pouco do muito que
leva de um lugar e da sua gente.
7. Descubra o sabor local. Consuma os produtos mais
frescos e locais, inclusive poderá dirigir-se diretamente
ao mercado ou à quinta. Envolva-se na gastronomia
local e assim estará a contribuir também para o turismo
da região e para o desenvolvimento sustentável da
comunidade.

Viagens El Corte Inglés integra parte do Grupo de Trabalho “Turismo
responsável: um compromisso de todos”. O setor turístico perante os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em conjunto com o Pacto
Mundial e a Organização Mundial do Turismo

8. O fogo não é um jogo. Tenha muito cuidado com
os incêndios, pois podem causar sérios danos ao
ambiente e a si próprio caso os acenda em sítios não
adaptados para o efeito. Conserve o meio ambiente
deixando-o limpo e não deite o lixo em qualquer local.
Os resíduos também podem causar incêndios e criam
um meio ambiente poluído.
9. Consuma os recursos naturais com moderação.
A água e o gás, por exemplo, são recursos escassos
para o planeta e um luxo em algumas localidades.
Muitos alojamentos já tem práticas de consumo
sustentável. Colabore com eles.
10. Adapte-se e descubra a simpatia local. Aproximese das pessoas com respeito e curiosidade saudável.
Quando viajamos para locais exóticos, tudo nos
parece extraordinário e digno de ser recordado, mas
cuidado, as pessoas não fazem parte do cenário.
Peça autorização para fotografar-se com eles e
desfrute de um sorriso de ida e volta!

As nossas lojas
Aveiro:
Praceta Dr. Alberto Souto n.º 11 R/C Dt.
3800-149 Aveiro
Tel.: 234 894 030
aveiro@viagenselcorteingles.pt
Braga:
Supercor - Av. Robert Smith n.º 28
4715-249 Lamaçães, Braga
Tel.: 253 206 250
braga@viagenselcorteingles.pt
Caldas da Rainha:
Rua Dr. Júlio Lopes n.º 14
2500-192 Caldas da Rainha
Tel.: 262 889 330
caldas@viagenselcorteingles.pt
Évora:
Rua João de Deus n.º 9
7000-534 Évora
Tel.: 266 739 130
evora@viagenselcorteingles.pt
Faro:
Rua Mouzinho de Albuquerque n.º 10-A
8000-077 Faro
Tel.: 289 894 060
faro@viagenselcorteingles.pt
Funchal:
Rua da Queimada de Baixo n.º 2
9000-068 Funchal
Tel.: 291 710 300
funchal@viagenselcorteingles.pt

Lisboa:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. António Augusto de Aguiar
n.º 31 - Piso 6
1050-012 Lisboa
Tel.: 213 827 780
lisboacc@viagenselcorteingles.pt
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
(Campo Pequeno)
1000-084 Lisboa
Tel.: 808 204 729
vendatelefonica@viagenselcorteingles.pt
Avenida de Berna n.º 42-A
1050-042 Lisboa
Tel.: 213 240 097
berna@viagenselcorteingles.pt
Avenida D. João II n.º 37-B
(Parque das Nações)
1990-083 Lisboa
Tel.: 218 922 490
expolisboa@viagenselcorteingles.pt
Grupos Congressos e Incentivos
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
1000-084 Lisboa
Tel.: 217 803 969
grupos@viagenselcorteingles.pt
Central de Serviços a Empresas
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 213 246 410
centralempresas@viagenselcorteingles.pt

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários de Algés, n.º 66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310
alges@viagenselcorteingles.pt
Porto:
Rua de Júlio Dinis n.º 250
4050-318 Porto
Tel.: 225 430 370
julhodinis@viagenselcorteingles.pt
Supercor Fluvial
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
Estrada Nacional 9
2710-701 Sintra
Tel.: 219 247 630
beloura@viagenselcorteingles.pt
Vila Nova de Gaia:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. da República n.º 1435, Piso -2
4430-999 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 773 111
gaiacc@viagenselcorteingles.pt

Leiria:
Rua da Graça n.º 3
2400-150 Leiria
Tel.: 244 860 150
leiriacentro@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.

