Cruzeiros Premium

Celebrity Cruises
2019-2020

Mediterrâneo
Grandes Viagens

ñ
Taxas de embarque
incluídas

UM TOQUE DE LUXO
Numas férias com a Celebrity Cruises, até mesmo as mais elevadas
expetativas são ultrapassadas pela realidade que se desdobra à sua
frente. As paisagens deslumbrantes, as culturas diferentes, os sabores
locais, as praias idílicas, os locais de visita obrigatória e as novas
descobertas sucedem-se.
Desde o início até ao fim, iremos envolvê-lo no premiado Modern Luxury:
a nossa combinação distintiva de design elegante, excelência culinária,
alojamento luxuoso e serviço intuitivo. Dia e noite, em terra ou no mar, irá
vivenciar o mundo de formas que não sabia serem possíveis.
Este é o tipo de férias que só nós podemos proporcionar-lhe!

UM GRAND TOUR GASTRONÓMICO
Enquanto explora o mundo com a Celebrity Cruises, descubra um
universo de sabores e texturas nos menus criados pelo chef Cornelius
Gallagher, galardoado com uma estrela Michelin.
Planeie o seu menu nos elegantes restaurantes, com um estilo que varia
entre o casual e o formal, em espaços interiores e ao ar livre. A cereja no
topo deste bolo é que muitos já estão incluídos na tarifa do cruzeiro.
Com uma cozinha gourmet deliciosa e uma premiada carta de vinhos,
tem à escolha uma dúzia de restaurantes de especialidade* tão diversos
quanto os sítios incríveis por onde navega a Celebrity Cruises.
Faça uma viagem gastronómica por todos os continentes capturando o
melhor da Ásia, da França, da Itália, do Mediterrâneo e de tantos outros
locais do mundo. Desde sushi fresco acompanhado de saborosos saqués
japoneses até à inovadora experiência dos grelhados ao ar livre, todos os
dias trazem a promessa de algo novo.

O SEU CRUZEIRO CELEBRITY CRUISES INCLUI:
• Alojamento
Uma vasta gama de suites e de camarotes familiares, luxuosamente
decorados, 75% dos quais possuem uma varanda privada.

• Gastronomia Premiada*
O icónico restaurante principal oferece um menu diferente todas as noites,
além de uma seleção internacional de cafés, bistros e churrasqueiras,
bem como serviço de quartos.

• Lawn Club e Piscinas
Jacuzzis, piscinas exteriores, solário interior só para adultos e mais de
2.000 metros quadrados de relva natural (navios da classe Solstice) no
deck superior para piqueniques, jogos e concertos.

• Ginásio e Aulas**
Instalações ultra-modernas com a tecnologia mais avançada e uma oferta
de aulas de bem-estar holísticas e orientadas por instrutores.

• Entretenimento
Desde peças de teatro ao estilo da Broadway a espetáculos de vanguarda,
com comédia, magia, dança e música ao vivo — o melhor entretenimento
em alto-mar.

• Clubes para Crianças
Atividades divertidas para quatro grupos etários, jogos da Xbox e muito
mais, tudo sob a supervisão de monitores experientes membros da equipa.

• Conheça os Portos de Escala
Concierge de destinos a bordo ao dispor para oferecer sugestões e fazer
reservas, programação de TV interativa sobre as excursões e conferências
com especialistas nos destinos.
Os locais de espetáculo e lazer e as atividades variam de navio para navio.
* Por favor consulte mais informações sobre a restauração complementar.
Aplica-se uma tarifa de $4,95 por quarto para pedidos entre as 23h. e as 6 h.

** São aplicadas taxas para algumas aulas.

· Especial Celebrity Cruises

Cruzeiro Fantástico 2019 · Cruzeiros marítimos · Mediterrâneo

Mediterrâneo
Espanha, França e Itália

Itália, Grécia e Adriático

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

Celebrity Edge®

Celebrity Infinity®

22 junho; 6, 20 julho; 3 agosto 2019

22 junho; 6, 20* julho; 3*, 17* agosto 2019

Barcelona - Valência - Ibiza - navegação Provença - Nice - La Spezia - Civitavecchia

Civitavecchia - Messina - La Valleta navegação - Argostoli - Dubrovnik - Zadar
- Veneza

Exterior desde

1.899€

´ Novo Navio

Itália, França, Mónaco e Espanha
8 dias | 7 noites

Exterior desde

999€

* Nestas saídas a escala de Zadar na Croácia é
substituída por Koper na Eslovénia.

Celebrity Edge®

15, 29 junho; 13, 27 julho 2019

Adriático e Itália

Civitavecchia - Nápoles - navegação - Livorno
- Monte Carlo - Cannes - Palma de Maiorca Barcelona

29 junho; 13, 27* julho; 10 agosto 2019

Exterior desde

1.899€

´ Novo Navio

8 dias | 7 noites

Celebrity Infinity®

Veneza (2 dias) - Split - Kotor - Corfu navegação - Capri - Civitavecchia
Exterior desde

949€

* Nesta saída há alterações no itinerário, por favor
consulte.

Preços por pessoa em ocupação dupla na categoria indicada. Consulte outros itinerários na sua agência de Viagens El Corte Inglés.

Grandes Viagens
Grande Barreira de Coral
13 dias | 12 noites 

Celebrity Solstice®

15 outubro 2019.
14* janeiro, 20* março 2020.
Sidney - Newcastle - navegação (2 dias) - Airlie
Beach - Cairns (2 dias) - Port Douglas - Willis
Island - navegação - Brisbane - navegação Sydney
Exterior desde

15 dias | 14 noites 

Celebrity Eclipse®

* A saída de 14/1 realiza um itinerário semelhante
de 12 dias /11 noites e a de 20/3 realiza um itinerário
semelhante de 13dias/12 noites. Por favor, consulte.

América do Sul e Carnaval
Celebrity Eclipse®

17*, 27 fevereiro 2019
Buenos Aires - Montevideo - navegação (2 dias)
- Rio de Janeiro (3 dias) - Búzios - São Paulo navegação (2 dias) - Buenos Aires
Exterior desde

691€

* A saída de 17/2 realiza um itinerário de 11 dias /10
noites para o Brasil. Por favor, consulte.

Golfo Pérsico e Índia
15 dias | 14 noites  Celebrity Constellation®

16 fevereiro 2020

4 março 2019

Buenos Aires (2 dias) - navegação (2 dias) São Paulo - Ilhabela - Búzios - Rio de Janeiro
(3 dias) - navegação (2 dias) - Punta del Este Montevideu - Buenos Aires

Abu Dhabi - Dubai (2 dias) - Muscat - navegação
(3 dias) - Cochim - New Mangalore - Goa Mumbai - navegação (2 dias) - Abu Dhabi (2 dias)
Varanda desde

Exterior desde

1.932€

O melhor da Índia e Sri Lanka

O melhor da Índia e Sri Lanka II

2.089€

1.109€

12 dias | 11 noites 

Argentina, Rio e Uruguai

16 dias | 15 noites  Celebrity Constellation®

16 dias | 15 noites  Celebrity Constellation®

5 janeiro; 17* fevereiro; 18 março; 2* abril 2019

3, 18* dezembro 2019.
2, 17** janeiro; 1, 16** fevereiro; 2, 17** março 2020

Abu Dhabi - Dubai - Muscat - navegação (2 dias)
- Mumbai (2 dias) - Goa - navegação - Cochim
- Colombo - navegação (2 dias) - Phuket navegação - Singapura
Exterior desde

Dubai (2 dias) - Muscat - navegação (2 dias) Mumbai (2 dias) - Goa - navegação - Cochim
- Colombo - navegação (2 dias) - Phuket navegação - Singapura

1.592€

Exterior desde

* Nestas saídas o itinerário é efetuado no sentido
inverso.

* Nesta saída há alterações no itinerário, por favor
consulte.

1.372€

** Nestas saídas o itinerário é efetuado no sentido
inverso.

Cruzeiro Fantástico 2019 · Cruzeiros ·marítimos
Especial Celebrity
· Mediterrâneo
Cruises

Grandes Viagens
Sudoeste Asiático

Nova Zelândia

15 dias | 14 noites 

13 dias | 12 noites 

Celebrity Millennium®

Celebrity Solstice®

2 março; 7*, 21 dezembro 2019.
4* janeiro; 15*, 29 fevereiro 2020

8 novembro; 2* dezembro 2019. 17* fevereiro;
14** abril 2020

Singapura (2 dias) - navegação (2 dias) Bangkok (2 dias) - navegação - Ho Chi Minh
- navegação - Hue/Danang - Hanói (2 dias) navegação - Hong Kong (2 dias)

Auckland - Tauranga - navegação - Wellington
- Akaroa - Dunedin - Dusky Sound (em
navegação) - Doubtful Sound (em navegação)
- Milford Sound (em navegação) - navegação (2
dias) - Hobart (2 dias) - navegação - Sydney

Exterior desde

1.049€

Exterior desde

* Nestas saídas o itinerário é efetuado no sentido
inverso.

Vietname, Filipinas e Hong Kong
15 dias | 14 noites 

Celebrity Millennium®

18 janeiro 2020
Singapura (2 dias) - navegação - Kota Kinabalu
- navegação - Boracay - Manila - navegação
- Hong Kong (2 dias) - navegação - Nha Trang Ho Chi Minh - navegação - Singapura
Exterior desde

1.209€

1.009€

* Nestas saídas há alterações no itinerário, por favor
consulte.
** Nesta saída realiza-se um itinerário de 12 dias/11
noites, por favor consulte.

Pacífico Sul, Fiji e Tonga
14 dias | 13 noites 

Celebrity Solstice®

16 março 2019.
1 abril 2020
Auckland - Bay of Islands - navegação (2 dias)
- Lautoka - Suva - navegação - Apia - (Linha
Internacional de Mudança de Data) - Pago
Pago - Vavau - Nuku ‘Alofa - navegação (2 dias)
- Auckland
Exterior desde

1.228€

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

As nossas lojas
Aveiro:
Praceta Dr. Alberto Souto n.º 11 R/C Dt.
3800-149 Aveiro
Tel.: 234 894 030
aveiro@viagenselcorteingles.pt

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

Braga:
Supercor - Av. Robert Smith n.º 28
4715-249 Lamaçães, Braga
Tel.: 253 206 250
braga@viagenselcorteingles.pt

Central de Serviços a Empresas / HRG
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 213 246 410 / 213 246 460
centralempresas@viagenselcorteingles.pt
hrgportugal@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

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários de Algés, n.º 66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310
alges@viagenselcorteingles.pt

Caldas da Rainha:
Rua Dr. Júlio Lopes n.º 14
2500-192 Caldas da Rainha
Tel.: 262 889 330
caldas@viagenselcorteingles.pt
Coimbra:
Supercor
R. Monsenhor Nunes Pereira n.º 5
3030-779 Coimbra
Tel: 239 708 330
coimbra@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

Évora:
Rua João de Deus n.º 9
7000-534 Évora
Tel.: 266 739 130
evora@viagenselcorteingles.pt

Avenida D. João II n.º 37-B
(Parque das Nações)
1990-083 Lisboa
Tel.: 218 922 490
expolisboa@viagenselcorteingles.pt

Faro:
Rua Mouzinho de Albuquerque n.º 10-A
8000-077 Faro
Tel.: 289 894 060
faro@viagenselcorteingles.pt

Centro Comercial Roma, Piso 0, Loja 45
Avenida de Roma n.º 48
1700-348 Lisboa
Tel.: 218 424 010
avenidaroma@viagenselcorteingles.pt

Funchal:
Rua da Queimada de Baixo n.º 2
9000-068 Funchal
Tel.: 291 710 300
funchal@viagenselcorteingles.pt

Grupos Congressos e Incentivos
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
1000-084 Lisboa
Tel.: 217 803 969
grupos@viagenselcorteingles.pt

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

C ONDIÇÕE S GE RAIS
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.

depositados na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, titular do RNAVT2084.

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, 1069413 Lisboa, com o número único de pessoa
colectiva 980099323, com o capital social
realizado de 99.759,58 EUR., com documentos

Cruzeiros de 6 ou mais noites: cancelamentos
entre 91 e 62 dias antes da data de saída,
50€ por pessoa; entre 61 e 47 dias, valor do
depósito (400€ por camarote para cruzeiros até
9 noites; 720€ por camarote para cruzeiros com
10 ou mais noites); entre 46 e 32 dias, 25%
do valor total (excluindo taxas de embarque
e gratificações*); entre 31 e 10 dias, 50% do

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:

valor total (excluindo taxas de embarque e
gratificações*); e cancelamentos com 9 dias ou
menos antes da data de saída, 100% do valor
total (excluindo taxas de embarque e gratificações*).
* Ou o depósito nos casos em que o valor da
percentagem seja inferior ao valor do mesmo.
Notas importantes
Todos os preços são desde por pessoa e são
baseados em ocupação dupla na categoria
indicada 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, que devem consultar em cada caso.
Consulte outras saídas e/ou itinerários no nosso
catálogo “Cruzeiros 2019”.
Moeda: Euro (€).
Data de edição
Novembro 2018.

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.

