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Vitor G. Rebelo

Assunto: Costa Luminosa

Cruzeiro Costa Luminosa – Programa 10 dias viagem – Itália e Grécia  
 
 

                                                                                                     Diamante de luz  
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
15 Junho 
Saída de Ponta Delgada, com partida às 07:00 da manhã. Chegada a Lisboa pelas 10:10. Almoço livre. Partida para 
Veneza às 15:35, voo com duração prevista de 2h50 minutos. Chegada pelas 19:25 (hora local). Recolha das malas e 
Transfer para o Hotel em Mestre ou Marghera, alojamento com jantar incluído.  
 
16 Junho  
Pequeno almoço no Hotel. Manhã livre. Pelas 12:00 transfer para o cais de cruzeiro de Veneza para embarque do 
navio Costa Luminosa. Partida do cruzeiro às 18:00.  
 
17-22 Junho 
Visitando Bari (Itália) e depois na Grécia, Argostoli/Kefallinia,  
Santorini, Mykonos e Katakolon e regressando a Veneza.  
 
23 Junho 
Desembarque em Veneza. Transfer para o Hotel em Marghera.  
Resto do dia livre com oportunidade de visitar a Praça de São     
Marcos, a Torre do Relógio e a Ponte dos Suspiros. Almoço  
livre. Alojamento e jantar incluído.  
 
24 Junho  
Pequeno-almoço no Hotel. Transfer para o aeroporto, para viagem de regresso a São Miguel, com partida de Veneza 
às 11:35 da manhã.  
 
PREÇOS POR PESSOA:  
- Camarote duplo interior (classic) 1560,00€  
- Camarote duplo exterior(classic) 1640,00€   
Notas: 
- Os camarotes exteriores são com vista obstruída 
- Crianças grátis (apenas na parte do cruzeiro, pagando as taxas portuárias), até 17 anos, em 3ª/4ª cama partilhando 
camarote com 2 adultos. Resto dos serviços são pagos.  
 

 O design, os materiais 
preciosos e refinados, novas 
atrações e soluções 
arquitetónicas surpreendentes 
fazem do Costa Luminosa o 
navio da luz, rico em charme, 
sofisticado e ao mesmo tempo 
inovador. Criado para 
deslumbrar e proporcionar 
momentos inesquecíveis, é o 
diamante da frota Costa 
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INSCRIÇÕES: Até ao dia 06 de Março (inclusive), programa sujeito a mínimo de participantes (20 passageiros)  
 
Incluído:  
- Passagem aérea Ponta Delgada / Lisboa / Veneza / Lisboa / Ponta Delgada, em voos TAP, com bagagem de porão 
23kg por pessoa 
- Assistência em todo o circuito de guia/acompanhante da agência Açoribérica Viagens   
- Transferes à chegada e saída de Veneza (aeroporto/Hotel/aeroporto e Hotel/cais cruzeiro/Hotel)   
- Estadia de 2 noites em Veneza, em Hotéis 3* em Meia-Pensão (pequeno-almoço e jantar) 
- Cruzeiro de 8 dias, no camarote reservado em regime de pensão completa e tudo o que está expressamente indicado 
no Catálogo oficial de Costa Cruzeiros 
 
Não incluído:  
- Despesas com emissão de passaportes (é obrigatório ter passaporte) 
- Gratificações no barco cerca de 70€ por pessoa (as crianças menores de 4 anos estão isentas de pagamento, dos 4 
e os 14 anos (inclusive) pagarão 50%) 
- Bebidas nos bares e restaurantes, excursões e visitas organizadas, serviços pessoais, seguro, extras de caráter pessoal 
e tudo aquilo que não esteja indicado no programa 
- Seguro de viagem e Seguro de cancelamento 
  
Opcional (serviço adicional cruzeiro):   
- Pacote bebidas “Beverage Package pranzo & cena”, por pessoa ……… 119,00€ (crianças 61,00€)  
- Pacote bebidas Tudo Incluído “Package Brindiamo”, por pessoa …….. 182,00€ (crianças 116,00€) 
Nota- Pacote Tudo incluído (pacote de bebidas ao almoço e jantar + bebidas na discoteca e bares)   
 
Excursões em Terra:  
A Costa Cruzeiros deseja enriquecer a experiência dos hóspedes a bordo com um interessante programa de excursões 
em terra, desenhadas para o seu cruzeiro. Para obter informação mais detalhada do programa de excursões 
organizadas pela Costa Cruzeiros pode consultar a página http://www.costacruzeiros.com.pt. 
 
Ficha Técnica do Luminosa: 
- Ano de construção em 2009, comprimento 294 metros e 32 metros de largura e um peso de 92,600 toneladas  
- Com 1130 camarotes distribuídos por 12 decks, tem capacidade total para 2826 passageiros e ao serviço 1050 
tripulantes a bordo  
- Ao dispor dos passageiros existem 4 restaurantes, 11 bares, Cinema 4D, Casino Grand Bar com pista de dança, 
centro comercial, teatro 3 andares, Discoteca, Simulador Grand Prix, Ecrã gigante ao ar livre, Squok Club com piscina 
infantil, 3 piscinas exteriores, 4 jacuzzis e uma pista polidesportiva 
- Tem um Samsara Spa de 3500m2 em dois andares, ginásio, termas, piscina de talassoterapia, sauna, banho turco, 
solário de raios UVA 
- Idiomas a bordo: Português, Italiano, Espanhol, Inglês e Alemão  
 
Boa Viagem!  
 
 

 
Açoribérica – Agência de Viagens e Turismo, Lda 
Rua Bento José Morais, 11 R/c 
9500-772 Ponta Delgada 
RNAVT: 3542  


