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1º Dia – 08 Junho (Qua.) - LISBOA / HAMBURGO

Comparência no Aeroporto da Portela duas horas e meia antes do horário do voo. Assistência nas

formalidades de embarque pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem e partida

às 08h25 com destino a Hamburgo. Chegada pelas 12h40. Assistência e transporte para o restaurante

local onde será servido o almoço. Após o almoço, início da visita de Hamburgo, uma das mais ricas e

industriais cidades alemãs. No final da visita, instalação no Hotel Blu Radisson 4*. Jantar e alojamento.

2º Dia – 09 Junho (Qui.) - HAMBURGO

Após o pequeno-almoço no hotel, manhã livre e em hora a combinar transporte para o cais de

embarque do cruzeiro. Formalidades de embarque e almoço a bordo do navio MSC Magnifica, da

célebre companhia de cruzeiros MSC, líder do mercado na Europa e na América do Sul. Início deste

tranquilo cruzeiro de 12 dias em Pensão Completa, que nos levará a conhecer as belíssimas paisagens

dos fiordes noruegueses até ao Cabo Norte.

Itinerário do cruzeiro:

FIORDES da NORUEGA & CABO NORTE
O Símbolo da Noruega

MSC Magnifica – MSC Cruzeiros
Feriados de Junho: 08 a 20 de Junho´22

DIA PORTO CHEGADA PARTIDA

2º Dia – 09 Junho (Qui.) Hamburgo, Alemanha --- 19h00

3º Dia – 10 Junho (Sex.-
Feriado)

Navegação --- ---

4º Dia – 11 Junho (Sáb.) Alesund, Noruega 11h00 18h00

5º Dia – 12 Junho (Dom.) Navegação --- ---

6º Dia – 13 Junho (Seg.) Honningsvag, Noruega 14h00 Atracado/Ao Largo

7º Dia – 14 Junho (Ter.) Honningsvag, Noruega ---
02h00 

(Atracado/Ao Largo)

7º Dia – 14 Junho (Ter.) Hammerfest, Noruega 08h00
18h00 

(Atracado)

8º Dia – 15 Junho (Qua.) Navegação --- ---

9º Dia – 16 Junho (Qui.-
Feriado)

Molde, Noruega 12h00
21h00

(Atracado)

10º Dia – 17 Junho (Sex.) Maloy, Noruega 08h00 18h00 

11º Dia – 18 Junho (Sáb.) Bergen, Noruega 09h00
19h00

(Atracado)

12º Dia–19 Junho (Dom.) Navegação --- ---

13º Dia – 20 Junho (Seg.) Hamburgo, Alemanha 07h00
---

(Atracado)

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Hamburgo / Lisboa em voos regulares TAP, em classe económica (horários a reconfirmar);
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (120€ à data de 25/08/2021, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte do aeroporto ao cais de embarque e vice-versa;
✓ 1 almoço em restaurante local em Hamburgo;
✓ 1 noite de alojamento no Hotel Blu Radisson 4* ou similar, em Hamburgo;
✓ 1 Jantar em Hamburgo;
✓ 1 visita da cidade de Hamburgo, conforme mencionado no programa, com guia local em português ou espanhol;
✓ Cruzeiro de 12 dias / 11 noites, em regime de Pensão Completa (exceptuando as bebidas) no navio MSC Magnifica, da MSC Cruzeiros,

no tipo de camarote selecionado;
✓ Cocktail do comandante (juntamente com os restantes hóspedes);
✓ Noite de gala com menu especial;
✓ Uso de todas as instalações do navio: piscinas, espreguiçadeiras, toalhas, ginásio, discoteca, etc.;
✓ Participação nas atividades da equipa de animação a bordo;
✓ Espetáculos todas as noites a bordo;
✓ Hospitality desk a bordo durante todo o cruzeiro (sujeito a disponibilidade);
✓ Taxas de embarque no cruzeiro no valor de 220 € à data de 25/08/2021 (sujeitos a reconfirmação aquando da emissão da

documentação);
✓ Gratificações de bordo (obrigatórias) no valor de 110 € à data de 25/08/2021;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e interrupção de

viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 06.08.2021;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Preços por pessoa: Valor Base
Taxas e 

Gratificações de bordo 
Valor Total Valor / mês*

Em Camarote Duplo Interior Fantastica 2.060 € 450 € 2.510 € 419 €

Em Camarote Duplo Vista Mar Fantastica 2.370 € 450 € 2.820 € 470 €

Em Camarote Duplo Varanda Fantastica 2.670 € 450 € 3.120 € 520 €

Suplemento Camarote Single Interior 1.170 € 195 €

Suplemento Camarote Single Vista Mar 1.470 € 245 €

Suplemento Camarote Single Varanda 1.780 € 297 €

* = 6 Mensalidades de 31 Março’22 a 31 Agosto‘22, forma de pagamento válida para reservas até 31 Março 2022

Nota: Os preços acima foram calculados à data de elaboração deste programa. Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no
dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de
partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

13º Dia - 20 Jun. (Seg.) - HAMBURGO / LISBOA 

Pequeno-almoço a bordo. Desembarque do cruzeiro em Hamburgo pelas 07h00, transporte até ao 

aeroporto para formalidades de embarque e partida às 13h25 no voo TAP com destino a Lisboa. 

Chegada a Lisboa pelas 15h55. 

FIM DA VIAGEM
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Serviços não incluídos:

• Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efetuados durante a estadia tais como telefonemas,

lavandaria, bebidas durante as refeições; excursões opcionais para além das mencionadas como incluídas, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

• Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem;

• Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR negativo (informação a actualizar mais próximo da data de partida).

NOTAS: Numero limitado de camarotes em cada categoria, pelo que a confirmação está sujeita à disponibilidade de camarotes na categoria pretendida à

data da reserva.

OasisTravel 21.02.2022

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 31 Janeiro’22: 65€ por pessoa; de 01 Fevereiro’22 a 01 Março’22: 25% do valor da viagem; de 02
Março’22 a 01 Abril’22: 50% do valor da viagem; de 02 Abril’22 a 01 Maio’22: 75% do valor da viagem; a partir de 02 Maio’22 ou não comparência à data
de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de
pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MSC MAGNIFICA

O esplendor numa categoria aparte

Combinando exemplarmente o refinamento descontraído da Classe Musica com a variedade e opulência

dos nossos emblemáticos navios da Classe Fantasia, o MSC Magnifica proporciona aos viajantes o melhor

dos dois mundos. Ao aliar a mestria tradicional ao design inovador, os espaços magníficos deste navio

oferecem-lhe inúmeras opções, incluindo 5 restaurantes gourmet que servem pratos de todo o mundo e

12 bares temáticos exclusivos. As crianças e os adolescentes adoram os seus espaços temáticos assim

como os clubes especiais que os ajudam a fazer novas amizades.

O premiado MSC Aurea SPA do navio oferece-lhe massagens balinesas tradicionais e tratamentos de

beleza ultra-modernos: sauna, banho turco, ginásio, sala de talassoterapia e área de relaxamento.

As instalações de lazer são igualmente imponentes, com um exuberante complexo de piscinas ao ar livre,

4 piscinas de hidromassagem, um solário e uma piscina coberta com teto Magrodome retráctil, para

que possa desfrutar do mergulho perfeito independentemente do tempo que fizer. Há também ténis,

minigolfe, bowling, bilhar, um ginásio de última geração e uma pista de corrida exclusiva.

Com tanta variedade, viverá certamente cada momento ao máximo. A diversão continua pela noite

dentro, com um espectacular casino, uma discoteca panorâmica, um cinema 4D, um Internet Café, uma

sala de charutos , um faustoso teatro com 1.200 lugares e espetáculos ao vivo nos lounges dos bares.

Para uma noite mais tranquila, dirija-se ao convés para tomar uma bebida à luz das estrelas enquanto vê

as ondas a passar. Em todos os aspectos, o MSC Magnifica faz jus ao seu nome: Oferece uma viagem

grandiosa e memorável.

Exemplo Camarote Interior Exemplo Camarote Exterior Vista Mar Exemplo Camarote Exterior Varanda


