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1º Dia – 11 Junho (Sáb.) - LISBOA / PARIS / VANCOUVER
Comparência no hall de partidas do aeroporto Internacional de Lisboa três horas antes do voo. Formalidades de
embarque e partida pelas 05h40 em voo regular Air France com destino a Vancouver (escala em Paris das
09h10 às 10h15). Chegada a Vancouver pelas 11h25 (hora local). Após cumprimento das formalidades
alfandegárias, assistência e transporte até ao Sheraton Vancouver Wall Center 4*, no centro da cidade de
Vancouver. Almoço. Restante dia livre para repouso. Os mais resistentes poderão acompanhar o/a guia
OASIStravel num passeio a pé pela cidade. Jantar e alojamento.

2º Dia – 12 Junho (Dom.) – VANCOUVER
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita à cidade Vancouver. No final da visita, transporte para o
cais de embarque de cruzeiros. Cumprimento das formalidades de embarque e início deste agradável cruzeiro
em pensão completa a bordo do navio Serenade of the Seas da companhia Royal Caribbean, que nos levará
até às paisagens naturais do Alasca.

Itinerário do cruzeiro:

9º Dia – 19 Junho (Dom.) – VANCOUVER / PARIS / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque e transporte para o aeroporto de Vancouver. Formalidades de
embarque e partida pelas 13h30, em voo Air France, com destino a Lisboa, via Paris (escala das 08h10 às
13h10). Noite e refeição a bordo.

10º Dia – 20 Junho (Seg.) - LISBOA
Chegada a Lisboa pelas 14h50.

FIM DE VIAGEM

Dia Porto Chegada Partida

2º Dia – 12 Junho (Dom.) Vancouver ------- 17h00

3º Dia – 13 Junho (Seg.) Navegação ------- ------

4º Dia – 14 Junho (Ter.) Sitka - Alasca 08h00 17h00

5º Dia – 15 Junho (Qua.) Tracy Arm Fjord –Alasca 05h00 09h00

5º Dia – 15 Junho (Qua.) Juneau – Alasca 12h00 20h00

6º Dia – 16 Junho (Qui.-Feriado) Haines - Alasca 07h00 17h00

7º Dia – 17 Junho (Sex.) Ketchikan - Alasca 13h00 21h00

8º Dia – 18 Junho (Sáb.) Navegação ------- ------

9º Dia – 19 Junho (Dom.) Vancouver 07h00 Desembarque

CRUZEIRO no ALASCA
incluindo visita à cidade de Vancouver

11 a 20 Junho 2022

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Paris / Vancouver / Paris / Lisboa em voos regulares Air France em classe económica;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (297€ à data de 12/08/2021, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte do aeroporto ao hotel / cais e vice-versa;
✓ 01 noite de alojamento no Hotel Sheraton Vancouver Wall Center (ou similar), com pequeno almoço incluído;
✓ 01 almoço + 01 jantar em Vancouver;
✓ Visita de Vancouver com guia local em português ou espanhol;
✓ Cruzeiro de 8 dias / 7 noites, em regime de Pensão Completa no navio Serenade of the Seas, da companhia Royal Caribbean,

no tipo de camarote selecionado;
✓ Taxas de embarque no cruzeiro no valor de 361€ à data de 12/08/2021 (sujeito a reconfirmação à data da emissão);
✓ Gratificações de bordo no valor de 92€ à data de 12/08/2021 (sujeito a reconfirmação à data da emissão);
✓ Guia-acompanhante OASISTravel durante todo o circuito/cruzeiro;
✓ Serviço de bagageiros ( 1 mala por pessoa)

✓ 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 12.08.2021;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efectuados durante a estadia tais como

telefonemas, minibar, lavandaria, bebidas durante as refeições, excursões opcionais durante o cruzeiro, etc..

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem;
✓ Visto de entrada no Canada (ETA-Visto electrónico no valor de +- 15 Euros);
✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou teste PCR negativo (informação a actualizar mais próximo da data de partida).

Pacote Turístico Valor Base
Taxas e 

Gratificações 
de bordo 

Valor total Valor/ Mês *

Em Camarote Duplo Interior (Cat. 4V) 2.040 € 750 € 2.790 € 465 €

Em Camarote Duplo Exterior (Cat. 4N) 2.240 € 750 € 2.990 € 499 €

Em Camarote Duplo Exterior com Varanda (Cat. 4D) 2.600 € 750 € 3.350 € 559 €

Suplemento para Camarote Single Interior (Cat. 4V) 760 € 127 €

Suplemento para Camarote Single Exterior (Cat. 4N) 940 € 157 €

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

Nota: 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.

http://www.oasistravel.net/
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Serenade of the Seas - Royal Caribbean

O Serenade of the Seas, faz parte da frota da Royal Caribbean International, a maior marca de cruzeiros do mundo.
Construído em 2003, com design envidraçado e futurista o navio transmite uma verdadeira aura de glamour. A
fachada de vidro no restaurante principal oferece uma visão gloriosa do mar. O navio possui ainda mais 16 bares,
clubes e lounges de diferentes temas. Os 2.500 passageiros são atendidos por uma tripulação de 850 pessoas. A Royal
Caribbean investe em conforto e segurança para manter seu alto padrão de qualidade.
CLASSE VISION
Com salões e restaurantes temáticos, casinos, piscinas, solários, átrios e até um campo de mini-golfe em alguns navios,
essa classe de cruzeiro tem tudo para divertir qualquer um. A classe é composta pelos navios Enchantment Of The
Seas (2.252 passageiros), Grandeur Of The Seas (1.950 passageiros), Legend Of The Seas (1.804 passageiros), Rhapsody
Of The Seas (1.998 passageiros), Splendour Of The Seas (1.804 passageiros) e Vision Of The Seas (2.000 passageiros).

NOTA: 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 1 USD =
0,8414 EUR (08/04/2021) ou CAD 1,4677 11/08/2021
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 + 25% do valor da viagem até dia 3 Janeiro 2022 + 25% do valor da viagem até 8 Abril 2022 + 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 2 Janeiro’22: 65€ por pessoa; de 3 a 30 Janeiro’22: 40% do valor da viagem; de 31 Janeiro a 20
Abril’22: 50% do valor da viagem; de 21 Abril a 05 Maio’22: 75% do valor da viagem; a partir de 06 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.

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 21/12/2021

http://www.oasistravel.net/

