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Programa

28 NOV. a 9 DEZ. de 2018 CRUZEIRO das Maldivas à Índia 2018

Dia 28 novembro – Porto ou Lisboa / Dubai / Malé
Comparência no aeroporto 3 horas antes do horário a anunciar do voo com destino a Malé, via Dubai (os
voos podem sofrer modificação de horários e de companhia aérea). Noite a bordo.

VIAGENS / NORTE
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Dia 29 novembro – Malé / Paradise Island
Chegada a Malé, assistência pelos nossos agentes e transporte ao Hotel Paradise Island Resort em
speed boat. Instalação e alojamento em regime de Tudo Incluído.

Dia 30 novembro – Paradise Island
Dia livre para poder usufruir das fantásticas e paradisíacas praias das Maldivas.

Dia 1 dezembro – Paradise Island / Malé (Cruzeiro Costa NeoRiviera)
Em hora a combinar localmente, transporte ao porto de Malé por speed boat. Formalidade de embarque
no navio Costa NeoRiviera Resto do dia e noite a bordo em Maléno navio Costa NeoRiviera. Resto do dia e noite a bordo em Malé.

Dia 2 dezembro – Malé
Dia completamente livre que lhe dará a oportunidade de conhecer Malé de forma mais aprofundada ou
então simplesmente usufruir das belíssimas instalações e áreas que o navio Costa NeoRiviera coloca à
sua disposição. Perto das 24h00 o navio parte com destino a Colombo.

Dia 3 dezembro – Navegação
Dia de navegação.

Dia 4 dezembro – Colombo (Sri Lanka)
Ch d C l b i t 07h00 d hã A id d t d t d í iChegada a Colombo prevista para as 07h00 da manhã. A cidade a que outrora, durante o domínio
britânico, era conhecida por Ceilão. Estrategicamente posicionada na antiga rota da seda, é hoje um
ponto de encontro de um sem número de religiões, etnias e línguas. Possibilidade de visitar a capital do
Sri Lanka nas excursões que o navio coloca à disposição. Ou se preferir, poderá usufruir das atividades a
bordo. O navio parte para Goa às 18h00.

Dia 5 dezembro – Navegação
Dia de navegação.

Dia 6 dezembro – Goa
Chegada a Goa pelas 09h00. Seja bem vindo a terras de Vasco da Gama. Goa, foi estado de Portugal nag p j , g
Índia durante 400 anos de domínio português. Hoje em dia, embora poucos, ainda existem goeses a falar
a língua de Camões. As suas igrejas e conventos, como não poderia deixar de ser, pertencem ao
património da humanidade. Aqui sugerimos que faça uma visita a esta cidade cujo cunho português ainda
é visível. O navio parte para Bombaim pelas 17h00.

Dia 7 dezembro – Bombaim
Chegada a Bombaim pelas 08h00. A maior e mais importante cidade da Índia. Somente o seu núcleo
urbano tem mais população do que Portugal. É a quarta maior cidade do mundo e situa-se nas margens
do Oceano Índico. Se quer ter a experiência do frenesim diário desta grandiosa cidade onde as cores,
odores e rituais hindus estão a cada virar de esquina, este é o local ideal. Restante tempo a bordo.

Dia 8 dezembro – Bombaim / Dubai / Lisboa
Desembarque às 09:00 e visita privada para o grupo Millennium bcp durante todo o dia com o seguinte
programa detalhado em ANEXO:
 09h15 - partida do porto;
 Visita de Gateway of India / Prince of Wales Museum / Victoria Terminus;
 Chegada à estação de comboio Churchgate para assistir ao "Dabbawala activity" e embarque num comboio local

até Mahalaxmi Station. Passeio a pé até ao Dhobi Gat;
 Almoço no Hotel St. Regis (restaurante Seven Kitchens);
 Visita ao Colaba Causeway - tempo livre para compras;
 Visita a Iskon Temple / Marine Drive / Mani Bhavan;
 Jantar no Hotel Taj Santacruz. Inclui também quarto para tomar banho e mudar de roupa (1 quarto para cada 4j q p p ( q p

pessoas - máximo 2 horas de utilização).
Formalidades de embarque e partida no voo com destino a Lisboa, via outro país. Noite a bordo.

Dia 9 dezembro – Lisboa ou Porto
Chegada. Fim da viagem.
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Camarote Duplo Interior (x2): €2 340 00; Suplemento Camarote Single Interior (x1): €460 00Custos Camarote Duplo Interior (x2):    €2.340,00; Suplemento Camarote Single Interior (x1):    €460,00.
Camarote Duplo Exterior (x2):   €2.480,00; Suplemento Camarote Single Exterior (x1):   €550,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Camarote Duplo Interior (x2):    €2.410,00; Suplemento Camarote Single Interior (x1):    €460,00.
Camarote Duplo Exterior (x2):   €2.550,00; Suplemento Camarote Single Exterior (x1):   €550,00.

O PREÇO INCLUI:
 Passagem aérea Porto ou Lisboa / Malé e Bombaim / Lisboa ou Porto em classe económica e com 1 mala de porão;
 Transporte do aeroporto em Malé ao hotel e deste ao porto;
 2 noites de estadia e regime de Tudo Incluído nas maldivas, Hotel Paradise Island;

Custos

 Cruzeiro de 7 noites de Malé a Bombaim;
 Bebidas às refeições durante o cruzeiro;
 Gratificações no cruzeiro;
 Tour em Bombaim, que inclui almoço e jantar;
 Transfer do porto ao aeroporto em Bombaim;
 Taxas de aeroporto;
 Taxas portuárias.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses: Passaporte.

CUSTOS NÃO INCLUÍDOS:
Visto de entrada na India (aprox. 60 euros por pessoa + 1 foto tipo passe – sujeito a alteração);
Visitas durante o cruzeiro;
Refeições não mencionadas;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Os débitos serão efetuados em 15 prestações em 25SET, 25OUT, 24NOV, 22DEZ de 2017 e 25JAN, 23FEV, 
23MAR, 24ABR, 25MAI, 25JUN, 25JUL, 24AGO, 25SET, 25OUT e 23NOV de 2018.
Ou, em alternativa, em 11 prestações, de JAN2018 a NOV2018.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de € 40,00 a título de Taxa de Reserva e outros
custos que o operador turístico possa imputar.

Os interessados devem inscrever-se até 10 de outubro de 2017.
A 13 de outubro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034714
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Programa 28 NOV. a 9 DEZ. de 2018 CRUZEIRO das Maldivas à Índia 2018

ANEXO

VIAGENS / NORTE

Descrição do Tour na Índia – 8 DEZ 2018

Partindo do porto de Bombaim, para embarcar numa fascinante viagem rumo ao Portal da
Índia, conhecido por ser o ponto de referência mais famoso de Mumbai, este icónico arco foi
construído em 1911 com o intuito de celebrar a visita do Rei Jorge V e Rainha Maria.

Mais tarde visita ao Museu do Príncipe de Gales uma mistura da arquitetura gótica eMais tarde, visita ao Museu do Príncipe de Gales, uma mistura da arquitetura gótica e
mourisca, lembrada pela sua grandeza e impressionante cúpula branca. Explore o museu com
um guia e veja as coleções dos artefactos dos anciãos, que remontam até às datas de 2000
A.C.

Viagem até à baptizada Estação de Victoria (conhecida hoje em dia como terminal de
Chattrapati Shivaji), inspirado pela gigante estação de St. Pancras em Londres. A Estação de
Victoria tem uma magnífica variedade de cúpulas, espirais e colunas corintianas. O primeiro
comboio a partir desta estação foi em 1853 sendo que hoje em dia mais de meio milhão de
pendulares recorrem a este terminal.

Viagem até a estação de Churchgate Railway para assistir à atividade Dabbawala. Mais tarde
vão embarcar num comboio local até a estação de Mahalaxmi. Passeio a pé até Dhobi Ghat
com o intuito de fazer uma paragem para recordações fotográficas. A maior atração turística da
cidade e a maior lavandaria a céu aberto é a lavandaria de Dhobi Ghat.

Partida até ao Hotel St. Regis para aproveitar o almoço no restaurante “Seven Kitchens” (buffet
internacional). Depois da refeição, vai-se fazer um uma viagem até ao passadiço de Colaba e
consequente exploração do mercado hindu. Um mercado estreito com muitas lojas e boutiques
de designers hindus lembranças e artesanatode designers hindus, lembranças e artesanato.

Partida para o famoso templo de Iskcon, um impressionante templo da sociedade internacional
de consciencialização para Krishna. Krishna, muitas vezes desenhado com cor azul e a tocar
flauta, tem uma natureza associada à sua irreverência maquiavélica, ligada à origem ancestral,
fizeram dele um dos deuses mais populares do mundo. Os seguidores de Krishna acreditam
que o seu corpo está sujeito ao nascimento, velhice, doença e morte enquanto que a sua alma
é, por natureza, eterna, cheia de cultura, conhecimento e abençoada.

Percurso e visita ao Museu Mani Bhavan, base do Ghandi durante o período de 1917 a 1934.
H j di é h Gh di bibli t i d 20 000Hoje em dia, é um museu em homenagem a Ghandi, com uma biblioteca com mais de 20,000
livros. Explore uma série de minúsculos dioramas, fotos, cartas e artefactos pessoais.

Passagem por “Malabar Hill”, “Jain Temple”, “Haji Ali”, para posterior chegada ao Hotel Taj
Santacruz.

Jantar no hotel seguido de uma pausa para relaxar. O hotel disponibiliza quartos para tomarem
banho e mudarem de roupa (1 quarto para cada 4 pessoas, com uma duração máxima de 2
horas).

Transfer do hotel até ao aeroporto para início da viagem de regresso a Portugal.


