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ITINERÁRIO DE VIAGEM
20 Outubro ( 1º dia – 6ª Feira ) | Lisboa – Miami – Fort Lauderdale
Comparência no aeroporto de Lisboa (Terminal 1 – Partidas) em hora a indicar. Formalidades assistidas pelo representante da
agência UNIK que acompanha grupo. Partida às 10h15m no voo TP 223. Refeição a bordo. Chegada ao aeroporto de Miami às
14h30m (duração da viagem=09h15m). Formalidades de entrada e transfer a Fort Lauderdale ao Hotel Sonesta Fort Lauderdale
Beach **** (www.sonesta.com) ou similar. Fort Lauderdale, hoje em dia é um importante centro cultural e de negócios, uma
estância balnear e possui um enorme e concorrido porto de cruzeiros – Porto Everglades. Jantar no hotel. Alojamento.
21 Outubro ( 2º dia – Sábado ) | Fort Lauderdale
Pequeno-almoço. Aproveite a manhã para desfrutar da praia em frente ao hotel ou passear até à zona das “Las Olas Boulevard”,
que conduz à rua mais pitoresca e agitada de Fort Lauderdale, onde se encontra uma atraente mistura de lojas, restaurantes
elegantes ou menos formais. Em direcção à praia, a rua atravessa ilhas, onde se pode ver de perto o estilo de vida luxuoso da
cidade. Mas são os canais que continuam a definir o carácter único da cidade (a melhor vista que teremos destes canais é
precisamente quando embarcarmos no Harmony of the Seas). Em hora a indicar transfer ao Porto Everglades para embarque no
“ Harmony of the Seas “, onde após efectuar check-in terá acesso ao camarote. Almoço a bordo.
Partida às 16h00m e inicio de umas férias de sonho na mais absoluta calma e conforto.

“ Bem-Vindos a bordo do maior navio de cruzeiros do Mundo “
Venha conhecer o novo navio da Classe Oasis, o magnifico “Harmony of the Seas”, que irá mudar para sempre a forma como vê
as férias num cruzeiro. O seu design revolucionário tornará os seus 8 dias a bordo numa fantástica experiência : desfrute do seu
camarote, divirta-se no primeiro carrossel de madeira em alto-mar, passeie ao longo do Boardwalk e desfrute das lojas,
restaurantes, até chegar ao Central Park com uma atmosfera tranquila e relaxante com os seus jardins tropicais, e porque não
relaxar o corpo e alma com uma massagem ou fazer exercício no maior ginásio em alto mar ? E … para os mais atrevidos não
deixe de fazer um emocionante passeio na “ Zip Line “, que com uma altura de nove decks faz aumentar a adrenalina e ter uma
vista UNIKa do navio, aprender a surfar as ondas no primeiro simulador a nível mundial a bordo de um navio ou andar num dos
três slides aquáticos que se estendem ao longo de três decks. Os aventureiros partem do deck 18 e descem em circulos até à Zona
da piscina e de desportos no deck 15. Mas a vida a bordo também é feita de cinema ao ar livre, dos deslumbrantes espectáculos
com acrobatas aquáticos, dos espectáculos de variedades, da sua vida nocturna onde não pode deixar de experimentar o Bar
Bionic , composto por empregados robóticos capazes de misturar qualquer tipo de cocktail, dos clássicos às especialidades UNIKas
feitas exclusivamente para si. Aqui tudo está pensado para que desfrute de cada minuto.
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22 e 23 Outubro ( 3º ao 4º dia – Domingo a 2ª Feira ) | Navegação
Aproveite para desfrutar das facilidades deste magnifico hotel flutuante.
24 Outubro ( 5º dia – 3ª Feira ) | Charlotte Amalie (St Thomas)
Chegada a Charlotte Amalie às 08h00m. Tempo livre para efectuar excursões opcionais. Partida às 18h00m. Noite em navegação.
Charlotte Amalie | Para além das belíssimas praias, existe uma outra coisa que distingue a capital de St Thomas : compras. Ao
passear pelas ruas alinhadas com lojas irá descobrir o porquê de Charlotte Amalie ser considerada a capital das “compras dutyfree do mundo”, mas antes das compras pode aproveitar para ir até à praia mais famosa de St Thomas : Magen´s Bay.
25 Outubro ( 6º dia – 4ª Feira ) | San Juan (Puerto Rico)
Chegada a Puerto Rico às 07h00m. Tempo livre para efectuar excursões opcionais. Partida às 15h00m. Noite em navegação.
San Juan | As antigas casas coloridas de San Juan em tons de pastel, varandas em ferro forjado, praças cheias de monumentos
e ruas empedradas, contrastam com uma cidade moderna e espirituosa cheia de energia.
26 Outubro ( 7º dia – 5ª Feira ) | Labadee (Haiti)
Chegada a Labadee às 09h30m. Tempo livre para efectuar excursões opcionais. Partida às 18h00m. Noite em navegação.
Labadee | É uma das ilhas privadas da Royal Caribbean International nas Caríbas. Com praias de água cristalina, bonitas paisagens
onde a natureza é rainha e espectaculares actividades aquáticas. Aproveite para apreciar à vista à medida que sobe 120 metros
acima da esplendorosa península num emocionante passeio de parasailing.
27 Outubro ( 8º dia – 6ª Feira ) | Navegação
Dia para desfrutar das facilidades deste magnifico hotel flutuante.
28 Outubro ( 9º dia – Sábado ) | Fort Lauderdale – Miami
Chegada ao Porto de Everglades às 06h15m. Desembarque e recolha de bagagem. Transfer a Miami onde teremos oportunidade
de passar pelos pontos mais emblemáticos de Miami e que a tornam uma cidade com um charme muito particular, desde a Baixa
(com destaque para a Torre do NationsBank, sendo o arranha-céus mais marcante da cidade e famoso pela sua iluminação
nocturna), Little Havana (a segunda pátria dos cubanos que fugiram de Cuba) e no lado oposto um dos bairros mais ricos da
América : Coral Gables e Coconut Grove e claro Miami Beach conhecida como a Riviera Americana. Tempo livre. Em hora a indicar
transfer ao aeroporto de Miami. Formalidades e partida às 16h15m no voo TP 224. Noite e refeição a bordo.
29 Outubro ( 10º dia – Domingo ) | Lisboa
Chegada a Lisboa às 04h25m (duração da viagem=07h10m). Desembarque e recolha da bagagem. Fim da viagem.
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PREÇO POR PESSOA | Mínimo 45 participantes

Camarote Varanda
com vista mar

Camarote Varanda
com vista Central Park

Camarote Interior
com varanda Virtual

Duplo
2.493,00 €
( 1.760,00 € + 733,00 € ** )

Duplo
2.393,00 €
( 1.660,00 € + 733,00 € ** )

Duplo
2.323,00 €
( 1.590,00 € + 733,00 € ** )

Suplemento síngle
915,00 €

Suplemento síngle
825,00 €

Suplemento síngle
750,00 €

** 733,00 € referem-se às taxas de aeroporto, segurança e combustível ( 378,00 € ) + Tarifa de cruzeiro ( 178,00 € ) +
Taxas de embarque ( 94,00 € ) + Gratificações a bordo ( 83,00 € )





Camarote com Varanda com Vista Mar

Camarote com Varanda Vista Central Park

 Camarote Interior com Varanda Virtual
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
Passagem aérea na companhia aérea TAP : Lisboa – Miami – Lisboa em classe económica, com direito a 23 kgs de



bagagem;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 378,00 € (à data de 14.02.2017) e sujeitas a reconfirmação na



altura da emissão das passagens aéreas);


Acompanhamento representante agência Unik durante toda a viagem;



Transfer aeroporto Miami – Fort Lauderdale;



Bagageiros hotel (1 mala por pessoa);



1 noite de alojamento em regime de pequeno almoço no hotel mencionado ou similar;



1 jantar no hotel com gratificações incluídas;



Transfer hotel em Fort Lauderdale – Porto Everglades;



7 noites de alojamento em pensão completa no camarote escolhido;



Tarifa de cruzeiro no valor de 178,00 € (à data de 14.02.2017 e sujeitas a reconfirmação);



Taxas de embarque no valor de 94,00 € (à data de 14.02.2017 e sujeitas a reconfirmação);



Gratificações a bordo no valor de 83,00 € ;



Transfer Porto Everglades – Miami;



Visita de Miami com guia local idioma português ou espanhol;



Gratificação motorista e guia local;



Seguro de viagem;



ESTA (visto electrónico de entrada nos EUA – para quem o possuir será efectuado reembolso de USD 14,00);



Carteira documentação com itinerário de viagem;



Oferta Unik;



Taxas hoteleiras, de turismo, serviço à data de 14.02.2017.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
Quaisquer outros serviços não mencionados em “serviços incluídos”.



DOCUMENTAÇÃO


Passaporte (com validade mínima de 6 meses à data da chegada a Portugal) e ESTA (visto electrónico de entrada
nos EUA).

As viagens são como as pessoas ... UNIKas
Av. E.U.A. Nº 97 – 12º Dto | 1700 – 167 Lisboa | Portugal
Tel : 218 444 354 | Telemóvel : + 351 963 550 394
E-mail : unik@unik-heritance.pt
Unik Heritance Viagens e Turismo – Capital Social 25.000 € - RNPC Lisboa – RNAVT 4447 – Contribuinte Nº 510 993 150

