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Início

Final da viagem

Viagem completa de 15 dias
Partida 2 de agosto 2023
Desde Madrid, Barcelona, Lisboa, Málaga
ou Bilbao

A viagem inclui:
• Voos ida e volta desde Madrid, Barcelona, Lisboa , 
Málaga ou Bilbao (consultar desde outros pontos).
• 2 noites de hotel 5* em Vancouver
• Visitas em Vancouver
• Cruzeiro de 12 dias a bordo do Crown Princess em 
pensão completa
• Traslados durante a viagem
• Guia Assistente em Espanhol
*Os voos de ida desde Málaga e Bilbao fazem escala em Lisboa e 
Toronto

2 Ago - Partida desde Espanha e Portugal. Chegada a
Vancouver e Alojamento em Hotel 4* Sup

3 Ago - Visita Opcional de Vancouver. Alojamento em Hotel 
4* Sup

4 Ago – Visita de Vancouver e embarque.

5 Ago – Navegação

6 Ago – Sitka

7 Ago– Icy Strait Point

8 Ago – Hubbard Glacier

9 Ago – Juneau

10 Ago – Haines

11 Ago – Navegação

12 Ago – Ketchikan

13 Ago – Navegação

14 Ago – Victoria

15 Ago - Desembarque em Vancouver e traslado ao
aeroporto

16 Ago – Chegada a Espanha e Portugal
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2 de agosto

Voo Madrid, Barcelona, Lisboa, 
Málaga ou Bilbao – Vancouver, 
(Canadá)

Apresentação no aeroporto 3 horas antes da hora de partida do voo para realizar os trâmites de check-in. Partida 
em voo da                                     ou                                 com destino Vancouver (Canadá). Chegada em Vancouver à 
tarde.
Assistência no aeroporto e traslado ao hotel em Vancouver para realizar o check in. Alojamento em Hotel de 5* 
em Vancouver.

Nota: - Para conexões desde outros pontos, consulte com o seu agente de viagens

Pequeno-almoço no hotel.
De 9:00 a 13.00 hrs aprox.
Visita Opcional de Vancouver: Começamos o tour por Yaletown, para passar na exótica Chinatown, a maior do 
Canadá. A poucos minutos dali, chegamos ao bairro mais antigo da cidade, o entranhável Gastown, com um
original relógio a vapor e as pequenas lojas, galerias e restaurantes de primeira categoria. O terminal de cruzeiros 
para o Alasca, Canadá Place, converteu-se num símbolo da cidade com o seu teto branco em forma de cinco
velas. A uns minutos do porto chegamos a Stanley Park, oferecendo-nos uma maravilhosa vista da baía, da
cidade e das Montanhas Costeiras. Pararemos para tirar fotos de uns autênticos tótems nativos. À saída do
parque podemos observar a praia de English Bay, seguindo o passeio até à Ponte Burrard. Finalizando a nossa 
visita à cidade, entraremos na Granville Island com o seu artesanato local e o ambiente marinho no pequeno 
porto desportivo.
Regresso ao hotel.
Alojamento em Hotel de 5* em Vancouver
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3 de Agosto

Visita de Vancouver, (Canadá)

Visita Opcional
de Vancouver:  89€



Pequeno-almoço no hotel.
De 8:30 a 13:00 hrs aprox.
Partida em direção ao Norte de Vancouver atravessando a famosa Ponte Lions Gate chegamos a Vancouver 
Norte. Na primeira paragem podemos desfrutar de uma experiência única quando atravessamos uma das pontes 
suspensas de peões mais compridas do mundo, o Capilano Suspension Bridge, com a sua impressionante vista 
para o canyon. Dentro do parque também se encontram os Tree Tops e o Cliff Walk. As árvores da área do
Capilano, pinheiros Douglas e Hemlock, assim como os cedros vermelhos são centenários e passam dos 70
metros de altura. No Rio Capilano existe uma criação de salmões, onde se poderá apreciar uma amostra das
distintas variedades de salmão da região e uma detalhada explicação da sua curiosa trajetória desde que nascem 
até que regressam ao seu lugar de origem para desovar. A seguir, tomaremos o teleférico ao cimo da Grouse 
Mountain. As pistas de ski no inverno, convertem-se em pradarias verdes no verão. Daí, a 1.000 m de altura
pode-se admirar a vista panorâmica da cidade. No cimo da montanha pode visitar-se o santuário dos ossos
grizzly. Um projeto para a integração dos ursos orfãos ao meio ambiente.
Traslado ao cais onde embarcaremos no seu cruzeiro Crown Princess.
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Visita de Vancouver, (Canadá) e 
embarque

4 de agosto

Desfrute das majestosas vistas do mundo enquanto navega a 
bordo do Crown Princess. Desde as suas quase 900 cabines com 
varanda ao seu impressionante átrio de três andares, descobrirá 
uma atmosfera relaxada cheia de entretenimento e opções de 
cozinha que lhe darão as boas-vindas a cada dia depois de um 
dia em terra.

Crown Princess

Nota: Mundomar Cruzeiros oferecerá excursiões
opcionais em espanhol nos portos de escala. 

Construção/Renovação: 2006
/ Março 2018
Idioma/Moeda: Inglês/Dólar 
Passageiros - 3.080
Tripulação - 1.200
Toneladas - 113.561 Comprimento 
– 290 metros
Altura - 60 metros Decks - 19
Cabines - 1.541



5 de agosto

Navegação

Pensão completa a bordo.
Desfrute do navio enquanto realiza uma magnífica navegação.
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Pensão completa a bordo.
Esta cidade está localizada na costa ocidental da Ilha Baranof, no arquipélago de Alexander, e foi a capital do 
Alasca por 126 anos, durante o assentamento por parte do Império Russo na região. De facto, na cidade ainda se 
refletem algumas infra-estruturas que nos dias de hoje convivem com outros vestígios de diferentes ocupações 
como a Catedral Ortodoxa de São Miguel. A cidade, graças às viagens de cruzeiros, entre outros vai-se
transformando e convive com a cultura e os hábitos dos habitantes de Sitka.

6 de agosto

Sitka, (E.U.A)
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7 de agosto

Icy Strait Point, (E.U.A)

Pensão completa a bordo.
Pequeno porto que cativa pela sua vida selvagem e sua cultura nativa, considerado como um dos melhores
lugares do Alasca para pescar ou ver as baleias, onde também pode encontrar uma das tirolesas que é
considerada como das maiores do mundo, e onde também se pode assistir a espetáculos que narram a história da 
herança tribal através de cantos e danças, ou desfrutar da sua magnífica cozinha local.

Pensão completa a bordo.
O Glaciar Hubbard é um lugar onde se pensa na imensidão da natureza, em seu gelo caindo na água pode-se
perceber o estrondoso crepitar do gelo, e dependendo do tamanho que cai, o que acontece na água
surpreende-o. A luz do sol faz com que no mesmo dia possam perceber um glaciar diferente fazendo, para os 
amantes da natureza ou fotógrafos, um postal único vivido na primeira pessoa.

8 de agosto

Hubbard Glacier, (E.U.A)
Cruzeiro panorâmico



10 de agosto

Haines, (E.U.A)

Pensão completa a bordo.
Com aproximadamente 53 quilómetros quadrados, Haines responde com sua ampla variedade de atividades
adaptadas a cada estação do ano, e agregando diversidade nas suas propostas turísticas mais voltadas para
atividades ao ar livre, desfrutando assim da sua localização privilegiada cercada pela vida selvagem, também
pode visitar algumas das galerias de arte locais, onde as obras de artistas locais de grande interesse são coletadas.
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9 de agosto

Juneau, (E.U.A)

Pensão completa a bordo.
A capital do Alasca atrai milhões de turistas por ano, a sua topografia contribuiu para a peculiar história e
personalidade dos seus habitantes, cercada a oeste por montanhas tão rochosas quanto inacessíveis e a
leste pelo Oceano Pacífico e o Canal Gastineau, embora isso não signifique que deixe de ser uma cidade animada
com oportunidades profissionais de primeira linha, desenvolvimento cultural e artístico, entre outros.



11 de agosto

Navegação

Pensão completa a bordo.
Desfrute do navio enquanto realiza uma magnífica navegação.
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12 de agosto

Ketchikan,  (E.U.A)

Pensão completa a bordo.
Ketchican é uma cidade que surpreende os turistas, sua Creek Street foi red light district durante a corrida do 
ouro, e hoje é uma das ruas mais importantes da cidade onde encontra restaurantes, lojas, o Dolly’s House Mu-
seum e considerada uma das melhores áreas para observar o famoso salmão. Também nos arredores da cidade 
encontra o Totem Bight State Park que possui o maior acervo do mundo ou fazendo atividades ao ar livre como o 
conhecido santuário da floresta tropical do Alasca.

13 de agosto

Navegação

Pensão completa a bordo.
Desfrute do navio enquanto realiza uma magnífica navegação.



15 de agosto

Desembarque em Vancouver
Voo de regresso a Madrid,
Barcelona, Lisboa, Málaga ou 
Bilbao

Desembarque do Crown Princess e traslado ao aeroporto de Vancouver. Partida em voo da                                   ou
                                com destino Madrid, Barcelona, Lisboa, Málaga ou Bilbao.
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14 de agosto

Victoria, (Canadá)

Pensão completa a bordo.
Cidade deslumbrante e cativante entre a mistura do velho mundo e a inovação do novo mundo, localizada na Ilha 
de Vancouver no seu extremo sul, possui o clima mais suave do Canadá. Goza de uma localização
privilegiada e percorrer as suas ruas o fará sentir-se fora de um mundo apressado e stressado, a cidade tem nu-
merosos jardins e uma enorme quantidade de coisas para fazer.

Chegada prevista a Espanha ou Portugal antes das 15h30.

16 de agosto

Chegada a Madrid, Barcelona, 
Lisboa, Málaga ou Bilbao



Data de actualização 30 de março de 2023
*Possibilidade de conexão desde outros pontos da Península, Baleares e Canárias. Consulte horários e suplementos.
** A ocupação em triplos e quádruplos é em quarto com duas camas. Ocupação máxima por quarto dois adultos e duas crianças.

Preços por pessoa em quarto duplo com partida desde Madrid/ Barcelona/Lisboa*

Partida desde MAD em classe turista + serviços de terra desde: 1.931 €

Partida desde BCN em classe turista + serviços de terra desde: 1.665€

Partida desde LIS em classe turista + serviços de terra desde: 1.720 €

Partida desde AGP em classe turista + serviços de terra desde: 1.724 €

Partida desde BIO em classe turista + serviços de terra desde: 1.784 €

Taxas aéreas e combustível desde MAD (sujeitas a alterações até à emissão): 811 €

Taxas aéreas e combustível desde BCN (sujeitas a alterações até à emissão): 855 €

Taxas aéreas e combustível desde LIS (sujeitas a alterações até à emissão): 550 €

Taxas aéreas e combustível desde AGP (sujeitas a alterações até à emissão): 794 €

Taxas aéreas e combustível desde BIO (sujeitas a alterações até à emissão): 834 €
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Preços por pessoa em cabine dupla

Cabine interior desde 519 €

Cabine janela desde 657 €

Cabine varanda desde 960 €

Taxas por pessoa 645 €

Preços do serviço aeroterrestre

Preços do cruzeiro

Suplemento em quarto individual em Hotéis: 450 €

Suplementos

Visita Opcional de Vancouver: 89 €

Excursão Opcional

Desconto** em quarto triplo e cuádruplo (para 3ª e 4ª pessoa): 125 €



Notas importantes

• Esta viagem está programada para um mínimo de 20 pessoas. No caso de não chegar ao mínimo estabelecido o preço poderá sofrer 
alterações.
• A viagem pode ser cancelada pelos fornecedores ou pela agência organizadora por motivos de força maior (COVID,
impossibilidade de voos, requisitos de saúde...)
• O preço não inclui seguro de viagem. É obrigatório viajar com seguro. Consulte o nosso seguro caso não tenha o seu.
• Oferecemos uma descrição aproximada de toda a viagem (voos, visitas, hospedagem, guias locais em espanhol, etc.) e pode variar 
dependendo de vários fatores e circunstâncias. Caso não seja possível a presença de um guia local em espanhol
durante a visita, nosso guia acompanhante fará tradução simultânea. A duração também pode variar dependendo dos horários dos voos, 
tráfego, condições meteorológicas, etc.
Os nossos programas não são aptos para pessoas com mobilidade reduzida ao não poder assegurar o cumprimento dos requisitos de 
segurança em todas as infra estruturas e equipamentos utilizados durante o programa e que impossibilitam que seja operativamente 
viável.
• Bagagem incluída: 1 mala a despachar de até 23kg e 1 peça como bagagem de mão de até 8 kg.
• Documentação: obrigatório passaporte com ao menos 6 meses de validade depois da data de desembarque e ao menos 2 folhas em 
branco.
• Vistos: Não necessário para portugueses, para mais informaao consultar a sua agência de viagens ou https://visados.org/
• Obrigatório ter aprovada a autorização ESTA exigida pelo Canadá em https://eta-canada.es/solicitud.
• Obrigatório ter aprovada a autorização ESTA exigida pelos Estados Unidos https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta
• Cada passageiro será responsável de emitir toda a documentação necessária (vistos e documentos sanitários que sejam
necessários) de acordo com a sua nacionalidade. Em nenhum caso será a Mundomar Cruzeiros o responsável da emissão dos vistos ou 
documentação necessária.
• Consultar requisitos sanitários necessários para a entrada no Canadá e Estados Unidos e embarque na Princess Cruises.
• É obrigatório facilitar um número de telefone móvel de contato por passageiro, sendo este o operativo durante a
viagem para avisar de possíveis incidências e/ou emergências ao passageiro.

Condições de reserva e cancelamento

É imprescindível juntar cópia dos passaportes dos passageiros no momento de confirmação da reserva.
O depósito para toda a viagem em classe turística é de € 150 por pessoa
Uma vez confirmada a reserva por escrito e pago o depósito, as taxas de cancelamento serão as seguintes:
Cancelamento até 81 dias antes da data de partida do cruzeiro: Depósito total
Cancelamento entre 80 e 60 dias antes da data de partida do cruzeiro: 10% do preço total
Cancelamento entre 59 e 45 dias antes da data de partida do cruzeiro: 25% do preço total
Cancelamento entre 44 e 36 dias antes da data de partida do cruzeiro: 50% do preço total
Cancelamento com menos de 35 dias antes da data de partida do cruzeiro: 100% do preço total
O valor da penalização será reembolsado pelo seguro incluído no preço da viagem se se cumprem as garantias de
cancelamento especificadas nas condições do seguro, exceto o valor do prémio do seguro.
Por ser um programa completo, não se devolverá o dinheiro em nenhum caso das visitas que o cliente decida não realizar.
A responsabilidade da prestação dos serviços contratados cessará quando estes sejam afetados por motivos de força maior, entendendo 
por tais circunstâncias aquelas alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis, não obstante, se prestará a necessária assistência ao 
cliente que se encontre afetado.
OS BILHETES AÉREOS SERÃO EMITIDOS APROXIMADAMENTE 35 DIAS ANTES DA PARTIDA. UMA VEZ EMITIDOS NÃO SE ADMITIRÁ 
NENHUM TIPO DE ALTERAÇÕES E NÃO SERÃO REEMBOLSÁVEIS.
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O preço inclui
• Todos os voos, traslados, visitas, entradas, pequenosálmoços,
almoços e jantares que se especificam no programa.
• Guía assistente desde Espanha.
• Guía local em espanhol durante as visitas.
• Cruzeiro em pensão completa

El preço não inclui
• Gratificaç ões.
• Gratificaç ões do cruzeiro
• Bebidas nos almoços ou jantares não especificadas.
• Vistos.
• Qualquier outro serviço não especificado.

NOTA IMPORTANTE: O preço não inclui seguro de viagem. É obrigatório viajar com seguro. Consulte o nosso seguro em caso de não dispor de um próprio.


