
Clique e assista ao vídeo do seu navio
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Consulte aqui os procedimentos  de Segurança 
COVID-19  PRINCESS Cruises

» LUGARES LIMITADOS «

18 dias

Porto MonttSantiago do Chile Glaciar Amália Punta Arenas Ushuaia

Cabo Horn Ilhas Malvinas Porto Madryn Montevideo Buenos Aires

Locais eXpeciais a visitar

R
N

A
V

T 
3

4
4

5

Tel: (+351) 218 040 441  | reservations@globalseatravel.com
www.globalseatravel.com            globalseatravel

Cruzeiro + Voo ida/volta desde Lisboa + 1 noite hotel 5* Santiago do Chile  +  visita a Valparaíso  + Transferes  + seguro
Opcional: Extensão 3 dias às Cataratas de Iguaçu

17 fev a  6 mar 2022

https://www.princesscruzeiros.com/princessPT/navio/diamondprincess.html
https://www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/cdc-travel-advisories.html
https://www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/cdc-travel-advisories.html
https://www.princesscruzeiros.com/princessPT/navio/diamondprincess.html
https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel


O programa poderá sofrer alterações de acordo com as condições locais e 
sanitárias

CAMAROTES EXTERIORES A BOMBORDO
Disponibilidade Limitada

CruiseXperts na Terra do Fogo
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Pacote de eXcursões (consulte-nos)

DIAMOND PRINCESS  - DADOS TÉCNICOS

Construído/Remodelado: 2004 / Abril 2017
Idioma/Moeda: Inglês / USD
Hóspedes - 2.670
Tripulação - 1.100
GTs 115,875

Comp- - 290 metros
Largura - 62 metros
Decks - 18
Camarotes - 1.337

https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel
https://www.princesscruzeiros.com/princessPT/navio/diamondprincess.html


• Todos os valores de venda apresentados são em euros, com IVA incluído à taxa legal de 23% ao abrigo do Dec-lei 221/85;
• Este folheto não dispensa a consulta de toda a informação adicional “Condições e Termos de reservas” da GlobalSea CruiseXperts, 

oficialmente publicados  e que podem ser consultados (aqui);
• Por motivos de natureza ou de força maior, alheias à organização, o preço e/o itinerário podem sofrer alterações, sendo comunicadas 

atempadamente, ao abrigo dos direitos essenciais da Lei Diretiva da (EU) 2015/2302 (aqui)
• Trata-se de uma Viagem Organizada, que significa que é composta por mais de um serviço turístico, e como tal passa a ser 

regulamentada pela Diretiva Europeia, podendo consultar toda a informação sobre direitos, deveres e responsabilidades (aqui)
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SEGURO incluído em qualquer Programa  18 ou 21 Dias

- Multiviagens Premium VIP cobertura de cancelamento até 
5.000€  p/pessoa + COVID-19 (condições particulares) 
- Opcional: Seguro “CE Exclusivo GlobalSea” 37,50€ p/pessoa)

532,00€ p/pessoa 
(14 noites x 38€)          

Serviço opcional: Tarifa “PRINCESS VIP” (saiba mais aqui) 

- Taxas de serviço a bordo
- Internet/WiFi a bordo
- Pacote de Bebidas

PROGRAMAS (18 ou 20 dias) Não inclui: Taxas de serviço obrigatórias (“gorjetas”) a bordo, no valor de 14,50 usd/noite/ pessoa

Adira ao serviço opcional Tarifa “Princess VIP” e fique com esse  valor das taxas, já incluído no preço final (veja abaixo)

CruiseXperts na Terra do Fogo
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http://www.globalseatravel.com/pt/informacoes-uteis/reservas-gst/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PT
http://www.globalseatravel.com/media/3170181/FIN_GlobalSea.pdf
https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel
http://www.globalseatravel.com/media/3492165/CRUZEIRO-VIP-PVFM-5K-CIV-C.pdf
http://www.globalseatravel.com/media/3493398/CE_CRUZEIROS_29012021.pdf
http://www.globalseatravel.com/media/3495653/PRI_PT-EXPERIENCIA-VIP.pdf


PROGRAMA AEROTERRESTRE

A GlobalSea CruiseXperts preparou um programa  aeroterrestre muito eXpecial, para o seu cruzeiro no Diamond 
Princess à Patagónia, Ushuaia e Terra do Fogo para que possa conhecer estes locais tão especiais na América do Sul da 
maneira mais confortável.
Teremos voos Ibéria, transferes, alojamento em hotel de 5* e visitas no Chile, sempre acompanhados por um Guia 
Assistente (em espanhol).

17 de fevereiro
Voos Lisboa/Madrid - Santiago do Chile (Chile)

Apresentação no aeroporto 3h antes da hora de saída do voo para efetuar o check-in. 
Ligação de Lisboa: saída 16:40h, chegada: 19:10h (hora local).
Saida em voo desde Madrid às 23:45h. Noite a bordo

18 de fevereiro
Visita a Santiago de Chile (Chile)

Hora estimada de chegada a Santiago do Chile às 9h15 (hora local). Assistência no aeroporto. 
A cidade de Santiago é delimitada pelo cordão de Chacabuco ao norte, a Cordilheira dos Andes a oriente, a 
“estreiteza Paine” ao sul e a Cordilheira da Costa a oeste, o que confere uma localização privilegiada no Vale do 
Maipo. 
Faremos um tour pela cidade de Santiago, onde a história e a aventura ganham vida à medida que descobrimos os 
ícones mais importantes que marcaram a história. 
Visitaremos a Bolsa de Valores, o Palácio Presidencial, a Plaza de Armas, a Catedral de Santiago, o Antigo Congresso 
Nacional e o Morro de Santa Lúcia. Visita ao moderno bairro do município de Vitacura, Parque Bicentenario e Sky
Costanera. Transfere para o hotel.
O almoço está incluído num restaurante local. 
Alojamento em Hotel 5 * em Santiago do Chile – Crown Plaza ou similar.
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expecial GlobalSea

Cruisexperts na Terra do Fogo

18 dias

https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel


19 de fevereiro
Visita a Valparaíso e embarque no Porto de San António (Chile)

Desembarque do navio Diamond Princess no porto de Buenos Aires e transfere até 
Aeroporto Internacional de Ezeiza e embarque previsto para as 14:20h com regresso a 
Lisboa (via Madrid).
Noite a bordo.

Pequeno-almoço no hotel.
(8:00-14:00h aproximadamente). Sairemos em direção a Valparaíso para conhecer as suas fantásticas ruas. É um dos 
principais portos do Chile, tendo sido declarado em 2003 Património da Humanidade pela UNESCO.
Contemplaremos a maravilhosa baía, os seus morros cheios de cores, as suas casas e suas varandas, que inspiraram 
famosos pintores, arquitetos, cartunistas, músicos e poetas como Pablo Neruda. Percorreremos as ruas inclinadas 
desses morros, e viveremos a experiência da cidade como um habitante local. Visite o Cerro Alegre, Cerro Concepción 
e o Ascensor el Peral. Em seguida, faremos a ligação ao Porto de San Antonio para embarcar no Diamond Princess.

5 de março 
Desembarque em Buenos Aires (Argentina) 
Transfere até ao aeroporto e voo de regresso 

Chegada a Madrid às 06:10h (hora local).
Voo de ligação Madrid – Lisboa: saída 11:25h h com chegada prevista 
pelas 11:50h (hora portuguesa)

6 de março 
Chegada a Lisboa

Inclui: Todos os transferes, visitas e entradas referidas no itinerario

PROGRAMA AEROTERRESTRE
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expecial GlobalSea

Cruisexperts na Terra do Fogo

Camarote
Por Pessoa em ocupação de 

Camarote duplo
Para duas pessoas ocupação de 

Camarote duplo + Pacote Princess VIP Single
+ Pacote 

Princess VIP 
Interior 3 287,35 € 6 574,70 € 7 638,70 € 4 595,00 € 5 127,00 €

Vista-Mar (janela) 3 683,35 € 7 366,70 € 8 430,70€ € 5 356,00 € 5 888,00 €

Varanda 4 090,35 € 8 180,70 € 9 244,70 € 6 123,00 € 6 655,00 €

Suplemento de voo  Classe Executiva/Business = 2.675€ (inclui taxas)
PAGAMENTO FINAL deverá ocorrer até 10/11/2021

https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel


Visitas às Cataratas de Iguaçú com guia local em espanhol. 
Passeios a pé.

+3 dias
(21 dias)
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Uma 

experiência

única! 
Valor por Pessoa em ocupação dupla  

751,00 €

Em ocupação Single 
928,00 €

Voo em Classe Económica. Para 
extensão em Voo Executiva/Business, 

solicite cotação.   

Imperdíveis

1º dia  - Desembarque em Buenos Aires, Argentina, transfere do 

aeroporto.  Alojamento em hotel de 4* em Iguaçú.

2º dia - Pequeno-almoço no hotel e Visita ao Parque Nacional de 

Iguaçu, lado argentino. Regresso ao hotel  e Alojamento. Hotel de 4* 

3º dia - Pequeno-almoço no hotel e transfere para aeroporto

4º dia – Chegada a Lisboa com escala em Madrid

https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel


CONDIÇÕES DE RESERVA E CANCELAMENTO 

Obrigatório anexar cópia dos passaportes dos passageiros no momento da confirmação da reserva.
Depósito para cruzeiro e serviços em classe turística de 451€ (por pessoa).
Depósito para serviços aeroterrestre em classe executiva de 771€ (por pessoa).
Assim que a reserva for confirmada por escrito e o pagamento do depósito for efetuado, os custos de cancelamento serão os 
seguintes:
• Cancelamento até 99 dias antes da data de partida: Devolução total do(s) depósito(s);
• Cancelamento entre 85 - 75 dias antes da data de partida: 10% do preço total;
• Cancelamento entre 74 - 55 dias antes da data de partida: 25% do preço total;
• Cancelamento entre 54 - 40 dias antes da data de partida: 50% do preço total;
• Cancelamento dentro de 39 dias da data de partida: 100% do preço total.

Em qualquer caso acima, de cancelamento voluntário, o custo dos seguros ativos, de base (121 € por pessoa) e outros 
opcionais, contratados à Globalsea, não serão reembolsáveis.
As passagens aéreas serão emitidas aproximadamente 40 dias antes da partida. Após emissão, não são permitidas alterações 
ou qualquer reembolso, parcial ou total.
Neste itinerário, caso o cliente não pretenda acompanhar as visitas incluídas, não haverá direito a acertos ou a devolução de
serviços não usufruídos.
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando estes forem afetados por motivos de força 
maior, entendendo como tais circunstâncias fora do controle dos organizadores, anormais e imprevisíveis, no entanto, a 
assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.

NOTAS IMPORTANTES
• Esta viagem está programada para um mínimo de 15 participantes. Caso não seja atingido o mínimo estabelecido, o preço 
poderá sofrer alterações.
• Oferecemos uma descrição aproximada das visitas, que podem variar dependendo de vários fatores e circunstâncias. A 
duração também pode variar dependendo dos horários dos voos, tráfego, condições meteorológicas, etc.
• A viagem pode ser cancelada pelos fornecedores ou pela agência organizadora por motivos de força maior principais 
(COVID, impossibilidade de voo, requisitos de saúde ...)
• O nosso programa não é adequado para pessoas com mobilidade reduzida, uma vez que não é possível garantir o 
cumprimento dos requisitos de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante o programa e que 
impossibilitam a sua viabilidade operacional.
• Alterações de reserva, aos voos em classe Business estão disponíveis antes da emissão do bilhete (consulte-nos).
• Passageiros em classe Business (MAD-SCL e BUE-MAD), é permitida a bagagem: 3 malas de porão até 23 kg e 1 peça como 
bagagem de mão na cabine até 10 kg.
• Documentação: passaporte obrigatório com no mínimo 6 meses de validade após a data de desembarque e no mínimo 2 
páginas em branco.
• Vistos: não é necessária a emissão de vistos para passageiros portugueses. Se o passageiro tiver outra nacionalidade, deve 
consultar-nos. Cada passageiro será responsável pela emissão dos vistos que forem necessários de acordo com sua 
nacionalidade. Em nenhum caso a GlobalSea e/ou Operador se responsabilizarão pela emissão dos vistos necessários.
• É obrigatório fornecer um número de telemóvel de contacto por reserva, sendo este meio deverá estar sempre ativo 
durante a viagem para contacto em caso de eventuais incidentes e/ou emergências.

expecial GlobalSea

Cruisexperts na Terra do Fogo

Programa Atualizado em 19/07/2021 
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https://www.facebook.com/GlobalSeaTravel

