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Viagem Completa
Nova Iorque, Canadá e 
Nova Inglaterra 2023

Início

Final da viagem

Viagem completa de 16 dias
Partida 2 de agosto 2023
Desde Madrid, Barcelona e Lisboa
A viagem inclui:
• Voos de ida e volta de Madrid, Barcelona e Lisboa
(consulte outros pontos).
• Transfers de/para o aeroporto.
• Transfer para o porto.
• 2 Noites em hotel 4* com pequeno-almoço
em Montreal.
• 2 noites em hotel 4* com pequeno-almoço
em Nova Iorque.
• Visitas a Montreal e Nova Iorque com guia em espanhol.
• Guia assistente em espanhol.
• Assistência, COVID e seguro de cancelamento*
*O preço inclui seguro de assistência e cancelamento (até € 2.000)
com cobertura específica relacionada com o COVID. 

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

3 Ago - Visita de Montreal. Alojamento em Hotel 4* 

4 Ago – Traslado a Quebec e embarque.

5 Ago – Quebec

6 Ago – Saguenay

7 Ago– Navegação

8 Ago – Charlottetown

9 Ago – Sydney

10 Ago – Halifax

11 Ago – Bar Harbor

12 Ago – Boston

13 Ago – Navegação

14 Ago – Desembarque em Nova Iorque. Visita de cidade. 
Alojamento em hotel 4*

15 Ago - Día livre para disfrutar de la ciudade. Alojamento 
em hotel 4*

16 Ago – Visita de Nueva York e transfer ao Aeroporto
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17 Ago – Chegada a Espanha e Portugal



2 de agosto

Voo Madrid, Barcelona ou
Lisboa – Montreal (Canadá)

Apresentação no aeroporto 3 horas antes da hora de partida do voo para realizar os procedimentos de check-in. 
Saída de Madrid e Barcelona num voo da                                    com escala em Paris, destino Montreal.
Saída de Portugal num voo direto da                                   para Montreal.
Chegada e transfer para hotel 4*

Notas: 
- Horários de informação e voo no final do documento. 
- Para obter ligações de outros pontos, consulte o seu agente de viagens.

Pequeno-almoço no hotel.
10:00h a 19:00h aprox. 
Visita guiada a Montreal a partir do leste. Veremos a Cidade Olímpica, onde faremos uma pequena paragem para 
tirar fotografias na Torre inclinada.  Continuaremos o percurso para visitar a Rua St. Laurent (a rua principal da 
cidade), a vizinhança da Golden Square Mile de Montreal (onde veremos a famosa Universidade McGill) e o Monte 
Real Park, com uma paragem para fotos no miradouro. Também visitaremos o bairro Le Plateau au Mont Royal, 
um dos mais populares, bem como a Praça de Armas, onde está localizada a Basílica de Notre Dame de Montreal. 
A Praça Cartier e a Câmara Municipal de Montreal. Quando chegarmos à “Velha Montreal” desfrutaremos de 
tempo livre para almoçar e descobrir a cidade velha.  Depois, desfrutaremos do espetáculo da AURA (entrada 
incluída), um belo espetáculo que combina música e efeitos de luz dentro da Basílica de Notre Dame. No final do 
espetáculo, transfer para o hotel. 
Alojamento em Hotel 4* em Montreal.
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3 de Agosto

Visita a Montreal, (Canadá)



Pequeno-almoço no hotel.
(9 -13 horas aprox.)
Transfer de Montreal para Quebec para embarcar no navio Caribbean Princess.
Cruzeiro de 4 até 14 de agosto a bordo do Caribbean Princess.

Transfer para Quebec e
embarque (Canadá) 

4 de agosto

O Caribbean Princess com capacidade para 3.140 passageiros e 
com um total de 1.200 tripulantes à sua disposição para
oferecer-lhe um alto nível de qualidade, conforto e excelente 
gastronomia, acordando todos os dias num maravilhoso porto na 
costa leste do continente norte-americano.

Caribbean Princess

Observação: a Mundomar Cruises oferecerá excursões
opcional em espanhol nos portos de escala.

Dados técnicos:
Comprimento 290m.
Altura 59m.
Tonelagem 112.894.
Velocidade máxima de 23 nós. 
19 decks.
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5 de agosto

Quebec, (Canadá)

Pensão completa a bordo.
(Saída às 17:00 horas)
O Quebec é uma das cidades mais influenciadas pela França, no Canadá. A sua marca são as suas ruas íngremes 
cheias de edifícios de interesse.  Destaca-se principalmente pelo seu conhecido centro histórico, declarado
Património da Humanidade. O Quebec também é conhecido por ser a única cidade murada na América do Norte. 

Pensão completa a bordo.
(07:00 - 17:00 hrs)
Saguenay é uma cidade do Canadá. Caracteriza-se pelas suas imponentes paisagens compostas por lagos, rios, 
colinas e vales. É um destino tranquilo, dividido em três distritos com os seus respetivos centros urbanos que têm 
múltiplas opções gastronómicas e uma longa tradição de cerveja. 

6 de agosto

Saguenay, (Canadá)
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7 de agosto

Navegação

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



8 de agosto

Charlottetown, (Canadá)

Pensão completa a bordo.
(09:00 - 18:00 hrs)
Charlottetown está localizada na Ilha do Príncipe Eduardo, uma das mais belas províncias do Canadá. É a capital e 
principal cidade da ilha. Apesar da sua pequena dimensão, caracteriza-se pelo seu potencial turístico, atraindo um 
grande afluxo de visitantes, ano após ano. As suas construções da era Vitoriana, bem como as suas construções 
inovadoras geram um contraste muito atrativo. 

Pensão completa a bordo.
(07:00 - 16:00 hrs)
Sydney é uma cidade localizada na costa leste da Ilha do Cabo Breton , na Nova Escócia ( Canadá).  Sydney
caracteriza-se pelo seu incipiente sucesso turístico nas últimas décadas.  Destaca-se o seu legado cultural em 
todos os seus bens turísticos. Estes incluem a celebração ao longo do ano de vários festivais e concursos. Tem 
paisagens naturais espetaculares como o Parque Nacional Cape Breton Highlands e o Lago Bras D’or.

9 de agosto

Sydney, (Canadá)
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11 de agosto

Bar Harbor, Maine (E.U.A.)

Pensão completa a bordo.
(07:00 - 19:00 hrs)
Maine é, de longe, o maior dos estados da Nova Inglaterra. A sua paisagem caracteriza-se pelas suas costas
rochosas, pelas suas florestas exuberantes, pelos seus lagos e montanhas.  Entre os seus principais pontos de 
interesse estão o Parque Nacional de Acadia. Desde os seus seixos macios e praias de pedra até falésias de
granito com fileiras de árvores verdes profundas, cada centímetro de costa apresenta maravilhas naturais,
incluindo vegetação exuberante, vida selvagem e aves.

10 de agosto

Halifax, (Canadá)

Pensão completa a bordo. 
(07:00 - 16:00 hrs)
Halifax é uma cidade costeira da Nova Escócia, Canadá. Vai para o Canadá através do Istmo de Chignecto.  É uma 
cidade marcada pela sua grande tradição piscatória, agrícola e mineira. Halifax oferece uma variedade de
refeições, entretenimento e compras.  Tem o incentivo de ter diferentes tipos de paisagem dependendo do ponto 
da cidade que é visitada.
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12 de agosto

Boston, Massachusets (E.U.A.)

Pensão completa a bordo.
(07:00 - 22:00 hrs)
Boston é a capital de Massachusetts, Boston tem uma grande história e património cultural, o que faz dela uma 
cidade muito atraente para visitar, além do seu interesse cultural, tem inúmeros edifícios históricos, ruas estreitas 
de calçada, inúmeros parques e seu skyline característico.
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13 de agosto

Navegação

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



14 de agosto

Desembarque en Nova Iorque 
(E.U.A.) e passeio pela cidade.

Pequeno-almoço a bordo da Caribbean Princess. 
(09:00-14:00 hrs aprox) 
Desembarque do navio de cruzeiro no porto de Nova Iorque e visite a área de Nova Iorque de Midtown, a parte 
mais turística e onde a maioria dos símbolos que identificam Nova Iorque estão concentrados. Durante o tour, 
iremos visitar Time Square e a 42nd Street, Broadway, Central Park, 5th Avenue, Museu de Arte Moderna “Moma” 
(entrada não incluída), Rockefeller Center, St. Patrick’s Cathedral, Grand Central, Columbus Circle, J. Lennon
Memorial, Strawberry Fields, Madison Square Garden, NY Library, Bryant Park....  Também subiremos o
emblemático Empire State Building (entrada incluída) que, embora já tenha perdido há muito a sua hegemonia 
como o arranha-céus mais alto do mundo (102 andares), continua a ser o mais famoso de Nova Iorque.
Localizado no coração de Midtown e muitas vezes imortalizado pelo cinema de Hollywood, o Empire State
Building é um magnífico exemplo da arquitetura Art Deco, de onde pode ter vistas espetaculares da cidade que 
nunca dorme.
Transfer para o hotel e tarde livre. 
Alojamento em Hotel 4* em Nova Iorque.
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15 de agosto

Día Livre em Nova Iorque 
(E.U.A.)

Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para desfrutar da cidade.
Alojamento em Hotel 4* em Nova Iorque.



AIR FRANCE
Chegada a Madrid às 08:00h (hora local)
Chegada a Barcelona às 11:55h (hora local)

TAP
Chegada a Lisboa às 10:25h (hora local)

17 de agosto

Chegada a Espanha e Portugal

16 de agosto

Visita de Nova Iorque (E.U.A.) e 
transfer para o aeroporto.

Pequeno-almoço no hotel.
(09:00-14:00 hrs aprox) Vamos sair do hotel para fazer uma interessante visita aos contrastes dos bairros mais 
famosos de Nova Iorque e conhecer os arredores de Manhattan. Vamos visitar o bairro do Harlem e o Bronx com 
uma breve paragem no Estádio Yankee. Vamos visitar Queens, berço de culturas de todos os cantos do planeta, 
bem como uma visita a Flushing Meadows – Corona Park.  Iremos visitar evidentemente Brooklyn, um dos bairros 
mais carismáticos que alberga a maior comunidade de judeus ortodoxos fora de Israel, coabitando em harmonia 
com artistas e boémios.  E também visitaremos o DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass),
vizinhança de Brooklyn sob a Ponte de Manhattan. Teremos a opção de atravessar a ponte de Brooklyn a pé na 
direção de Manhattan, uma experiência e vistas inesquecíveis.
Na hora indicada, transfer para o aeroporto JFK (Nova Iorque).
Partida do voo direto operado pela Air France / TAP
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O preço inclui 
• Todos os transferes, visitas, taxas de entrada, pequenos-almoços, 
almoços e jantares especificados no itinerário
• Guia acompanhante desde Espanha
• Guia local profissional em espanhol em passeios
• Seguro de voo e cancelamento
• Cruzeiro em pensão completa

 O preço não inclui 
• Gratificações
• Bebidas em almoços ou jantares não especificados
• Vistos
• Teste Covid-19.
• Qualquer outro serviço não especificado.

Atualizado 15 de março de 2023

*Possibilidade de conexão a partir de outros pontos da Península, Ilhas Baleares e Canárias. Verifique os horários e o suplemento.
As alterações à Classe Executiva estão disponíveis no voo antes da emissão de bilhetes (ver disponibilidade e suplemento).
** A distribuição para triplo e quádruplo será a partilha de quarto duplo. Os quartos triplos e quádruplos têm 2 camas de casal. Verifique 
a disponibilidade. 

Preços por pessoa em cabine dupla com partida desde Madrid/ Barcelona/Lisboa*

Saída de MAD na classe económica + serviços terrestres*: 2.062 €

Saída de BCN em classe económica + serviços terrestres*: 2.079 €

Saída de LIS em classe económica + serviços terrestres*: 2.293 €

Taxas aéreas e combustível de MAD (sujeita a alteração de emissão): 696 €

Taxas aéreas e combustíveis de BCN (sujeito a alterações de emissão): 695 €

Taxas aéreas e combustível de LIS (sujeita a alteração de emissão): 435 €

Preços por pessoa em cabine dupla

Cabine interior desde 693 €

Cabine ventana desde 725 €

Cabine balcón desde 1.794 €

Taxas por pessoa 555 €

Preços do serviço aeroterrestre

Preços do cruzeiro

Suplemento único: 751 €

Suplementos

Desconto triplo (sujeito a disponibilidade): 448 €
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Notas importantes

• Esta viagem está programada para um mínimo de 20 pessoas. No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço 
pode sofrer alterações. 
• A viagem pode ser cancelada pelos fornecedores ou pela agência organizadora por motivos de força maior (COVID-19, 
impossibilidade de voos, requisitos de saúde, etc.).
• Oferecemos uma descrição aproximada da viagem completa (voos, visitas, alojamento, guias locais em espanhol, etc.) e 
pode variar dependendo de vários fatores e circunstâncias. Caso não possa ter um guia local em espanhol durante uma 
visita, o nosso guia de acompanhamento realizará traduções simultâneas. A duração também pode variar condicionada por 
horários de voo, tráfego, condições meteorológicas, etc.
• Os nossos programas não são adequados para pessoas com mobilidade reduzida, pois não conseguem garantir o 
cumprimento dos requisitos de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante o programa e 
impossibilitam a sua operacionalidade.
• Cada passageiro será responsável pela emissão de toda a documentação necessária (vistos e documentos sanitários 
necessários) de acordo com a sua nacionalidade. Em caso algum a Mundomar Cruzeiros será responsável pela emissão de 
vistos ou documentação necessária. 
- Passaporte: obrigatório com uma validade mínima de 6 meses após a data de desembarque e pelo menos 2 folhas em 
branco. 
- Vistos: Passageiros espanhóis e portugueses precisam de emitir o Visto Eletrónico do Canadá (ETA) e Visto
Eletrónico dos EUA (ESTA). Se o passageiro tiver uma nacionalidade diferente, deve consultar o seu agente de viagens ou 
em: https://visados.org/
- Consulte os requisitos sanitários necessários para a entrada no Canadá, Estados Unidos e embarque na Princess Cruises.
• O programa inclui seguro de viagem que inclui Garantias de Saúde e cancelamento até € 2.000 por pessoa, casos de 
COVID-19 positivos, bagagens e malas, transporte ou repatriamento, acidentes, etc. (consultar cobertura e suplementos para 
cobertura de extensão).
• Upgrades da Classe Executiva disponíveis no voo antes da emissão de bilhetes (ver disponibilidade e suplemento).
• Bagagem incluída: 1 mala até 23kg e 1 bagagem de mão de 55 cm x 40 cm x 20cm.
• Ocupação tripla e quádrupla está num quarto com duas camas grandes.
• É obrigatório fornecer um número de telemóvel de contacto por reserva, sendo este o número a utilizar durante a 
viagem para notificar o passageiro de possíveis incidentes e/ou emergências.

Condições de reserva e cancelamento

É essencial anexar uma cópia dos passaportes dos passageiros no momento da confirmação da reserva. O depósito de 
toda a viagem em classe económica é de 150€ por pessoa e em classe executiva 350€ por pessoa
(não reembolsável).
Uma vez confirmada a reserva por escrito e o depósito foi pago, as taxas de cancelamento serão as seguintes: 
Cancelamento até 81 dias antes da data de saída do cruzeiro: Depósito total 
Cancelamento entre 80 e 60 dias antes da data de saída do cruzeiro: 10% do preço total 
Cancelamento entre 59 e 45 dias antes da data de saída do cruzeiro: 25% do preço total 
Cancelamento entre 44 e 36 dias antes da data de saída do cruzeiro: 50% do preço total 
Cancelamento a menos de 35 dias da data de saída do cruzeiro: 100% do preço total
O valor da penalidade será reembolsável para o seguro incluído no preço da viagem se forem cumpridas as
garantias de cancelamento especificadas nas condições do seguro, com exceção do montante da prima do
seguro de €100 que não seria reembolsável em qualquer caso.
Como é um programa completo, o dinheiro não será devolvido em qualquer caso das visitas que o cliente decide não fazer.
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando forem afetados por motivos de força maior, 
entendendo por tais circunstâncias que estão fora do controlo dos organizadores, anormais e imprevisíveis, no entanto, a 
assistência necessária será prestada ao cliente que for afetado. 
OS BILHETES DE AVIÃO SERÃO EMITIDOS APROXIMADAMENTE 35 DIAS ANTES DA SAÍDA. UMA VEZ EMITIDA,
NENHUMA TAXA DE CÂMBIO SERÁ ACEITE E NÃO SERÁ REEMBOLSÁVEL. 
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