KARISMA NO ADRIÁTICO 2016
Delicioso cruzeiro em iate padrão 5 estrelas MS Karisma, partindo e voltado a Split,
navegando no Mar Adriático pelas belissimas Ilha de Brac, Makarska, Ilha de Korcula
(terra natal de Marco Polo), Dubrovnik, Ilha de Mljet, Ilha de Hvar.
Partida de Split
Aos Sábados
Mínimo 02 Pessoas Adultas
Serviços Incluidos
Traslados regulares aeroporto de Split/porto/aeroporto de Split compartilhado com
demais passageiros
7 noites a bordo em cabines com banheiro privativo
Café da manhã e almoço a bordo com água (bebidas a parte)
Jantar de boas vindas a bordo
Lanche da tarde (bolos, café, chá, frutas e água)
Acesso a internet por wi fi a bordo
Acompanhamento pelo gerente de cruzeiros em inglês
Seguro de Assistência em Viagem Internacional GTA Full (até 70 anos *)
1º Dia – Sáb – Split
Chegada ao aeroporto de Split. Recepção e traslado ao porto. Embarque no MS Karisma.
Jantar de boas vindas a bordo. Hospedagem.
2º Dia – Dom – Split – Ilha de Brac – Makarska
Após o café da manhã, navegação até a Ilha de Brac. Tempo livre para caminhar ou
nadar nas praias. Almoço a bordo. Continuação, navegando até Makarska para passar a
noite na localidade. Jantar por conta dos passageiros. Hospedagem a bordo.
3º Dia – Seg – Makarska – Ilha de Korcula
Café da manhã a bordo e partida para a Ilha da Korcula, chamada a “Jóia da Dalmácia”,
aclamada como a terra natal do grande explorador Marco Polo. Parada para nadar e
relaxar. Almoço a bordo. Restante do dia livre. Jantar por conta dos passageiros.
Hospedagem a bordo.
4º Dia – Ter – Ilha de Korcula – Dubrovnik
Café da manhã e navegação até a “Pérola do Adriático”, Dubrovnik, Patrimonio Mundial
da Unesco. Almoço a bordo e dia inteiramente livre para passear e conhecer essa bela e
histórica cidade. Jantar por conta dos passageiros. Hospedagem a bordo
5º Dia – Qua – Dubrovnik – Parque Nacional Mljet
Café da manhã e partida até a Ilha de Mljet com parada para nadar. Almoço a bordo.
Chegada ao coração do Parque Nacional de Mljet. Ingresso por conta dos passageiros
para ter a oportunidade de uma bela caminhada ao longo do Grande e do Pequeno Lago.
Jantar por conta dos passageiros. Hospedagem a bordo
6º Dia – Qui – Ilha de Mljet – Ilha de Hvar
Após o café da manhã, continuação da navegação até a Ilha de Hvar, destino popular de

marinheiros há mais de 200 anos. Para para relaxantes mergulhos nas angras da
Peninsula de Peljesac se o tempo permitir. Almoço a bordo e chegada na cidade de Hvar.
Independentemente de sua herança cultural, Hvar é inesquecível por seu clima
ensolarado, belezas naturais, boa comida e vinhos e práticas esportivas. Jantar por conta
dos passageiros. Hospedagem a bordo
7º Dia – Sex – Ilha de Hvar – Split
Após o café da manhã, partid para Split com parada no trajeto em Milna na ilha de Brac.
Após o almoço a bordo, chegada a Split. Jantar por conta dos passageiros. Hospedagem a
bordo.
8º Dia – Sáb – Split – PARTIDA
Desembarque após o café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Belissimo iate 5* com 48 metros de
comprimento, capacidade para 31
passageiros com 19 cabines (11 no deck
principal e 8 no deck inferior) sendo 10
twins (2 camas de solteiro), 06 duplas
(cama de casal) e 3 triplas (1 cama de casal
e 1 de solteiro).
Todas as cabines tem ar condicionado, aparelho de TV LCD, cofre, alarme contra
incendio, sistema de comunicação interno entre a cabine e o bar. Os banheiros são
equipados com pia, sanitario, chuveiro, roupão e cosmeticos para banho.secador de
cabelos.
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2016 – CAMBIO TURISMO
MÍNIMO 02 PESSOAS ADULTAS
DECK INFERIOR
PERIODO
DUPLO
TRIPLO
INDIVIDUAL
MAI
1.384
1.005
2.253
JUN ATE SET10
1.732
1.249
3.258
SET 17 E 24
1.384
1.005
2.253
DECK PRINCIPAL E DECK SUPERIOR
PERIODO
DUPLO
TRIPLO
INDIVIDUAL
MAI
1.616
1.168
2.644
JUN ATE SET10
1.963
1.411
3.709
SET 17 E 24
1.616
1.168
2.644
IMPORTANTE: TAXAS DE TURISMO E DE PORTO NO VALOR TOTAL € 21 (VINTE E HUM
EUROS) DEVERÃO SER PAGAS DIRETAMENTE PELOS PASSAGEIROS NO ATO DE
EMBARQUE NO NAVIO
PREÇOS INCLUEM IRRPF FIXADO PELA MEDIDA PROVISORIA 713 DE 1º MARÇO DE
2016 E IOF
Datas de saída de Split: Mai 14, 21, 28; Jun 4, 11, 18, 25; Jul 2, 9,16, 23, 30; Ago 6, 13,
20, 27; Set 3, 10, 17, 24
PREÇOS SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO.
Preços por pessoa em EUROS, sujeitos a alteração sem prévio aviso, em razão da
oscilação cambial entre moedas utilizadas (kuna, euro) e alteração de taxas e impostos
locais. Preços não válidos para periodos de feriados, feiras, congressos e grandes
eventos.
*Passageiros com 71 anos ou acima terão acréscimo no valor da tarifa de seguro e

redução ou alteração das indenizações previstas por tipo de sinistro conforme Condições
Gerais da Seguradora GTA e o tipo de seguro contratado
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: Passagem aérea de/para a Croácia ; Taxas de embarque nos
aeroportos, taxas de segurança e combustível, impostos, taxas locais de turismo,
despesas extras nos hotéis tais como: telefonemas, consumo de frigobar, bebidas
durante as refeições, lavanderia, serviços privativos e serviços que não estejam
especificamente mencionados como incluídos, e quaisquer outras despesas não
mencionadas como incluídas.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ou
PAGAMENTO PARCELADO
CARTÃO DE CRÉDITO: ENTRADA DE 30% EM ESPÉCIE E SALDO EM 03 PARCELAS
IGUAIS, MENSAIS, SEM JUROS, pagável no ato da confirmação da reserva.
CHEQUE PRÉ DATADO: 30% de entrada em espécie e o saldo em parcelas mensais com
aplicação de taxas de juros de financeira.
SOLICITAÇÃO DE RESERVAS:
Devem ser feitas por escrito, com mínimo de 11 dias útes de antecedência da data de
início do programa, mencionando claramente nome (s) completo(s) do (s) passageiro
(s); idade; nome do programa; data de saída, cia. aérea e respectiva rota com datas,
número e horarios de voos; serviços adicionais se houverem; categoria de hotéis.
ATENÇÃO: a operadora local exige pagamento de 200 Euros por pessoa na confirmação
da reserva, NÃO REEMBOLSAVEIS EM CASOS DE CANCELAMENTO.
DOCUMENTAÇÃO - VISTOS – VACINAS - BRASILEIROS:
Passaporte válido (com prazo de validade acima de 6 meses).
Brasileiros a turismo não precisam de visto de entrada na Croácia para permanência de
até 90 dias.
Croácia - a moeda corrente na Croácia é a Kuna - HRK (não é o Euro). € 1,00 (hum euro)
equivale a aproximadamente 7,62638 HRK e US$ 1,00 a aproximadamente 6,9952 HRK. A Kuna
(plural kune) vem em notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 e é dividida em 1 kuna=100
lipas (moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 lipas). OBS.: paridade monetária calculadas em 16 de janeiro
de 2016.

CANCELAMENTOS:
Sem isenção do disposto em nossas Condições Gerais a operadora local fixa condições
especificas para cancelamentos a saber: o depósito de reserva de 200 Euros por pessoa
não é devolvido; cancelamentos com 29 até 22 dias antes do inicio do cruzeiro – multa
de 35% sobre o preço total; com 21 até 15 dias antes do inicio – multa de 50% sobre o
preço total; com 14 ou menos dias antes do inicio do cruzeiro – retenção do valor total
pago.
CONDIÇÕES GERAIS:
O ato de inscrição para participação em qualquer os roteiros publicados pela Free
Frontiers implica na concordância com todas às condições gerais e específicas préestabelecidas nas mesmas.

CONSULTE SEMPRE O SEU AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE
Informações:

reservas@freefrontiers.com.br
info@freefrontiers.com.br

