
Precios por persona en camarote doble interior sujetos a disponibilidad. Válido para nuevas reservas. 
El precio incluye vuelos de ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o Lisboa, traslados durante el viaje, 2 
noches de hotel en Santiago de Chile en hotel 4* en régimen de AD, crucero de 11 días a bordo del Caribbean
Princess, Guía Asistente en Español, tasas de embarque y tasas aéreas. Durante  el crucero se incluye pensión
completa a bordo, agua no embotellada, café, té y zumos en el desayuno así como acceso y uso de las
instalaciones del barco. Los precios no incluyen las propinas del crucero. Princess PLUS: desde 46€ por persona y 
noche obtendrá paquete de bebidas premium, internet ilimitado y propinas incluidas. Consultar. Depósito
reducido no reembolsable de 150€.

Alasca 
no verão
Viagem Completa

producto
Preço por pessoa sujeito a disponibilidade. Oferta válida para novas reservas. O preço inclui voos de Espanha 
ou Portugal, 2 noites num hotel 4* superior em Vancouver, visita incluída a Vancouver e visita opcional a 
Vancouver, cruzeiro de 12 dias a bordo do Crown Princess, traslados durante a viagem, guia assistente em 
espanhol e seguro de assistência e cancelamento. Durante o cruzeiro a bordo, água não engarrafada, café, 
chá e sumo ao pequeno-almoço, assim como o acesso e utilização das instalações do navio estão incluídos. 
Os preços não incluem as gratificações de cruzeiro. Princess PLUS: desde 50€ por pessoa e noite, recebe um 
pacote de bebidas premium, Internet ilimitada e gratificações incluídas durante o cruzeiro. Depósito 
reduzido de 150 € não reembolsável.
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Guia Assistente e Excursões Opcionais em Espanhol

desde 3.433€

Partida 2 de agosto 2023

Viagem Completa de 15 dias (12 cruzeiro + 3 tour)

Voos de ida / volta e traslados durante a viagem

2 noites de hotel em Vancouver

Visita norte de Vancouver e opcional de Vancouver
Crown

Princess

· Bebidas premium
· Internet ilimitada
· Gratificações incluídas

desde 50€
pessoa/noite

Princess
PLUS

+

Cancelamento flexível
Depósito reduzido 150€


