
A melhor noite de Passagem de Ano no rio Tejo. Venha celebrar connosco o Réveillon 2022!
Festeje a entrada no Novo Ano a navegar ao longo das paisagens noturnas de Lisboa  

e assista ao surpreendente Fogo de Artifício do Terreiro do Paço  
de uma perspetiva única e exclusiva com muita música ao vivo e animação.

7h30LIVE
P R Í N C I P E  D A  B E I R A

31/12

CRUZEIRO INCLUI:
COCKTAIL DE BOAS VINDAS: Rissóis (camarão 
e carne), Chamuças, Croquetes, Bolinhos 
de Bacalhau, Enroladinhos (salsicha), Bola 
de Carne, Moscatel de setúbal, Martini, Gin 
Tónico, Sumo de laranja e Águas

ENTRADA: Creme de Abóbora com sementes 
e queijo creme de ervas

PRATO DE PEIXE: Camarão Tigre com 
abacate e abacaxi

PRATO DE CARNE: Lombo de novilho com 
vinho do porto e mini legumes
SOBREMESAS: Tarte de Maçã e Nozes | Bolo de 
Amêndoa Conventual | Tarte de mousse de 
chocolate crocante | Cheesecake de frutos 
silvestres | Taça de Farófias | Fruta em cubos 
BEBIDAS*: Vinhos branco e tinto (Adega Mayor), 
águas, sumos, refrigerantes, café e digestivos
* Bebidas incluídas durante o serviço de jantar. Digestivos 
até às 2h, após poderão ser adquiridos no bar.

PROGRAMA DO CRUZEIRO
            -  Embarque de passageiros, cais da Rocha 

Conde de Óbidos, Norte – Doca de Alcântara
            - Serviço de boas-vindas/cocktail
20h30  - Largar do cais
21h00 - Serviço de jantar
24h00 -  Entrada do Ano Novo  

(serviço de champagne e 12 passas)
02h00  - Regresso ao Cais 

- Buffet de frios*
03h00  - Desembarque -  Doca de Alcântara – Cais   

.  da Rocha Conde de Óbidos, Norte  
- Fim dos nossos serviços

* Leitão assado, Tábua de queijos/presunto (fatiado), camarão, 
enchidos laminados

PREÇO (POR PESSOA)
Preço por adulto: 173€
Bebés até aos 3 anos: grátis
Crianças dos 4 aos 11 anos: 50% desconto

Navio – Príncipe da Beira ou outro da frota em substituição.

RESERVAS: +351 934 628 777 | info@bluecruises.pt  | www.bluecruises.pt 
RNAAT 288/2010   |  IVA incluído

Por motivos de força maior, o cruzeiro pode ser cancelado ou adiado. O navio pode ser substituído por outro da nossa frota sem aviso prévio.

19h30 
20h00

BAR

Réveillon  
   Tejono



7h30LIVE
P R Í N C I P E  D A  B E I R A

BAR 31/12

RESERVAS: +351 934 628 777 | info@bluecruises.pt  | www.bluecruises.pt 
RNAAT 288/2010   |  IVA incluído

Por motivos de força maior, o cruzeiro pode ser cancelado ou adiado. O navio pode ser substituído por outro da nossa frota sem aviso prévio.

Réveillon  
   Tejono

COMO CHEGAR AO CAIS:
De transporte particular - pela Av. Brasília, passe o Hospital CUF Tejo, pelo seu lado esquerdo. Continue no sentido do 
Cais do Sodré. Passará a Fundação/museu do Oriente. Não suba o viaduto da Av. Infante Santo pois, deve continuar em 
frente, passando os clubes noturnos “Krystal” e “Dock’s”, ao seu lado direito. Mais em frente encontrará à sua direita as 
cancelas de parque de estacionamento, que deverá transpor. O navio encontra-se à sua frente.

De transporte público (201, 728, 732, 760, 15E, 18E) – Descer na paragem “Cais Rocha”. Passar a pé a linha de comboio, 
atravessar a Av. Brasília, e o parque de estacionamento. O navio encontra-se a 100m para o seu lado direito. 

Escolha a mesa que deseja e indique a sua preferencia no ato da sua reserva.

Salão D. Afonso - 136 Pessoas
BARCO - PRÍNCIPE DA BEIRA

            

 

 

Salão D. Afonso 
136 Pessoas 

Príncipe da Beira 

Pista de dança

1357911131517

24681012141618


