Verão 2022 - MSC Bellissima
Procedimentos de embarque & desembarque
em Barcelona e Tarragona
Obrigado por reservar o seu cruzeiro de verão a bordo do MSC Bellissima. Se for embarcar em Barcelona
ou em Tarragona, encontrará aqui todas as informações necessárias para ter umas férias tranquilas.
Estamos ansiosos para recebê-lo (a) a bordo!

EMBARQUE EM BARCELONA + DESEMBARQUE EM TARRAGONA
EMBARQUE
O procedimento de embarque mantem-se como o processo habitual no Terminal de
Cruzeiros de Barcelona.
• Os passageiros que chegarem a Barcelona de carro podem adicionar um lugar de estacionamento
MSC (mediante pagamento de taxa).
• Os passageiros que voarem para Barcelona podem adicionar um transfer para o Terminal de
Cruzeiros de Barcelona (mediante pagamento de taxa).
DESEMBARQUE
• Os passageiros que desembarcarem em Tarragona serão transferidos num transfer gratuito para
Barcelona World Trade Center Norte, salvo solicitação em contrário, a bordo.

EMBARQUE EM TARRAGONA + DESEMBARQUE EM BARCELONA
EMBARQUE
• Os passageiros podem optar por:
(1) Chegar directamente ao Porto de Cruzeiros de Tarragona, Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona,
Espanha.
(2) Chegar ao Barcelona World Trade Center Norte e apanhar um autocarro gratuito para o Porto
de Cruzeiros Tarragona.
Os transfers de autocarro para o Porto de Cruzeiros de Tarragona decorrerão aproximadamente
a cada hora entre as 09h00 e as 14h00, inclusive. Não é necessária inscrição prévia para
estes transfers gratuitos.
Nota importante: Em relação ao horário de embarque no Porto de Cruzeiros de Tarragona
especificado no bilhete de cruzeiro dos passageiros, todos os passageiros devem apanhar o
autocarro gratuito no Barcelona World Trade Center Norte pelo menos 2 horas antes do
horário de embarque indicado.
DESEMBARQUE
• Os passageiros que pretendem regressar ao Porto de Cruzeiros de Tarragona receberão um
transfer de regresso gratuito, após confirmação a bordo.

EMBARQUE EM TARRAGONA + DESEMBARQUE EM TARRAGONA
EMBARQUE
• Os passageiros podem optar por:
(1) Chegar directamente ao Porto de Cruzeiros de Tarragona, Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona,
Espanha.
(2) Chegar ao Barcelona World Trade Center Norte e apanhar um autocarro gratuito para o Porto
de Cruzeiros Tarragona.
Os transfers de autocarro para o Porto de Cruzeiros de Tarragona decorrerão aproximadamente
a cada hora entre 09h00 às 14h00, inclusive. Não é necessária inscrição prévia para estes
transfers gratuitos.
Nota importante: Em relação ao horário de embarque no Porto de Cruzeiros de Tarragona
especificado no bilhete de cruzeiro dos passageiros, todos os passageiros devem apanhar o
autocarro gratuito no Barcelona World Trade Center Norte pelo menos 2 horas antes do
horário de embarque indicado.
DESEMBARQUE
• Os passageiros que desembarcarem em Tarragona serão transferidos num transfer gratuito para
Barcelona World Trade Center Norte, a menos que solicitado de outra forma enquanto estiverem
a bordo.

EMBARQUE EM BARCELONA + DESEMBARQUE EM BARCELONA
EMBARQUE | DESEMBARQUE
Tanto os procedimentos de embarque como de desembarque permanecem conforme
processo normal, no Terminal de Cruzeiros de Barcelona.

Para mais informações contacte
o seu Agente de Viagens

Visite msccruzeiros.pt

