TRANSFERS DE COMBOIO DE/PARA LISBOA

TRANSFERS DE COMBOIO DE/PARA LISBOA

TRANSFERS OPCIONAIS DE COMBOIO PARA CRUZEIROS COM SAÍDA/CHEGADA A LISBOA

Viaje de Alfa Pendular ou Intercidades até Lisboa e siga viagem
até alto mar. No regresso do seu inesquecível cruzeiro, o comboio
aguarda-o para o levar de novo ao conforto do seu lar.

Serviços CP: Alfa Pendular | Intercidades
Para os clientes da MSC Cruzeiros a CP concede um desconto de
15% relativamente aos preços das tabelas simples em vigor na CP
nas seguintes condições:
• Viagens efectuadas no dia anterior à viagem de cruzeiro, ou no
próprio dia, no caso das partidas;
• Viagens efectuadas no próprio dia ou dia seguinte à data de
chegada do cruzeiro.
O desconto poderá ser aplicado às viagens nos comboios de serviço
Alfa Pendular (nas classes Conforto) e Intercidades (1ª do Serviço
Intercidades).
Para provar o acesso ao desconto o cliente deverá apresentar o
voucher de aquisição do Cruzeiro MSC Cruzeiros.
Os bilhetes poderão ser adquiridos nas bilheteiras das estações e
nas agências de viagem com venda de cruzeiros da MSC Cruzeiros.
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Notas:
• O desconto não é acumulável com outros descontos ou promoções.
• Os transfers opcionais de comboio regem-se pelas condições gerais
da parceria MSC Cruzeiros / CP – Comboios de Portugal disponíveis
em www.cp.pt.
• Para informação adicional, por favor, consulte o nosso departamento
de reservas.

Alfa pendular
Desenvolvido para proporcionar conforto e segurança, o Alfa
Pendular oferece o ambiente ideal para descontrair e relaxar
antes de embarcar ou desembarcar no seu cruzeiro em Lisboa. Os
comboios do serviço Alfa Pendular, para além de serviços específicos
para a classe Conforto e para a classe Turística, dispõem de cafetaria,
minibar, refeições, Wi-Fi gratuito, canais de áudio e vídeo, fraldário,
WC e lugares reservados e adaptados a pessoas com mobilidade
reduzida.

Intercidades
Os comboios Intercidades ligam diariamente as principais cidades
do país e podem ser a forma ideal de chegar ao seu cruzeiro. Dispõe
de lugares em 1ª e 2ª classe, carruagem-bar (exceto Linhas da Beira
Baixa e Alentejo). Nas Linhas do Norte e Beira Baixa disponibiliza
Wi-Fi gratuito, e brevemente em toda a rede.

