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31
RESERVAS ATÉ

MAIO

1ª Criança

GRÁTIS
Viagem + Estadia

(acompanhada por, no mínimo, 2 adultos, paga taxas de
aeroporto e tarjeta)

998
desde

€

Avião
Ref: Sc005-17

Transporte

Hotel

7 noites

TI
Tudo
Incluído

por pessoa

Taxas 185€
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Reserve na Sua Agência de Viagens

Varadero

31
RESERVAS ATÉ

VOOS ESPECIAIS DIRETOS | LISBOA
3 a 24 Junho - Sábados

Memories

1ª Criança

GRÁTIS
Viagem + Estadia

MAIO

(acompanhada por, no mínimo, 2 adultos, paga taxas de
aeroporto e tarjeta)

Iberostar

Varadero
****

Sol

Taínos
****

Crie e partilhe memórias inesquecíveis que durarão toda

Sirenas Coral
****

O IBEROSTAR Taínos é um hotel de 4 estrelas com sistema

Dois hotéis em um, situado na melhor faixa de praia de

a vida no novo Memories Varadero Beach Resort. Este lu-

de Tudo Incluído em Varadero, no norte da ilha de Cuba.

Varadero.

xuoso hotel de Varadero oferece um valor incrível com os

Decorado com estilo tradicional caribenho, este hotel para

A seção Sirenas é uma área mais tranquila, com um lobby

seus impressionantes serviços all inclusive e equipamen-

casais e famílias com crianças possui 272 cómodos aparta-

aberto, e inclui a Casa dos Cosmonautas.

tos de luxo. Localizado em uma das praias mais bonitas

mentos cercados de jardins tropicais, além de uma vasta

A seção Coral, reconhecida por seus blocos habitacionais

de Varadero, Memories Varadero é um destino ideal para

oferta de lazer para toda a família e deliciosa gastronomia

independentes, é mais recomendada para famílias e

uma escapadela romântica ou férias em família.

com o melhor da cozinha cubana e internacional.

grupos de jovens.

3 a 24 Junho

Preços desde em quarto duplo por pessoa

TI
Tudo
Incluído

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança 2-11 anos

2ª Criança 2-11 anos

Memories Varadero
****

998 €

1.230 €

998 €

GRÁTIS *

-

Iberostar Taínos
****

998 €

1.230 €

998 €

GRÁTIS *

-

Sol Sirenas Coral
****

998 €

1.230 €

998 €

GRÁTIS *

695 €

* 1ª criança paga apenas as taxas de aeroporto e a tarjeta turística (185€ + 28€ = 213€)

Suplemento tarifa aérea por pessoa/partida (ida e volta)
3 a 24 Junho
Suplemento

classe S

80 €

De acordo com as condições gerais do nosso catálogo (alínea B – INSCRIÇÕES), os clientes deverão sinalizar 25% do valor total da reserva no acto do pedido.

Excepcionalmente, para esta oferta ‘Oportunidade única’, vamos necessitar de uma sinalização de 20% do valor total da reserva. Este montante deverá ser liquidado nas 48 horas após o envio da confirmação
da reserva e não será reembolsado em caso de cancelamento.
Passagem aérea Lisboa - Varadero - Lisboa (voo especial directo) em classe económica, com direito a 1 mala até 20kg; transporte aeroporto - hotel - aeroporto; estada de 7 noites no hotel escolhido e no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (185€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Tarjeta turística (28€/pessoa) é obrigatória a apresentação da mesma à entrada do país. Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo
com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 95€/criança, não ocupando lugar de avião | 2 aos 11 anos consulte-nos. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO para reservas solicitadas e efectuadas depois de dia 5 de Maio de 2017 para partidas conforme
indicado na tabela. NOTA IMPORTANTE: As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável
com outras ofertas; Substitui e anula todas as anteriores; Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico.
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