Oferta de Viagem a ILHA DO SAL saidas desde Todo o Pais / 19305

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Oferta de Viagem a ILHA DO SAL saidas desde Todo o Pais

Oferta de Viagem a Ilha do Sal em Cabo verde com saida desde
Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Terceira e Horta.

Itinerario ampliado
Programa
PROGRAMA INCLUI: Passagem aérea em voo especial TAP Lisboa/ Sal/ Lisboa, em classe G com
direito a 20 kg de bagagem; estadia 7 noites no hotel e regime escolhidos;transfers; Seguro de
viagem Global, taxas hoteleiras, serviço, IVA; Taxas de aeroporto segurança e combustível (160€ sujeito a alterações legais até emissão dos bilhetes); Visto (obriga à inserção dos dados de
passaporte até 5 dias úteis antes da data de partida).

ITINERÁRIO
8 DIAS/ 7 NOITES
1º DIA - LISBOA/ SAL
Comparência no aeroporto da Portela três horas antes da partida. Formalidades de embarque.
Partida para CABO VERDE em voos TAP. Após três horas e meia de voo (aproximadamente),
chegada e assistência pelos delegados Lusoviagens.
Transporte para o hotel e alojamento.
2º AO 7º DIA - SAL (SANTA MARIA)
Estadia em Santa Maria. Dias inteiramente livres. Possibilidade de aproveitar os variados serviços
oferecidos pela nossa estrutura local, desde uma volta à ilha a excursões a outras ilhas de Cabo
Verde, além das diversas actividades disponíveis, como mergulho, pesca, windsurf e outras. Neste
lugar privilegiado poderá assim gozar, em aprazível tranquilidade, de todos os benefícios que um
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clima tropical proporciona (sol, mar, seus desportos...).
8º DIA - SAL/ LISBOA
À hora indicada, partida para o aeroporto. Formalidades de embarque assistidas pelos delegados
Lusoviagens Regresso a Lisboa em voos TAP.
Chegada e fim dos nossos serviços.
Inclui: Passagem aérea em voo especial TAP Lisboa/ Sal/ Lisboa, em classe G com direito a 20 kg de
bagagem; estadia 7 noites no hotel e regime escolhidos; transfers; Seguro de viagem Global, taxas
hoteleiras, serviço, IVA; Taxas de aeroporto segurança e combustível (160€ - sujeito a alterações
legais até emissão dos bilhetes); Visto (obriga à inserção dos dados de passaporte até 5 dias úteis
antes da data de partida).
Pacote para Crianças (dos 02 aos 11 anos inclusive): valores apresentados válidos para uma criança
(ou duas conforme hotel) dormindo no quarto com dois adultos. (1) Permite alojar duas crianças no
mesmo quarto.
Suplemento de partida do Porto ou Faro em voos TAP: 58€ (inclui as taxas de aeroporto).
Notas: Esta oferta anula as anteriores. Check-Out” dos quartos hotéis até às 12h00, excepto nos
hotéis Riu que será até às 11H00. Para “Late Check-Out” consulte-nos; Os cancelamentos estão
sujeitos a 100% de despesas de anulação.

Esta Oferta Nao é Valida para Natal, Fim de Ano, Carnaval e Pascoa
Suplementos Partida (não incluído)
CLASSE RESERVA
G O
T X
01.11 a 15.12
------ 25
50 75
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Incluido
No Incluido
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Hoteles
CENTRAL *** www.caboverde.com
517 euros por pessoa
PONTÃO *** www.caboverde.com
580 euros por pessoa
SABURA *** www.hotelsabura.com
619 euros por pessoa
OÁSIS BELORIZONTE **** www.oasisatlantico.com 596 euros por pessoa
ODJO D`ÁGUA **** www.odjodagua.com 760 euros por pessoa
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