Oferta de Viagem Combinado a cabo Verde ilhas do Sal & Santiago HOTEIS OASIS / 19469

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

Ficha viaje

Oferta de Viagem Combinado a cabo Verde ilhas do Sal & Santiago
HOTEIS OASIS

Oferta de Viagem Combinado a cabo Verde ilhas do Sal & Santiago
saídas em voo direto desde Lisboa com possibilidade sair dos
aeroportos de Faro, Funchal, Ponta Delgada, Porto, Terceira e
Horta

Resumen del viaje
ITINERÁRIO
8 Dias / 7 Noites
1º DIA - LISBOA / SAL
2º ao 4º DIAS - SAL
5º DIA - SAL / SANTIAGO
6º e 7º DIA - SANTIAGO
8º DIA - SANTIAGO / SAL / LISBOA

Combinado Ilha do Sal e Santiago
3 Noites na Ilha do Sal / 3 Noites na Ilha de Santiago / 1 Noite na Ilha do Sal
CAT - A - *****************************************************
Oasis Belorizonte ****
Standard Bungalow
Tudo Incluído
+
Oásis Atlântico Praiamar ****
Standard Pequeno Almoço
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CAT - B -

*****************************************************

Salinas Sea *****
Standard
Pequeno Almoço
+
Oásis Atlântico Praiamar **** Standard
Pequeno Almoço
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Itinerario ampliado
ITINERÁRIO
8 Dias / 7 Noites
1º DIA - LISBOA / SAL
Comparência no aeroporto da Portela três horas antes da partida. Embarque e viagem de cerca de
três horas e meia. Chegada, recolha da bagagem, acolhimento por delegado Lusoviagens e transfer
ao hotel selecionado. Alojamento no regime escolhido.
2º ao 3º ou 4º*** DIAS - SAL
Desfrute de uma verdadeira estada de lazer em Santa Maria, onde o mar constitui a principal
atração. Poderá por isso dedicar-se à prática de diversos desportos marítimos, para o que
encontrará à sua disposição um interessante conjunto de infra-estruturas existente: windsurf,
mergulho, pesca grossa, de corrico ou à linha, vela. Se pretender, poderá efetuar algumas excursões
pela ilha.

4º ***DIA - SAL / SANTIAGO - Em horário a informar localmente, transfer para o Aeroporto.
Formalidades de embarque assistidas pelos delegados Lusoviagens. Voo doméstico Sal / Santiago.
Chegada, recolha da bagagem acolhimento por delegado Lusoviagens e transfer ao hotel escolhido.
Alojamento no regime escolhido.
5º DIA - SAL / SANTIAGO
À hora previamente marcada, transfer ao aeroporto para voo interno da Praia, de cerca de 40
minuto. Chegada, acolhimento e transfer ao hotel. Alojamento no regime escolhido.
6º e 7º DIA - SANTIAGO
Dias livres para conhecer a capital de Cabo Verde, visitando os seus pontos de interesse cultural,
econômico e político. Poderá, se assim quiser, efetuar alguns passeios pela ilha, como por exemplo
uma ida ao Tarrafal e à Cidade Velha.
8º DIA - SANTIAGO / SAL / LISBOA
À hora combinada, transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque assistidas pelo delegado
Lusoviagens e partida para Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
Itinerário poderá sofrer alterações, conforme disponibilidade de voos.
Alojamento e Pequeno Almoço

Suplementos Partida (não incluído)
CLASSE RESERVA

O

P
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T
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V
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***- Opcional 3 ou 4 dias na ilha do SAL
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Incluido
Programa
PROGRAMA INCLUI: Passagem aérea em voo especial TACV Lisboa/ Sal/ Lisboa, em classe O com
direito a 20 kg de bagagem; voo domestico Sal / Santiago / Sal TACV em classe Y; estada 4 noites no
hotel e regime escolhidos na Ilha do Sal; estada de 3 noites no hotel e regime escolhidos na Ilha de
Santiago; transfers; Seguro de viagem Global, taxas hoteleiras, serviço, IVA; Taxas de aeroporto
segurança e combustível (194€ - 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).

No Incluido
EXTRAS

Condiciones

Notas Importantes
RESERVA EFETUADA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS

INFORMAMOS QUE CASO A RESERVA TENHA TODOS OS SERVIÇOS CONFIRMADOS (OK) NÃO
SERÁ ENVIADA QUALQUER RECONFIRMAÇÃO.

DOCUMENTAÇÕES: A emissão da documentação deverá ser solicitada com 48 horas de
antecedência de forma a evitar transtornos e possível demora no envio da mesma. Esta solicitação
deverá ser efetuada por escrito ao correio eletrônico específico do destino. A entrega da
documentação poderá estar sujeita à regularização prévia de saldos em débito já vencidos conforme
contrato comercial. Se for esta a situação, por favor contacte o nosso departamento financeiro com a
brevidade possível.

DESPESAS PROCESSUAIS DE CANCELAMENTO:
A todas as solicitações de cancelamento será aplicada uma taxa de despesas processuais no valor de
20,00€.

DESPESAS DE CANCELAMENTO DE PACOTES TURÍSTICOS:
Até 30 dias antes da viagem de partida: serão apenas cobradas despesas processuais de
cancelamento;
Entre 21 e 30 dias antes da data da partida: 25% do valor total do pacote turístico;
Entre 15 e 21 dias antes da data da partida: 50% do valor total do pacote turístico;
Entre 7 e 15 dias antes da data da partida: 75% do valor total do pacote turístico;
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A 7 dias antes da data da partida: 100% do valor total do pacote turístico;
NOTA: entende-se por valor total do pacote turístico, o valor sem taxas de aeroporto e suplementos
de combustível. As regras supracitadas poderão ser sobrepostas pelas condições especificas das
próprias unidades hoteleiras (em função dos destinos) e/ou companhias aéreas.

DESPESAS DE ALTERAÇÃO
Qualquer alteração está sujeito a €12,50 de despesas processuais.
DESPESAS DE RESERVA DA PARTE HOTELEIRA
Reservas de alojamento simples: €15,00
OBTENÇÃO DE VISTO:
Para obtenção atempada de dispensa de visto, a agência de viagens deverá introduzir os dados de
passaporte na reserva até 5 dias antes da data de partida.
A Lusoviagens não se responsabiliza por dados de passaporte mal inseridos. Caso o prazo acima
referido não seja cumprido, a Lusoviagens declina qualquer responsabilidade na obtenção da
dispensa de visto.

MENORES:
Os menores que viajem apenas com um dos pais deverão sempre ser portadores de autorização
reconhecida pelo Notário, autorizando a saída do mesmo pelo progenitor ausente.
CHECK IN:
Os clientes devem comparecer no aeroporto 3 horas antes da partida.

EMBARQUE:
Os clientes deverão dirigir-se para a porta de embarque, pelo menos, uma hora antes da partida
(devido às medidas de segurança aplicadas no aeroporto e distancias das portas de embarque das
salas de estar).

DECLARAÇÃO DE VISTO À CHEGADA:
Caso o(s) cliente(s) não figure(m) na lista de vistos, deverá contactar os nossos colaboradores locais
antes de efetuar o respectivo pagamento na alfândega, uma vez que o valor não é reembolsável.
REGIMES ALIMENTARES E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Os regimes de Meia Pensão (designados por MP) e Pensão completa (designado por PC) não incluem
bebidas durante o dia e durante as refeições (excepto ao pequeno-almoço). O regime de Tudo
Incluído (designado por TI) dispõe regras próprias de cada unidade hoteleira. Estas regras
estabelecem horários restritos ao funcionamento de bares e restaurantes, restrição de bebidas
nacionais e estrangeiras, forma de distribuição das mesmas e de serviços próprios ou alheios ao
hotel como atividades náuticas ou outras atividades opcionais das unidades.
Alguns hotéis podem exigir previamente comprovativo de nacionalidade, quando esta não é
Portuguesa.

CHECK OUT DO HOTEL:
Ficha generada el: 16-07-2020 16:08

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 5

Oferta de Viagem Combinado a cabo Verde ilhas do Sal & Santiago HOTEIS OASIS / 19469

Aos clientes é permitida a utilização do seu quarto até às 12h00 do dia de saída (11h00 nos hotéis da
cadeia RIU). Para continuar a beneficiar da utilização do mesmo deverá contactar a Lusoviagens
para adquirir uma noite extra ao pacote turístico adquirido.
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Hoteles
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