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Ficha viaje

PUNTA CANA- PLAYA BAVARO TUDO INCLUIDO saidas de LIsboa
em Voo direto

PRAIA BAVARO com Voo directo de LISBOA verao 2018
Viva a experiência total Caribenha,
As Caraíbas reúnem todos os estímulos que um viajante da sua natureza procura.
Desde algumas das melhores praias do mundo, cidades coloniais extraordinárias,
repletas de história, passando por tradições fervilhantes de sabor e cultura, até
cenários naturais de profunda beleza, seriam necessárias milhares de viagens para
descobrir tudo o que espera por si nas Caraíbas, mas bastará ape- nas uma para se
apaixonar perdidamente. Vamos viajar?

Resumen del viaje
Bem-vindo às melhores praias do mundo
Se existe uma palavra sempre associada às Caraíbas, essa palavra é “praias”. E não admira: Aqui
podemos encontrar algumas das melho- res praias do mundo, e preenchem na perfeição a sua
expectativa do que é uma praia das Caraíbas: Areais incríveis povoados de coqueiros e banhados por
águas cálidas e cristalinas onde, na realidade, o tem- po decorre a um ritmo calmo e indolente e
onde tudo pede para ser desfrutado, começando com o mais simples dos prazeres: Não fazer
rigorosamente nada, para além de se bronzear e desfrutar da água. Nos mais de 580 quilómetros de
praias que esperam por si em Cuba, irá encontrar praias de fama mundial, como a de Varadero, a
mais famosa do país e cujos 20 quilómetros são um convite perfeito ao prazer absoluto: atividades
aquáticas, terraços e até mesmo música, porque todas as quartas à noite a lendária banda Buena
Vista Social Club atua no centro de convenções da cidade. As praias de Cayo Coco são perfeitas para
as atividades de mergulho: fascine-se perante a pureza da areia de Playa Pilar, na zona oeste de
Cayo Guillermo. Se, no seu caso, pretende desfrutar de praias sem grande agitação, as de María la
Gorda, em Pinar del Río, a de Guardalavaca, em Holguín, ou a de Duaba, em Baracoa, famosa pela
sua areia negra, irão ao encontro das suas expectativas; e a sul de Trinidad irá encontrar a praia
que, para muitos, é considerada a melhor de Cuba, a Playa Ancón, bastante popular entre os adeptos
de snorkeling de todo o mundo.

ITINERÁRIO
1º dia: Voo a PRAIA BAVARO
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Apanhamos o voo rumo ao destino escolhido nas Caraíbas. À chegada, espera-nos o transfer que nos
levará por estrada até ao hotel reservado na zona escolhida.
Os dias seguintes:
Estadia na zona escolhida. Desfrutaremos da praia, da vida noturna, de passeios pelas pitorescas
cidades ou das excursões opcionais com as quais poderemos conhecer mais profundamente o país.
Último dia: Voo desde Punta Cana, Cancún, Varadero, Cayo Coco ou Jamaica.
Recorremos o transfer do hotel ao aeroporto para embarcar no voo de regresso. Passamos a noite a
bordo e chegamos a Portugal no dia seguinte.
VIAGEM À SUA MEDIDA Se quiser prolongar a estadia, acrescente o número de noites extras que
desejar ao preço base publicado, tendo em conta a frequência de voos.
O preço da noite extra não se poderá descontar do preço base.

Preços válidos para reservas em classe V
Suplemento por pessoa e trajecto em classe Q 60 €
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Itinerario ampliado
PRAIA BÁVARO
Situada na zona mais oriental da República Dominicana é, pela sua fina areia branca e cristalinas
águas, uma das mais famosas do mundo e, sem dúvida, a mais conhecida de Punta Cana. Desde
desfrutar dos serviços e da praia do complexo ou hotel escolhido, passando pela grande quantidade
de opções de golf diversao em geral, e finalizando com a simpatia dominicana, este destino está
orientado a uma estadia aprazível e agradável.

ITINERÁRIO
1º dia: Voo a PRAIA BAVARO
Apanhamos o voo rumo ao destino escolhido nas Caraíbas. À chegada, espera-nos o transfer que nos
levará por estrada até ao hotel reservado na zona escolhida.
Os dias seguintes:
Estadia na zona escolhida. Desfrutaremos da praia, da vida noturna, de passeios pelas pitorescas
cidades ou das excursões opcionais com as quais poderemos conhecer mais profundamente o país.
Último dia: Voo desde Punta Cana, Cancún, Varadero, Cayo Coco ou Jamaica.
Recorremos o transfer do hotel ao aeroporto para embarcar no voo de regresso. Passamos a noite a
bordo e chegamos a Portugal no dia seguinte.
VIAGEM À SUA MEDIDA Se quiser prolongar a estadia, acrescente o número de noites extras que
desejar ao preço base publicado, tendo em conta a frequência de voos.
O preço da noite extra não se poderá descontar do preço base.

Incluido
OS PREÇOS INCLUEM
•Voo Lisboa – PRAIA BAVARO – Lisboa.
• Preços por pessoa em euros em quarto duplo com saída de Lisboa em regime de Tudo Incluído
• Transfers entre aeroportos e hotéis.
• Assistência no destino.
• Seguro de viagem
• Taxas de aeroporto incluidas 150 € por passageiro ida e volta .
•

No Incluido
Taxas de entrada ou saída do país não incluídas .
Abril : Taxas de aeroporto incluidas (por passageiro ida e volta) e taxas de entrada 160 € .
Taxas de saída do país não incluídas .
Suplemento por mais de 7 noites : 80 € .
Promoção não válida para grupos .
Consultar suplementos desde outros aeroportos , condições gerais e datas de estadia . Lugares
limitados .
Preços válidos a partir de 15 janeiro
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Condiciones
DESCONTOS PARA CRIANÇASSe viajar com crianças de 2 a 11 anos, oferecemos-lhe o
seguinte desconto:1ª e 2ª* CRIANÇA 25%Condições:• Válido quando a criança partilhar quarto
com duas pessoas que paguem a tarifa completa.• A promoção não é aplicável a ligações
aéreas extras, suplemento de combustível (se houver), hotéis de ligação, taxas de aeroporto
e seguros opcionais.(*) Sempre que a capacidade do quarto do estabelecimento o permitir.
BEBÉS GRÁTISEm todos os nossos produtos, os bebés até aos 2 anos (sem que os tenha
ainda) só pagarão as taxas de aeroporto, partilhando lugar com um adulto no avião e nos
transfers. Os berços, refeições e outros serviços serão pagos directamente no estabelecimento.
TERCEIRA PESSOASe partilhar quarto com 2 adultos que paguem a tarifa completa, oferecemos-lhe
um desconto de 5% sobre os preços base publicados no nosso catálogo.
Condições:• Válido quando a criança partilhar quarto com duas pessoas que paguem a tarifa
completa.• Se existirem datas de excepção, estas aparecem indicadas no estabelecimento
aplicando-se o desconto de 25% durante o período referido.• Aplicável a programas de
estadias sem voos internos, sempre que ambos os hotéis contem com esta programação. • Aplicarse-á a todos os voos assinalados com este símbolo: • Uma 2ª criança, partilhando o mesmo quarto,
terá o desconto de 25%.• Promoção não aplicável a ligações aéreas extras, suplemento de
combustível (se houver), hotéis de ligação, taxas de aeroporto e seguros opcionais.• Lugares
limitados.
VIAGEM À SUA MEDIDA Se quiser prolongar a estadia, acrescente o número de noites extras que
desejar ao preço base publicado, tendo em conta a frequência de voos. O preço da noite extra nâo se
poderá descontar do preço base.

Hoteles
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