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Ficha viaje

Viagem de 8 dias a MENORCA com Saídas do PORTO e de LISBOA
em Voo DIRECTO VERÃO 2019

Viagem de 8 dias a MENORCA com Saidas do PORTO e de LISBOA em
Voo DIRECTO VERAO 2018

Reserve quanto antes e desfrute dos maiores descontos durante toda a
temporada! Se reservar com antecedência, em Lusoviagens
ofrerecemos-lhe descontos muito especiais nos preços de estadias.
VOOS
OPO - MAH EVE-5423 15:50 - 18:35
MAH - OPO EVE-5424 19:25 - 20:20
----------------------LIS - MAH EVE-5421 09:10 - 12:05
MAH - LIS EVE-5422 12:55 - 13:55
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Resumen del viaje
Um destino para tudo e para todos
É francamente difícil definir a oferta das Ilhas Baleares , pelo único motivo que abrange
praticamente tudo: é um destino ideal para viajar em família, porque as suas praias estão muito bem
protegidas, porque contam com todos os serviços e com todas as opções de entretenimento que
qualquer membro da família, independentemente da sua idade, possa querer e porque as suas ilhas
são completamente seguras, tanto de dia como de noite. Mas é também um destino perfeito para o
romance : os amanheceres e os pores-do-sol que se podem contemplar em Maiorca, Menorca, Ibiza e
Formentera são os mais belos e românticos do Mediterrâneo , além de existir um sem fim de
pequenas e discretas enseadas onde pode manifestar o amor mútuo e nadar à luz do sol do Mare
Nostrum . Os hotéis cheios de de detalhes, os restaurantes coquetes e as pequenas aldeias que
salpicam o interior das ilhas apenas contribuem para essa imagem de destino romântico. Os
viajantes que desejem viver uma aventura nas Baleares também podem satisfazer os seus desejos, já
que nestas ilhas é possível fazer trekking e caminhadas, andar de bicicleta ou cavalo, explorar
grutas marinhas, mergulhar nas águas do Mediterrâneo e desfrutar da sua incrível fauna e flora. E o
público mais jovem, tanto pela sua idade real como pelas suas renovadas energias em plena
maturidade? Estamos a falar de uma das mecas mundiais da vida noturna e da diversão que nunca
acaba, pelo que se o que procura são umas férias de música e dança até ao amanhecer este é o seu
destino
Tudo o que procura está aqui
Os viajantes mais exigentes e as mentes mais inquietas encontrarão nas Ba- leares a resposta a
todas as suas perguntas e a solução de todos os seus di- lemas: podem conhecer a catedral de
Maiorca , um dos templos góticos mais bonitos de Espanha; aprofundar a história de Menorca
através da Rota das Fortalezas ; fazer caminhadas, trekking ou qualquer outro desporto na ilha que
preferirem; fazer compras nas lojas mais chiques ou nos mercados tradicionais; visitar uma das
adegas maiorquinas ou menorquinas onde se produzem vinhos de uma qualidade surpreendente;
desfrutar de um tratamento de beleza ou de uma sessão de relaxamento num spa, ou descobrir a
arqueologia visitando uma escavação como a de Son Fornés ou a antiga cidade de Pollentia , em
Alcúdia . Para falar de gastronomia balear seriam necessárias páginas e páginas, já que a cozinha
das ilhas condensa uma boa parte dos sabores e das influências de todo o Mediterrâneo , mas sem
perder de vista a sua identidade e respeitando as diferenças que cada ilha traz. O resultado não
podia ser melhor: um livro de receitas saboroso, variado, sazonal e baseado na mais enraizada
tradição medi- terrânea. As amêndoas maiorquinas, os pratos de peixe que se servem na praia, os
enchidos de grande sabor e fama mundial como a sobrasada, as caldeiradas de lagosta e de outros
mariscos, os deliciosos carquin yols menorquinos, as co- cas, o bullit de peix, o frit mallorquí, os
queijos de Mahón, a flor de sal d’Es Trenc, as ensaimadas, as gambas vermelhas de Sóller... A lista
de ingredientes e os pratos que caracterizam a gastronomia balear é praticamente infinita. Menção
especial merecem os vinhos das ilhas, com as denominações de origem Binis- salem e Pla i Llevant
em destaque, mas com um grande número de vinhos engarrafados como “vinhos da Terra” com uma
enorme qualidade.
DIA -1 PORTO ou LISBOA - MENORCA
DIA -2 - MENORCA
DIA -3 - MENORCA
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DIA -4 - MENORCA
DIA -5 - MENORCA
DIA -6 - MENORCA
DIA -7 - MENORCA
DIA -8 - MENORCA - PORTO ou LISBOA
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Itinerario ampliado
10 COMPRA ANTECIPADA ITINERÁRIO
DIA -1 PORTO ou LISBOA - MENORCA
Apanhamos o voo rumo ao destino escolhido. À chegada, esperanos a transfer que nos levará por
estrada para o hotel ou apartamento reservado na zona escolhida. Os dias seguintes: Estadia na
zona escolhida.
DIA -2 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -3 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -4 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -5 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -6 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -7 - MENORCA
Dia Livre para disfrutar da Paradisíaca Ilha e das Suas Maravilhosas Praias
DIA -8 - MENORCA - PORTO ou LISBOA
Último dia: Voo desde Ilhas Baleares. Recorremos o transfer do hotel ou apartamento ao aeroporto
para embarcar no voo de resgresso.

Incluido
• Voo Lisboa ou Oporto - Ihas Baleares
• Estadia em quarto duplo no hotel reservado na zona escolhida.
• Transfers colectivos entre aeroportos e hotéis.
• Assistência no destino.
• Seguro de viagem.SEGURANÇA TOTAL

a garantir qualquer imprevisto, incluímos em todas as nossas viagens um seguro de assistência com a reconhecida
companhia Intermundial. Além disso, se quiser uma cobertura maior, sugerimos-lhe ponderar a possibilidade de contratar
seguros opcionais com as garantias mais completas do mercado. Mais informação no ﬁnal do catálogo.

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
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DESCONTOS PARA CRIANÇAS
Se 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 GRÁTIS
Em 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 PESSOA
Se 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.
• Aplicar-se-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
APARTAMENTOS 1 chave Roulette Apartamentos Zona Ciutadella
APARTAMENTOS 2 chaves
Los Lentiscos ff
Hotel 3*Tramontana Park ***
HOTEL 4*Floramar ****
HOTEL 5*Meliá Cala Galdana *****

Ficha generada el: 09-07-2020 13:10

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

Página 5

Viagem de 8 dias a MENORCA com Saídas do PORTO e de LISBOA em Voo DIRECTO VERÃO 2019 / 59282

INFORMAÇAO
O coração do Mediterrâneo
Dizem que, depois de ver um pôr-do-sol no Mediterrâneo, a sua vida nunca mais será a mesma. Dizem que,
quando se senta à mesa numa das ilhas que salpicam o azul deste mar, a comida sabe melhor. Dizem que, quando
partilha um passeio com a pessoa amada por uma das infinitas praias deste canto do planeta, esse amor dura para
sempre. Dizem tantas coisas sobre o Mediterrâneo... Não podemos estar seguros de que todas essas afirmações são
verdadeiras; a única coisa que sabemos com toda a certeza é que a pessoa que as disse estava numa das ilhas
Baleares. Disso não há dúvida. Pôr um pé em qualquer uma das ilhas Baleares e dar-se conta de que a decisão de
viajar até aqui foi a correta é uma sensação mais do que agradável. Saber que, finalmente, vamos encontrar tudo o
que procurávamos num só destino... É incrível! E o melhor é que não é um cliché nem uma frase feita; as Baleares têm
tudo, e têm-no verdadeiramente. Desde uma gastronomia deliciosa e muito variada até um interessante
património cultural, passando por uma oferta de vida noturna imcomparável, lojas de todo o tipo, relax e bem estar,
desportos e atividades de turismo ativo... Também, é claro, nas ilhas Baleares estão algumas das melhores praias de
Espanha e, porque não dizê-lo, do mundo inteiro. Quatro ilhas principais, várias pequenas ilhas e uma decisão acertada:
viajar até às Baleares.
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