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REVEILLON
30 Dezembro

Cumbuco

1435€

Cód. Reserva: TB061-11 (actualizada: 2011-10-13)
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Reveillon

Fortaleza - Cumbuco

30 Dezembro
PACOTES

REGIME

DUPLO

SINGLE

Triplo

fortaleza - Hotel Oásis Atlântico Fortaleza 4* - Standard

APA

1.435 €

1.897 €

fortaleza - Hotel Oásis Atlântico Fortaleza 4* - Superior

APA

1.487 €

fortaleza - Hotel Oásis Atlântico Imperial 5*

apa

fortaleza - Vila Galé Fortaleza 5*

cumbuco - Vila Galé Cumbuco 5*

www.oasisatlantico.com

fortaleza
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Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital social realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o Alvará nº 993/1999

10 DIAS / 8 NOITES

www.oasisatlantico.com

www.oasisatlantico.com

www.vilagale.pt

www.vilagale.pt

CRIANÇA

FESTA DE

2-4 ANOS

5-11 ANOS

REVEILLON

-

-

-

-

1.999 €

1.456 €

923 €

1.210 €

-

1.517 €

2.051 €

1.476 €

923 €

1.220 €

-

apa

1.988 €

2.464 €

1.929 €

1.367 €

1.367 €

INCLUI CEIA#

TI

3.618 €

4.962 €

3.427 €

2.051 €

2.051 €

INCLUI CEIA#

Aviso : A classificação da hotelaria no Brasil não corresponde, na maioria dos casos, aos padrões de classificação de Portugal. Em caso de dúvida consulte-nos.
APA - alojamento e pequeno-almoço · MP - alojamento, pequeno-almoço e jantar · PC - alojamento, pequeno-almoço, almoço e jantar · TI - tudo incluído
INCLUI CEIA* - Descritivo será informado no acto da reserva

1º Dia: Lisboa - Fortaleza
Comparência no aeroporto 3 horas antes para
formalidades de embarque. Partida em voo com
destino a Fortaleza. Noite e refeições a bordo.
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel.
Alojamento.

Alojamento no hotel e regime escolhido. Dias
livres para extras de carácter pessoal.

2º a 8º Dia: Fortaleza

9º Dia: Fortaleza - Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar
transporte para o aeroporto e embarque em
voo de regresso a Lisboa. Noite e refeições a
bordo.

Serviços Incluídos: Passagem aérea Lisboa - Fortaleza Lisboa, em económica (classe TB), voo TAP, com direito a
20kg de bagagem; transporte aeroporto - hotel - aeroporto;
estada de 8 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 + 15€/pessoa); taxas de aeroporto,
segurança e sobretaxa de combustível (320€/pessoa).
Nota Importante: As taxas de aeroporto e combustível
estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à
data da partida.

Serviços Não Incluídos: Outros que não mencionados no
programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal;
Despesas de reserva 20€/reserva.
Criança preço Total (1 criança em duplo com 2 adultos): 0
aos 1 anos - 200€/criança, não ocupando lugar de avião | 2
aos 11 anos (conforme indicado na tabela).
Validade: Preços por pessoa. VÁLIDO para reservas
solicitadas e efectuadas depois de dia 13 de Outubro 2011
para partida única de Lisboa dia 30 de Dezembro 2011 com
regresso a 08 de Janeiro 2012. Não acumulável com outras
ofertas. Substitui e anula todas as anteriores. Lugares

10º Dia: Lisboa
Chegada a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea.
Preços válidos para as condições descritas salvo erro
tipográfico.
Sinalização Obrigatória: Obriga à sinalização de 30% do
valor total da reserva até 48 horas após envio da confirmação dos serviços. Valor não reembolsável. Cancelamento
sujeito a 100% despesas.
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