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Saída de Lisboa
(4ª feira)

i

12 a 16 abr.’17

DUBROVNIK

Oferta 4SALE
Cód. Produto: 2008

CRO` CIA
OFERTA ESPECIAL PÁSCOA

Programa base 5 dias / 4 noites
preços por pessoa
quarto

Roleta Babin Kuk 3*

APA

standard

683 € 695 € 794 € 599 €

40 €

APA

standard

733 € 744 € 895 € 642 €

61 €

APA

standard

807 € 820 € 995 € 706 €

94 €

Roleta Babin Kuk 4*
www.valamar.com

More 5*
www.hotel-more.hr

duplo

single

Supl.
3 jantares

regime

www.valamar.com

triplo

criança
2-11

Hotel

Excursões opcionais

Cartão do Cidadão válido.
Passaporte válido (se pretender efetuar
excursões fora do território croata)

pré-venda
em Portugal

12 abril > Dubrovnik City Tour (½ dia)

47 €

13 abril > Ilha de Korcula (dia inteiro c/almoço)

52 €

14 abril > Bósnia & Herzegovina (dia inteiro c/almoço)

53 €

15 abril > Montenegro e Baía de Kotor (dia inteiro c/almoço)

55 €

16 abril > Passeio de barco à Ilha Elafiti (½ dia)

27 €

Esta informação é exclusiva para Cidadãos
Portugueses.
Para outras nacionalidades, por favor consulte-nos.

CONDIÇÕES:

NOTAS:

> Preços p/pessoa no tipo de quarto indicado. Suplementos por pessoa.
> Reservas efetuadas após 17 de Janeiro 2017.
> Não acumulável com outras promoções /descontos.
> A leitura deste flyer não dispensa a consulta das nossas condições gerais em www.viajartours.pt;
> Preço “desde” refere-se à opção mais económica em quarto duplo e/ou triplo desta promoção.

> Programa baseado em voos Croatia Airlines (Lisboa – classe G).
> excursões opcionais: preços por pessoa, sujeito a mínimo de participantes.
> Hotéis Roleta Babin Kuk 3* ou 4*: o nome do Hotel será informado 2 dias
antes da partida. Na categoria 3* os Hotéis podem ser o Tirena ou Valamar
Club, e na categoria 4* os Hotéis podem ser o Argosy ou Lacroma.

O QUE INCLUI:

EXCLUSÕES:

Viagem de avião Lisboa / Dubrovnik / Lisboa, em voos Go2Sky e Albastar, em classe turística (classe G); Franquia de 1
peça (15kg) de bagagem; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (55 € - valor sujeito a confirmação no momento
da emissão dos bilhetes); Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto; Estadia (4 noites) no Hotel e regime selecionado;
Assistência local pelos nossos representantes; Taxas Hoteleiras, IVA; Seguro Multiviagens.

Despesas de Reserva (15 €); Passaporte; Eventuais suplementos de aumentos
de combustível e outras Taxas, que se venham a verificar após a publicação e
durante a vigência deste programa; Suplementos de refeições; Excursões
Opcionais; Extras de carácter pessoal; Tudo o que não estiver especificado
como incluído no programa.
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