SuperOferta2017

Dubai e Phuket
9 dias

885€
desde

preço por pessoa em duplo
+ taxas 380€ Total : 1265€

Abril a Outubro 2017

Saídas diárias de Lisboa e Porto Noites : Dubai (2) + Phuket (5)
MO061P

Pacotes de Hotéis

Dubai

Ibis Al Barsha 3* Standard Room
Ibis Kata 3* Standard Room

Phuket

Dubai
Phuket

Dubai
Phuket

Novotel Al Barsha 4* Standard Room
Andaman Cannacia 4* Deluxe Room

Sheraton Creek & Towers 5* Standard
Katathani Phuket 5* Deluxe (Bhuri Wing)

Regime

Datas

Duplo

Total com
taxas incluídas

Supl.
Individual

APA

1 Abr a 15 Mai + 16 Set a 31 Out
16 Mai a 15 Set

915
885

1295
1265

200
170

1 a 15 Abr
16 Abr a 15 Mai + 16 Set a 31 Out
16 Mai a 15 Set

1105
1010
965

1485
1390
1345

370
280
235

1 Abr a 14 Mai + 16 Set a 30 Set
15 Mai a 15 Set
1 a 31 Out

1295
1195
1325

1675
1575
1705

580
485
610

APA

APA

Preços por pessoa em duplo, mínimo de 2 participantes. As datas a que se referem as épocas são datas de partida conforme itinerário.
Preços não são válidos para épocas festivas ou outros eventos especiais (sob consulta).

Saídas de Lisboa
Suplementos Partida
1-3/4 + 11/4-13/7 + 8/9-31/10
4-10/4 + 14-31/7 + 14/8-7/9
1-13/8

U
Base
50
100

Inclui :
Passagem aérea Porto ou Lisboa / Dubai / Phuket / Porto ou Lisboa com base voos Emirates em classe U;
2 noites no Dubai + 5 noites em Phuket (Tailândia); Transfers ;
Seguro Multiviagens com cancelamento e interrupção da viagem;
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível á partida de Lisboa em voos Emirates : 380€

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em termos de horários e preços
e indicado o respetivo suplemento.

1º DIA: PORTO OU LISBOA - DUBAI
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida
em voo EK com destino ao Dubai. Chegada, assistência pelo nosso representante local e transfer ao hotel para check-in. Resto de dia livre. Localizado no sudoeste da Península Arábica, o
Dubai, um dos sete emirados, é um território em permanente mutação. Um lugar onde as tradições do mundo árabe têm raízes profundas, a partir das quais crescem, todos os anos, novos
ramos multiculturais com uma ambiciosa visão futurista. Alojamento.
2º DIA: DUBAI
Pequeno-almoço. Estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dia livre para descobrir este microcosmo cosmopolita, ponto de passagem dos fluxos de turismo internacionais.
Possibilidade de visitas opcionais (consulte-nos). Alojamento.
3º DIA: DUBAI - PHUKET
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Phuket. Chegada e transfer partilhado sem guia ao resort selecionado. Check-in no hotel. Alojamento no hotel e regime escolhido.

cas, águas azuis turquesa e florestas verdejantes. Descanse à sombra das palmeiras e descubra
verdadeiros “jardins” subaquáticos repletos de corais. Alojamento no hotel e regime selecionado.
8º DIA: PHUKET - ...
Pequeno-almoço. Check-out até às 11h. Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto
para formalidades de embarque e partida em voo com destino à sua cidade de origem. Noite
a bordo.
9º DIA: ... - PORTO OU LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso.

4º AO 7º DIA: PHUKET
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar num paraíso tropical de baías rochosas, areias bran-

www.viagenstempo.pt
Os preços podem ser alterados caso haja variações cambiais ou taxas de aeroporto.
Preços válidos à data da publicação, não constitui proposta contratual.
Condições Gerais “Grandes Viagens” conforme publicado em www.viagenstempo.pt | RNAVT 2094

