Itinerário

IlhaMaurícia

Praia na Ilha Maurícia

Itinerário
1º dia – Lisboa ou Porto | Ilha Maurícia
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino à Ilha Mauricia,
via Dubai, com a Emirates. Noite a bordo.
2º dia – Ilha Maurícia
Chegada, assistência e transfer ao hotel escolhido. Alojamento.
3º ao 8º dia – Ilha Maurícia
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias inteiramente livres para actividades de carácter pessoal.
9º dia – Ilha Maurícia | Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Lisboa, via Dubai, com a Emirates. Noite a bordo.
10º dia – Lisboa ou Porto
Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Notas Importantes:
- Todos os preços são por pessoa
- Os preço em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra
por quarto).
- Os preços de criança são válidos para criança dos 2 aos 11 anos.
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior.
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses.
Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a
data em que efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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