Itinerário

Tanzânia

Praia em Zanzibar - Luas de Mel

Tabelas de preços, por pessoa/dia:

Hoteis

Periodo

Karafuu Beach Resort 4*
(Quarto Jardim)

01/05 a 30/06
01 a 31/07
01 a 31/08
01/09 a 31/10

Breezes Beach Club & Spa 5*
(Quarto Standard)

01/05 a 15/06
16/06 a 31/10

Dream of Zanzibar
(Quarto Deluxe)

01 a 31/05
01 a 30/06
01 a 31/07
01 a 31/08
01/09 a 31/10

Hideaway of Nungwi 5*
(Luxury Junior Suite)

01 a 31/05
01 a 30/06
01 a 31/07
01 a 31/08
01/09 a 31/10

Regime

Noites
Extras

Supl.
Pensão
Completa

Supl.
Tudo
Incluído

Cortesia estadias
Lua de Mel

MP

62 €
76 €
90 €
76 €

N/A

25 €

Fruta, Flores e Espumante
no quarto à chegada.

MP

92 €
152 €

N/A

Flores e Espumante no
quarto à chegada; 10% de
desconto em curso de
mergulho.

TI

111
122
135
171
153

€
€
€
€
€

Flores e
quarto
Massagem
para
o
Romântico
la carte..

TI

135
155
177
220
171

€
€
€
€
€

Flores e Espumante no
quarto à chegada; Jantar
Romântico; 30 minutos de
massagem no SPA.

30 €

Espumante no
à
chegada;
de 30 minutos
casal,
Jantar
no restaurante a

Regimes Alimentares: APA (Alojamento e pequeno-almoço) | MP (Meia Pensão) | PC (Pensão Completa) | TI (Tudo Incluído)

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Zanzibar
Formalidades de embarque e partida com destino a Zanzibar, via Cidade Europeia e Africana.
Refeições e noite a bordo…
2º Dia – Zanzibar
… Chegada a Zanzibar, formalidades aduaneiras para obtenção local de visto e imediato transporte para o resort escolhido.
3º ao 8º Dia – Zanzibar
Dias livres para actividades a gosto pessoal.
Usufrua do conforto e serviços que o seu resort lhe proporciona e sobretudo disfrute daquelas que, provavelmente, serão as
melhores praias do Oceano Indico. Estadia conforme regime escolhido.
9º Dia – Zanzibar / Lisboa
De acordo com o horário do seu voo, transfer para o aeroporto e partida com destino a Lisboa, via cidade Africana e Europeia.
Refeições e noite a bordo…
10º Dia – Lisboa
… Chegada ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.
Notas Importantes:
- Visto Obrigatório mas obtido localmente à chegada (50U$D por pessoa sujeito a alteração sem aviso prévio das autoridades).
- Passaporte obrigatório, com validade mínima de 6 meses à data de regresso e pelo menos 2 páginas em branco
- No momento do check in obrigatório apresentação de certidão de casamento cuja cerimónia deverá ter ocorrido há menos de 3
meses da data de entrada.
- Obrigatória vacina contra a febre amarela. Respectivo certificado poderá ser solicitado pelas autoridades locais.
- Taxa de estadia em Zanzibar (1,00 U$D por pessoa/dia a pagar localmente).
- Partidas de Lisboa ou Porto via Amesterdão ou Paris com a companhia KLM em classe R

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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