Itinerário

Egipto

Sharm El Sheik

1º Dia: Lisboa ou Porto* / Sharm El Sheik
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida, para embarque com destino a Sharm El Sheik, via Istambul, com
a companhia aérea Turkish Airlines. Chegada, controle de vistos, assistência e transfere ao hotel previsto para
alojamento.
2º ao 7º Dia: Sharm El Sheik (Ti)
Dias livres em regime de Tudo Incluído, que poderão ser aproveitados para descobrir as maravilhas do Mar Vermelho,
fazer snorkeling ou mergulho, aproveitar a praia, participar em visitas opcionais ou simplesmente dedicar-se ao
descanso e aproveitar as facilidades do hotel.
Sharm El Sheik. Importante zona turística na ponta meridional da península de Sinai, junto ás transparentes águas do
golfo de Aqaba. É considerado como um dos melhores locais do mundo em corais e exótica fauna marinha. As suas
solitárias praias, entre elas a famosa baia de Naama, e a paisagem deserta em sua volta, são um convite para os que
não querem abdicar de uma férias em tranquilidade. Sharm El Sheikh para alem do seu incrível ambiente subaquático,
oferece uma completa infra-estrutura turística e para alem disso, é uma lugar ideal conhecer a montanha de Sinai e o
mosteiro de Santa Catarina.
8º Dia: Sharm El Sheik / Lisboa ou Porto
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transporte ao aeroporto para embarque e saída com a companhia
aérea Turkish Airlines, via Istambul, com destino a Portugal. Refeições a bordo. Chegada e fim da viagem e dos
nossos serviços.

Refeições no itinerário:
(TI) Tudo Incluído com bebidas nacionais incluídas

Notas Importantes:
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses
- O pagamento das Gratificações Gerais, Visto e Gestão de Visto é feito obrigatoriamente no destino
- No Egipto não existem quartos triplos, apenas quartos duplos com cama extra ou sofá
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- Descontos a Crianças/Bebés sob consulta

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)

f imagetourspt

w imagetours.pt

Image Tours, S.A., Rua Cardeal Mercier, nº1 - 3ºE 1600-025 Lisboa/Portugal | T. 217 819 297 |
Nif nº 980207983 | RNAVT nº 2373 | Condições Gerais conforme publicadas no nosso site

