Marrakech
Marrocos
VASTA OFERTA DE HOTÉIS DE 3*, 4* E 5*

534€
desde

VOOS

ESPECIAIS
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

(1) (2) (3)

por pessoa

SÁBADO

PARTIDAS DO PORTO

29 DEZEMBRO

(1) O preço desde refere-se ao melhor preço por pessoa em duplo para o hotel Marrakech House 3* em regime de alojamento e pequeno almoço no dia 18 Dezembro, sendo que o mesmo poderá variar conforme a disponibilidade
dos hotéis. (2) Para esta oferta os hotéis não incluem a ceia ou festa de réveillon, a não ser que venha referido na confirmação da reserva. (3) Verificar com atenção o regime de alojamento do hotel pretendido. Alguns hotéis
somente estão disponíveis em regime só alojamento.

Avião

(Opo - Marrakech - Opo)

Transporte

(Apt - Hotel - Apt)

Hotel

3 noites

Seguro BÁSICO

(VIP + 35€/pessoa)

Taxas 46€
por pessoa

Excepcionalmente, para esta oferta ‘Reveillon’, vamos necessitar da liquidação do valor total da reserva nas 48 horas após o envio da confirmação da reserva e não será reembolsado em caso de
cancelamento.
SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Porto - Marrakech - Porto (voos especiais) em classe económica (classe Y), companhia TAP Air Portugal, com direito a 1 mala até 23kg; transporte aeroporto - hotel - aeroporto; estada de 3 noites no hotel escolhido e
no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (46€/pessoa). SERVIÇOS NÃO
INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 2 aos 11 anos - conforme presente na tabela. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO
para reservas solicitadas e efetuadas depois de dia 18 Dezembro de 2018, para partidas conforme indicado na tabela. NOTAS IMPORTANTES: Após confirmada a reserva, os hotéis reservam-se ao direito de não procederem a alterações nos nomes dos
passageiros; As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efetuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes
utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui e anula todas as anteriores; Lugares limitados
à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico.

www.sonhando.pt

Reserve na Sua Agência de Viagens

