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1766€
desde

por pessoa

Avião
(Lis - Punta Cana - Lis)

Hotel 7 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 376€ 
por pessoa

PARTIDA DE LISBOA

25 DEZEMBRO
VOOS

ESPECIAIS 
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LIMITADOS

Punta Cana

RepúblicaDominicana
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PÁG: 2/2

Preços por pessoa Lisboa - 25 Dezembro

Impressive Punta Cana  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 1.766 € 2.264 € 1.695 € 1.255 € 1.255 €

Riu Naiboa  * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 1.835 € 2.316 € 1.805 € 1.297 € 1.297 €

Impressive Premium Punta Cana  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 1.896 € 2.484 € 1.821 € 1.319 € 1.319 €

AMResorts Dreams Royal Beach Punta Cana  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 2.138 € 2.783 € 2.123 € 1.351 € 1.351 €

Riu República  * * * * *  ADULTS ONLY Punta Cana

TI Duplo Single Triplo - -

Standard 25 Dezembro 2.232 € 2.927 € 2.173 € - -

AMResorts Secrets Royal Beach Punta Cana  * * * * *   ADULTS ONLY Punta Cana

TI Duplo Single Triplo - -

Standard 25 Dezembro 2.300 € 3.043 € 2.286 € - -

Grand Bavaro Princess  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 2.301 € 2.519 € 2.197 € 1.061 € 1.061 €

AMResorts Dreams Punta Cana Resort & Spa  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos -

Standard 25 Dezembro 2.369 € 3.158 € 2.360 € 1.351 € -

AMResorts Breathless Punta Cana Resort & Spa  * * * * *  ADULTS ONLY Punta Cana

TI Duplo Single Triplo - -

Standard 25 Dezembro 2.443 € 3.274 € 2.431 € - -

Riu Palace Punta Cana  * * * * * Punta Cana

TI Duplo Single Triplo 1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Standard 25 Dezembro 2.458 € 3.302 € 2.388 € 1.602 € 1.602 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa – Punta Cana - Lisboa (voo direto com a TAP em classe G) em classe económica, com direito a 1 mala até 23kg (por pessoa/volume); transporte 
aeroporto - hotel - aeroporto; Estada de 7 noites no hotel escolhido e no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de As-
sistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (376€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no 
programa tais como vistos, bebidas, taxas ambientais (pagas diretamente nos hotéis no momento do check in) e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 
2 adultos): 0 aos 1 anos - 120€/criança, relativamente ao transporte aéreo (lugares limitados) | 2 aos 11 anos de acordo com apresentado na tabela. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO 
para reservas solicitadas até 31 Outubro e efetuadas para a partida de 25 de Dezembro . NOTA IMPORTANTE: 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. Para voos de ligação Porto ou Faro, 
consulte-nos. Restrições de entrada no País (válido para passageiros com passaporte português e que não tenham estado em outros países até 14 dias antes da data da viagem para a Repú-
blica Dominicana): À data da publicação deste produto, as viagens para a República Dominicana não obrigam a apresentação de um teste PCR ou antigénio. Obrigatório o preenchimento do 
formulário à entrada e saída da República Dominicana através do link: https://eticket.migracion.gob.do/ .No regresso a Portugal, os passageiros deverão apresentar um teste PCR negativo 
cujo resultado não ultrapasse 72 horas ou um teste antigénio realizado nas 48 horas anteriores ao voo ou o certificado de vacinação digital com a ultima toma realizada há mais de 14 dias. A 
maioria dos hotéis facilita a marcação dos testes nos primeiros dias da estadia (conforme os laboratórios com os quais possuem acordo), os valores variam dos 100 aos 130 USD por pessoa e os 
resultados são entregues nas 48 horas após a realização do teste (reconfirme a data de entrega dos resultados no momento da realização do teste). Preencher o formulário da DGS para o voo 
de regresso: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card; Recomendamos a recolha de informação atualizada sobre as medidas aplicadas em cada destino antes do início 
da viagem já que as mesmas estão em contante atualização. Sugerimos ainda a consulta do site: https:// www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
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Política de Pagamentos: Obriga a pagamento de 50% de sinalização até 72 horas após o envio da confirmação, exceto para os hotéis IMPRESSIVE. O restante pagamento deverá ser feito 
até ao dia 1 de Novembro. Os valores pagos, não são reembolsáveis em caso de cancelamentos. Para reservas nos hotéis IMPRESSIVE o pagamento deverá ser de 100% até 72 horas após o envio 
da confirmação, pois as reservas incorrem em 100% de gastos após a confirmação. 
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