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Bem vindo à praia de Varadero. A combinação entre, fabulosa areia branca, brisas tropicais suaves, águas atlânticas calmas e um cenário de flora e fauna exóticas 

que tornam este canto de Cuba totalmente irresistível. É aqui, nesta praia lendária, que o grupo IBEROSTAR apresenta um novo Hotel de 5 estrelas. Figurando entre 

a vegetação tropical o IBEROSTAR Bella Vista Varadero oferece um autentico oásis de relaxamento onde pode passar as férias de uma vida.

O hotel IBEROSTAR Bella Vista é a resposta 

para quem procura o paraíso. Um resort de 

luxo junto à praia de Varadero, concebido 

para famílias e casais que sabem escolher 

o melhor. Sempre. Bem-vindo(a) a um lugar 

onde vai ser o(a) protagonista de mil e uma 

aventuras de sonho!

 

- Descanse em quartos e suites à sua medida. 

Alojamento Familiar, Só para Adultos, com 

vista sobre o mar... Todos muito espaçosos, 

com muita luz, bem equipados e com ínfimos 

pormenores.

- Registe-se para o seu tipo de alojamento 

Tudo Incluído em Varadero e desfrute, sem 

limites, da melhor gastronomia, bebidas de 

marcas prestigiadas e atividades para todos 

os gostos.

- Nos vários bares e restaurantes do hotel pode 

experimentar os sabores tradicionais cubanos 

a par de especialidades internacionais, cock-

tails originais, pequeno-almoço completo...

- As crianças irão divertir-se em segurança 

nas instalações criadas especialmente para os 

mais pequenos: miniclub (dos 4 aos 12 anos), 

parque aquático, piscina infantil e os melho-

res monitores.

- Enquanto isso, deixe-se levar pelo espírito 

cubano, mexa-se ao ritmo das ondas do Atlân-

tico e tenha momentos de descanso inesque-

cíveis.

- Visite a zona de massagens na praia, descu-

bra o mundo submarino ao largo da costa de 

Varadero ou apanhe simplesmente banhos de 

sol na piscina na companhia de um bom livro.

- E, para libertar energia, nada melhor do que 

as atividades do nosso clube de desporto, com 

aulas para todas as idades e com um ponto 

náutico para partir à conquista do Atlântico.

3 Junho a 7 Outubro
CUBA

Varadero

Passagem aérea Lisboa - Varadero - Lisboa (voo especial directo) em classe económica, com direito a 1 mala até 20kg; 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 Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (185€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Tarjeta turística (28€/pessoa) é obrigatória a 
apresentação da mesma à entrada do país. Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 95€/criança, não ocupando lugar de 
avião | 2 aos 11 anos consulte-nos. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO para reservas solicitadas e efectuadas entre 6 de Março e 30 de Abril de 2017 para partidas conforme indicado na tabela. 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 efectuadas 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. 

Novo

Varadero
IBEROSTAR Bella Vista Varadero  * * * * *

preços por pessoa

TI
TUDO 

INCLUÍDO

Duplo Single 1ª Criança
2-11 anos

3, 17 e 24 Jun / 1 Jul 1.398 € 1.649 € 785 €

10 Jun, 8 Jul e 2 Set 1.450 € 1.706 € 785 €

15 e 22 Jul 1.596 € 1.868 € 785 €

29 Jul / 5, 12 e 19 Ago 1.827 € 2.145 € 785 €

26 Ago 1.594 € 1.879 € 785 €

9, 16, 23 e 30 Set / 7 Out 1.398 € 1.649 € 785 €

Suplemento tarifa aérea por partida (ida e volta)

3 Junho a 7 Outubro classe S

Suplemento 120 €


