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Avião
(Lisboa - Tel Aviv - Lisboa)

Taxas 59€ 
por pessoa

PREÇOS INCLUEM: Viagem de avião Lisboa - Tel Aviv - Lisboa, voo especial direto da euroatlantic airways; Transporte Aeroporto/Hotel/Aeroporto; 1 Jantar no hotel no dia de chegada; 1 
Dia de excursão a Jerusalém com transporte para Haifa; Meio dia de excursão por Tel Aviv e Jaffa com transporte ao aeroporto; 2 Noites de estadia no hotel selecionado; Seguro de viagem 
Silver e Proteção Covid Silver; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (aprox. 59€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: O bilhete para o jogo não está incluído, deverá ser adquirido 
pelos canais habituais do SLB, segundo critérios de elegibilidade definidos. Outros que não mencionados no programa, bebidas e extras de carácter pessoal; 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 companhia aérea; Preços válidos para as condições 
descritas salvo erro tipográfico. 

Programa sujeito a numero mínimo de participantes 
inscritos no voo. O cancelamento devido ao não cum-
primento do número mínimo de participantes, confere 
ao cliente o reembolso das quantias pagas.

Lisboa - Tel Aviv: 1 Novembro          Tel Aviv - Lisboa: 3 Novembro 

Benfica
Maccabi Haifa

vs

VOOS DIRETOS
LUGARES LIMITADOS1538€

desde

por pessoa

PROGRAMA 3 DIAS

1479€ + 59€/taxas

VOO ESPECIAL

MUITO IMPORTANTE:
PAGAMENTO OBRIGATÓRIO
ATÉ 3 DIAS APÓS RESERVA

Preços por pessoa Lisboa - 1 Novembro
Hotel Kfar Maccabiah  * * * * 2 noites

Duplo Single Triplo

Standard 1 Novembro 1 538 € 1 898 € 1 538 €

Hotel Daniel Herzliya  * * * * 2 noites
Duplo Single Triplo

Standard 1 Novembro 1 588 € 1 948 € 1 588 €

1 Novembro:
Chegada a Tel Aviv, transfere para o 
hotel, jantar no hotel

2 Novembro:
Excursão de dia completo a 
Jerusalém (com almoço incluído) 
a terminar em Haifa, para o jogo; 
Transfere de regresso ao hotel após 
o jogo

3 Novembro:
Excursão em Tel Aviv e Jaffa e trans-
fere para o aeroporto

Programa

MP
MEIA

PENSÃO

Fase de grupos da Champions


