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Aos Domingos
PARTIDA DE LISBOA

30 JULHO A
10 SETEMBRO

Paradise Beach Resort
* * * *

APA

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa – Zanzibar – Lisboa (classe económica), voo Hifly, com direito a 1 mala de porão até 20kg e 1 mala de mão até 05kg (por pessoa/volume); Todos 
os transfers regulares; Estada de 7 noites no hotel escolhido, quarto standard; Oferta do Seguro de Assistência em Viagem modalidade Silver Plus + Covid Protection; Taxas de aeroporto e de 
segurança portuguesas + Sobretaxa de combustível (YQ): 390€ / pessoa, sujeitas a alterações legais. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxa locais: 1 USD / pessoa / noite pagas localmente; Outros 
que não mencionados no programa tais como bebidas não previstas no regime indicado bem como extras de carácter pessoal. CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 0 
aos 1 anos - 100€/criança. 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.
NOTA IMPORTANTE - A classificação hoteleira é sempre atribuída pelo país de destino, sendo que, poderá não corresponder aos padrões de outros destinos turisticos. Tenha a certeza de que 
escolheu a opção indicada para as suas expectativas.

Avião
(Lis - Zanzibar - Lis)

Hotel 7 noites Seguro
Silver Plus + Covid 

Protection

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 390€ 
por pessoa


