OPORTUNIDADE ÚNICA

Djerba
VOO EXTRA

Tunísia

748€
desde

Segundas-feiras

PARTIDAS DO PORTO

18 JULHO A
8 AGOSTO

por pessoa

VOOS

ESPECIAIS
DIRETOS

Avião

(Opo - Djerba - Opo)

Transporte

(Apt - Hotel - Apt)

Hotel

7 noites

LUGARES
LIMITADOS

Seguro

Classic Plus +
Covid Protection

Taxas 170€
por pessoa

www.sonhando.pt

Reserve na Sua Agência de Viagens

Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando Organização de Viagens S.A. · Sede: Rua Salgueiro Maia, 18, 2685-374 Prior-Velho, Loures, Lisboa, Portugal · Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital
social realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o RNAVT nº 2302

Djerba

VOOS

DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

Porto - Segunda-feira - 18 Julho a 8 Agosto

Preços por pessoa

El Mouradi * * * *
TI

Djerba

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
2-11 anos

2ª Criança
2-11 anos

Ed. Principal

18 Jul a 8 Ago

748 €

879 €

706 €

324 €

536 €

Para outras opções de hotéis, consulte o nosso website em www.sonhando.pt

PROCEDIMENTOS COVID-19 (ULTIMA ATUALIZAÇÃO – 20/06/2022)
A regra de autoconfinamento de 05 dias não é mais exigida para visitantes estrangeiros maiores de 18 anos que não estejam vacinados ou que não tenham completado o calendário de vacinação.
No entanto, continuam obrigados a apresentar o resultado negativo de um teste PCR realizado 48 horas antes do embarque ou de um teste rápido 24 horas antes da chegada ao território tunisino.
Passageiros vacinados - é obrigatório ter o certificado de vacinação completo (28 dias de inoculação para a vacina da Janssen e 7 dias para as restantes). Passageiros com idade inferior a 18 anos estão isentos
desde que acompanhados por um dos pais ou responsável vacinado.
À chegada ao aeroporto os passageiros poderão ser sujeitos a teste PCR ou antigénio de forma aleatória.
Cumprir o protocolo de saúde do turismo da Tunísia.
Recomenda-se aos viajantes que se ausentem de Portugal o registo das suas viagens através da aplicação: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/registo-do-viajante
O registo é voluntário e gratuito, facilitando a ação das autoridades portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.
O registo na aplicação “Registo Viajante” permite receber informações sobre as condições de segurança, ter acesso aos contactos das representações diplomáticas e consulares de Portugal e tem ligação direta
ao Gabinete de Emergência Consular.
Para o voo de volta, pax a partir dos 12 anos que não tenham a vacinação completa, é obrigatório teste antigénio 24h ou PCR 72h antes do voo, ou Certificado Digital COVID da UE em qualquer das suas modalidades ou outro comprovativo de vacinação que tenha sido reconhecido.
O Certificado de Vacinação deverá atestar:
- A conclusão da série de vacinação primária do respetivo titular, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a COVID-19;
ou
- A toma de uma dose de reforço de uma vacina contra a COVID-19.
Lista de laboratórios disponível no link:https://www.sonhando.pt/files/uploads/files/tunisia_labs/tunisia_labs.pdf
REGIME DE ENTRADA
É necessário apresentar cartão de cidadão ou passaporte válido. À chegada aos aeroportos e hotéis, deve-se preencher uma ficha com dados pessoais.
Todos os viajantes serão sujeitos no aeroporto à medição de temperatura e ao preenchimento de um questionário.
Nota: 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. Todas as informações estão sujeitas a
alteração sem aviso prévio e devem ser reconfirmadas atempadamente pelos clientes. A Sonhando não se responsabiliza por eventuais alterações.

CONDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO E PAGAMENTO: Sinalização de 30% - 72h após o envio da confirmação.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Até 46 dias antes da viagem 20€ gastos de gestão + seguro; 45 a 0 dias antes da viagem 100% de gastos.

Suplementos de partida (ida e volta - não inlcuídos)

Classe

Y

Y1

Y2

Y3

18 Jul a 8 Ago

-

25 €

50 €

100 €

VOOS

ESPECIAIS
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Porto – Djerba – Porto (classe económica), voo Nouvelair, 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 Classic Plus + Covid Protection; Taxas de aeroporto e
de segurança portuguesas + Sobretaxa de combustível (YQ): 170€ / pessoa, sujeitas a alterações legais. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxa de turismo: 3 dinares tunisinos / pessoa / noite hoteis
4*/5*, 2 dinares tunisinos / pessoa / noite hoteis 3*, 1 dinar tunisino / pessoa / noite hoteis 2*, pagas diretamente pelos clientes no hotel (exceto crianças com idade inferior a 12 anos); 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 - 60€/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.
PÁG: 2/2
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