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Varadero

PARTIDAS DE LISBOA
2, 9, 16 E 23 JUNHO
1, 8, 15, 22 E 29 SETEMBRO
6 OUTUBRO

SÁBADOS

* 1ª e 2ª Crianças pagam taxas (185€) + tarjeta turística (28€)

Avião
(Lis - Varadero - Lis)

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

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 185€
por pessoa

1068€
desde

por adulto em Duplo

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; 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. 

VOOS
ESPECIAIS 
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

REGIME 

TUDO
INCLUÍDO

DIA da CRIANÇA
Especial

MEMORIES VARADERO BEACH RESORT * * * *
1.068€/adulto em Duplo

IBEROSTAR LAGUNA AZUL * * * * *
1.126€/adulto em Duplo

MELIÁ MARINA VARADERO * * * * *
1.136€/adulto em Duplo

2
CRIANÇAS
GRÁTIS*

RESERVAS ATÉ

4
JUNHO


