
por pessoa

07 noites desde

1890€

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PROMOÇÃO

Emirados Árabes Unidos
DUBAI

De 27.12.2022 a 03.01.2023
Partida Especial de Lisboa

Preço desde inclui: voo Emirates Lisboa/Dubai/Lisboa em classe “G” com direito a 1 peça até 30kg de bagagem por passageiro (exceto bebés); 7
noites de alojamento no hotel Holiday Inn Express Dubai - Safa Park 3* em quarto Standard em regime de APA; transporte partilhado
aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível - 195,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações
legais) e Seguro Multiviagens.
Produto P.A.R. (Pagamento Antecipado de Reserva) – Obriga a pagamento de 50% de sinalização 48h após confirmação e restantes 50% até 21
Novembro 2022.
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt. Para mais informações, por favor consulte-nos.
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Emirados Árabes Unidos

desde

1890€

PROMOÇÃO

DUBAI

07 Noites - De 27.12.20.22 a 03.01.2023

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

ITINERÁRIO:

1º Dia - Lisboa / Dubai
Comparência no aeroporto 3 horas antes da hora da partida para formalidades de embarque. Partida no horário e companhia aérea indicados com destino
ao Dubai. Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

2º ao 7º Dia - Dubai
Estadia no hotel e regime escolhidos. Aproveite estes dias para fazer algumas excursões opcionais e conhecer o melhor do Dubai e dos Emirados próximos.
Alojamento.

8º Dia - Dubai / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel (se o horário do voo o permitir). Em hora a determinar localmente, transporte partilhado para o aeroporto internacional para
formalidades de embarque e partida conforme horário e companhia aérea indicados com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Ref: 06.06.2022 – 220162/2022  
Página 2/2

rafae
Rectangle

rafae
Rectangle


