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Istambul
Capadócia
Antalya
Myra (Demre)
Kekova
Região de Fethiye
Dalyan
Marmaris
Bodrum
Didima
Éfeso
Kusadasi

1.383
desde*

euros

Cores do Mediterrâneo
& Egeu
[DESTAQUE NA OFERTA]
[5192] Cores do Mediterrâneo e Egeu
10 dias / 9 noites
22 de abril’22 a 21 de outubro’22

> partida de Lisboa ou Porto
> transfers incluídos

RESUMO DE CONDIÇÕES:

Incluindo: Viagem de avião Lisboa ou Porto / Istambul / Lisboa ou Porto, em voo da Turkish Airlines e em classe económica; Voos domésticos Istambul
/ Capadócia e Izmir / Istambul; Franquia de 1 bagagem de porão por pessoa (até 23 kg); Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (de acordo com
o valor na simulação no nosso sistema online de reserva, sujeito a reconfirmação no ato da emissão dos bilhetes); Transfer Aeroporto / Hotel /
Aeroporto; Estadia (9 noites) nos locais indicados, em regime de alojamento e pequeno-almoço; Refeições mencionadas (5 jantares); Circuito de acordo
com o itinerário com assistente de língua castelhana ou inglesa, em minibus ou autocarro (conforme o nº de participantes); Guia local de língua
castelhana nas visitas indicadas no programa; Todas as Taxas de Hoteleiras, de Turismo, Serviço e IVA; Seguro Multiviagens “Essencial 3K”.
Sinalização obrigatória: condições a informar na confirmação da reserva.
Preço desde 1.383 euros: preço por pessoa em quarto duplo standard, na partida de Lisboa a 27 de maio de 2022, na categoria Classe Turista,
9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço.
Produto 5192 | Lugares limitados | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | Informações e reservas no seu Agente de Viagens.

Data de impressão: 26 de outubro de 2021
programa operado por
www.viajartours.pt | Viajar Tours | sede: R. Damião de Góis, 9 s/l 4050-225 Porto | RNAVT nº 2146
Capital Social 250.000 Euros | Reg. C.R.C. Porto Nº 06513 | NIF: 503542016

