Quarteira

Hotel Dom José ***

De localização ímpar a dois passos do mar e em plena marginal da Praia de Quarteira, o Dom José Beach Hotel alia a tradição de bem
receber aos padrões de conforto da atualidade, sem abdicar da sua identidade familiar.
Acolhedor e elegante, as suas instalações incluem ar condicionado, Wi-Fi gratuita, bar, piscina exterior, restaurante buffet e quartos de
moderno design equipados com TV, cofre eletrónico, banho com secador de cabelo e produtos de higiene pessoal e, para segurança de
todos, o selo “Clean & Safe” em cumprimento das normas sanitárias em vigor.

Venha relaxar à beira-mar, o Algarve está à sua espera…

7 Dias:

Oferta Limitada

Pensão Completa no Hotel

Reserve com antecedência, garanta o seu lugar

Bebidas Incluídas: ¼ vinho e água

13 a 19 junho

19 a 25 setembro

2021

Possibilidade de partidas de Coimbra e Lisboa
1º Dia: Porto - Praia de Quarteira
Porto - 08h30. Viagem para Lisboa (Parque das Nações). Almoço livre. Prosseguimento em direção ao Algarve, destino balnear de
eleição no sul de Portugal. Instalação no Dom José Beach Hotel *** na primeira linha da Praia de Quarteira. Jantar (c/ bebidas).
Alojamento.
2º ao 6º Dia: Praia de Quarteira
Alojamento em pensão completa (c/ bebidas). Tempo livre para relaxar na praia, momentos à beira-mar, apreciar o centro histórico
de Quarteira e caminhar ao longo do passeio marítimo, relaxar no hotel…
7º Dia: Praia de Quarteira - Porto
Pequeno-almoço. Pela manhã, partida com destino a Lisboa (Parque das Nações). Almoço livre. Reunião do Grupo pelas 15h30 e
regresso ao Porto (paragem em área de serviço) - chegada prevista às 20h00.

Preços por Pessoa:
junho
Suplemento Single

695 €
252 €

setembro
Suplemento Single

783 €
352 €

Crianças 4-11 anos (cama extra c/ 2 adultos): Desconto - 35 %

- Quartos vista mar: segundo disponibilidade no momento da reserva - suplemento a indicar
- Quarto Single (duplo ocupação individual): oferta limitada
Inclui: Transfer Porto/Praia de Quarteira/Porto; alojamento no hotel (quartos duplos vista cidade) em pensão completa e sistema buffet
(jantar do 1º dia ao pequeno-almoço do 7º dia); bebidas (¼ vinho seleção do hotel, ¼ água); assistente Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras;
serviço; IVA; seguro Multiviagens Portugal. Exclui: Almoços (1º e 7º dias); extras pessoais.

Obs. Na ausência de participantes de Coimbra e Lisboa, viagem direta Porto/Algarve (paragens em trânsito)
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