Sanxenxo

Praia de Silgar

Hotel Spa Carlos I ****
Com excelente localização, a 50m do areal da baía de Sanxenxo e a dois passos da cidade, o Hotel Spa Carlos I caracteriza-se pelo seu
serviço e particular atenção ao cliente: acolhedor, funcional e elegante, de espaços amplos e cuidados, zonas verdes e vistas de mar,
quartos sóbrios e equipados segundo os padrões atuais de conforto, salas de jogos e de TV, bar, piscina, animação e um restaurante com
variedade de sabores da cozinha galega.

8 Dias: Pensão Completa no Hotel
Bebidas Incluídas: 1/3 vinho/água

26 junho a 3 julho

2 a 9 setembro

2022

Possibilidade de partida de Coimbra - Ligação em Comboio AP/IC
1º Dia: Porto - Sanxenxo
Porto - 14h30. Viagem em auto-estrada para Sanxenxo, capital turística das Rias Baixas. Instalação no Hotel Spa Carlos I
junto à popular Praia de Silgar. Jantar e alojamento.
2º ao 7º Dia - Sanxenxo
Alojamento em pensão completa. Tempo livre para usufruir o microclima local, banhos de sol e de mar, passear na avenida
marginal ou relaxar no conforto do hotel.
8º Dia: Sanxenxo - Porto
Pequeno-almoço e almoço. Manhã livre. Pelas 16h00 (hora local), viagem de regresso ao Porto (pausa em área de serviço)
- chegada prevista às 18h30.

Preços por Pessoa em Duplo

Suplemento Single

setembro
julho

376 €
388 €

793 €
819 €

- Crianças (em cama extra c/ 2 adultos): 0/7 anos - redução 30%; 8/14 anos - redução 15%
- Possibilidade de partida de Coimbra (comboio AP/IC): suplemento a indicar

Inclui: transfer Porto/Sanxenxo/Porto + assistência; alojamento no hotel em pensão completa (quartos duplos) + bebidas (1/3
vinho da casa/água); taxas hoteleiras; serviço; IVA; Seguro Multiviagens.
Exclui: guia em permanência em Sanxenxo; serviço de bagagem; extras pessoais.
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