SALOU

HOTEL SOL Y SOMBRA 3*
P RE ÇO P O R P E S S O A
Em Quarto Duplo:

545€
O HOTEL CALIFORNIA PALACE 4*, está localizado numa zona muito tranquila de Salou,
na província de Tarragona. Está a 10 minutos de Port Aventura, muito perto da estação
ferroviária e a cerca de 10 minutos a pé das praias do Levante e Poniente. O Hotel dispõe
de uma área de Spa com centro de bem-estar para que possa relaxar e descontrair
totalmente. As áreas exteriores dispõem de piscina, solário, cafetaria bar e jardim com
zona infantil. Além disso, o Hotel California Palace possui recepção 24 horas, restaurante
buffet, academia, Wi-Fi gratuito, entretenimento diurno e noturno para crianças e adultos,
salão de jogos, sala de TV e muito mais…

SAÍDA À SEXTA-FEIRA | VIAGEM NOCTURNA

PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM, SALOU
Partida dos pontos de origem, sexta-feira à noite (DIA 1/JULHO), em autocarro de turismo
com destino à cidade de SALOU, considerada a capital da Costa Dourada catalã e um dos
destinos mais procurados de Espanha para passar férias. Pequeno-almoço livre durante a
viagem (não incluído). Durante a manhã, chegada ao Hotel California Palace 4* ou similar,
distribuição dos quartos e almoço no hotel. De tarde, tempo livre para actividades de carácter
pessoal. Jantar e alojamento no hotel.
2º ao 7º DIA: SALOU
Pensão Completa no hotel. Dias inteiramente livres para atividades de carácter pessoal,
podendo desfrutar do hotel, da piscina, do sol e da praia de água quente. Possibilidade de
participar em 2 passeios às localidades de TARRAGONA e SITGES.
8º Dia: SALOU, LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, tempo livre para atividades de carácter pessoal.
Almoço no hotel. Inicio da viagem de regresso aos pontos de origem, com a certeza de ter
passado momentos únicos e inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem
e dos nossos serviços.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Sinalização da reserva com 150€ por pessoa; Restante pagamento em 2 prestações nos meses: Março e Maio.
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

Suplemento Quarto Individual:
3ª Pessoa, em cama extra:
Criança até 1 1 anos c/ 2 adultos :

140€
430€
339€

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Estadia de 7 noites no hotel mencionado ou similar;
✓ Regime de alojamento no hotel em Pensão Completa
com Bebidas (água e vinho);
✓ Realização de 2 passeios turísticos: Tarragona e Sitges;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19) –
Temos à sua disposição um seguro de viagem com
melhores capitais e coberturas. Consulte-nos para
possibilidade de subscrição de um seguro diferente.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid
19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das
visitas em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

