PRAIA DE RODAS, ILHAS CIES - VIGO

PREÇO POR PESSOA:

50€
Criança até 11 anos: 40€

PROGRAMA:
LOCAL DE ORIGEM / VIGO ou BAIONA (FAST-FERRY) / ILHAS CÍES / LOCAL DE
ORIGEM
Saída dos locais de origem à hora indicada em autocarro de turismo com direcção a ao
porto de Vigo ou Baiona (dependendo do local de saída do Fast-Ferry no dia).
Chegada e embarque com destino às Ilhas Cíes, o maior tesouro da ria de Vigo, incrível
Parque Nacional Marítimo-Terrestre e um dos lugares mais bonitos do país, daí que os
romanos lhes tenham dado o nome de ilhas dos deuses. O arquipélago é composto por
3 ilhas: Monte Agudo, O Faro e San Martiño. As 2 primeiras estão unidas por um longo
areal: a praia de Rodas, a melhor praia do mundo, de acordo com o jornal “The
Guardian”. Fazendo parte do Parque Nacional Ilhas Atlânticas: um paraíso de praias
paradisíacas e águas cristalinas, com um ambiente natural que as torna um
observatório de fauna e flora único. Almoço livre – não incluído (sugerimos que leve
o seu picnic/almoço). Tempo livre para praia ou fazer uma das várias trilhas,
aproveitando o contacto com a fauna local. Em horário a indicar localmente, início da
viagem de regresso aos locais de origem, na certeza de termos passado momentos
únicos e inesquecíveis com a QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos serviços.

Ilhas Cies

Ilhas Cíes

Ilhas Cíes

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Travessia em Fast-Ferry às Ilhas Cíes;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas de serviço e IVA;
✓ Seguro de assistência em viagem. – Contudo,
temos à sua disposição um seguro de viagem com
melhores capitais e coberturas. Solicite mais informação
junto do seu agente viagens.
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.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO:
➲ São sempre analisadas caso a caso, pois variam
conforme os respectivos fornecedores.
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
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