7 Dias / 6 Noites – de 3 a 9 de Outubro de 2020
1º Dia – LOCAIS DE ORIGEM / OROPESA DEL MAR (MARINA D’OR)
Saída em hora e local a indicar, seguimos por Badajoz, Mérida, Toledo,
almoço livre durante o percurso. Continuamos por Requena, Valência e
Oropesa del Mar. Chegada ao Magnifico Complexo Marina D’Or, a CIDADE
DE FÉRIAS. Jantar e alojamento no hotel.
2º ao 6ª Dia – MARINA D’OR – OROPESA DEL MAR
Estadia no hotel em regime de Pensão Completa. Poderá descansar,
passear, desfrutar do Hotel da praia e do comércio desta bonita estancia
balnear. Estão também incluídas excursões de ½ dia a Valência, Castellón
de la Plana e Peñiscola.
7º Dia – OROPESA DEL MAR (MARINA D’OR) / LOCAIS DE ORIGEM
Pequeno-almoço no Hotel. Inicio da viagem de regresso por Valência,
Toledo e almoço livre nesta região. Continuamos por Trujilho, Badajoz e
locais de fim de viagem.

ENTRADAS INCLUÍDAS:
✓ 2 Entradas de 3 horas na zona
lúdica no “Gran Balneário”, com
Jacuzzi, Jactos Quentes, Banho Turco,
Duche Escocês, Grande Hamman, Poço
de Gelo, Piscina Mar Morto, Mármores
Quentes, entre outros;
✓ 1 Entrada no Jardim Encantado;
✓ Entrada diária no Show Noturno;

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

Marina D’Or é a maior cidade de
férias de Espanha, onde se pode encontrar
de tudo um pouco. Tem à sua disposição:
apartamentos e hotéis; um centro médico de
saúde e beleza; restaurantes; cafetarias;
salões; locais de diversão noturna; agências
bancárias; supermercado; centro comercial;
boutiques; farmácia; correios… É também
conhecida por ter o maior Balneário
Cientifico de Água Marinha da Europa,
centro de SPA termal e talassoterapia.

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

395€

Suplemento Individual: 90€
Crianças dos 2 aos 12 anos (em quarto
com 2 adultos): 50% desconto
3ª Pessoa: 345€

Mínimo de 25 participantes

Hotel 4* com confortáveis quartos equipados
com ar condicionado, telefone, cofre, TV
satélite, mini bar, casa de banho completa e
terraço com vista para o mar. Dispõe também
de piscina climatizada, piscina exterior, SPA,
ginásio, jacuzzi, mini golf, solário, sauna e
banho turco.

O preço inclui: Transporte em autocarro de grande turismo para o
percurso acima indicado, 1 meia pensão e 5 pensões completas com
serviço de buffet no hotel (bebidas incluídas), entradas indicadas no
Balneário e Jardim Encantado; 3 excursões de ½ dia a Valência,
Castellón de la Plana e Peñiscola; assistência por delegado da
agência; seguro de viagens (apólice nº 0PT1700SI03710920), taxas
de turismo e IVA.
Não inclui: Almoço do 1º e 7º dia; Despesas de carácter pessoal;
Outros serviços não indicados como incluídos.

