Nós também vamos...

Partidas Garantidas
Lisboa, Porto e Faro
Agosto 13, 20

Um destino tradicional com a elevação dos serviços a categoria “Premium Quality”
Hotéis maravilhosos de 4* Superior e 5*, onde exponenciamos os padrões de qualidade,
serviço e localização.

BENIDORM PREMIUM
8 dias / 7 noites
1º dia

Porto-Lisboa / Alicante / Benidorm
Comparência no aeroporto 90 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em avião da TAP com destino a Alicante.
(viagem via Lisboa para os participantes do Porto). Chegada a Alicante. Transporte privativo para o hotel escolhido em Benidorm.
Instalação.

2º ao 7º dia

Benidorm
Estadia no hotel e regime alimentar escolhido.
Dias inteiramente livres para atividades de caracter pessoal.
Assistencia durante toda a estadia por um delegado na nossa organização.
Benidorm / Alicante / Lisboa-Porto
Pequeno almoço no hotel.
Em hora a determinar localmente, transporte privativo para o Aeroporto de Alicante.
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP com destino a Lisboa. Chegada.
Participantes do Porto: continuação da viagem em avião da mesma companhia com
destino ao Porto. Chegada.

8º dia

Fim da Viagem
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Hotel Villa Venecia Boutique Gourmet * * * * *
www.hotelvillavenecia.com/
Desfrute de um exclusivo Gourmet Boutique Hotel no centro histórico de Benidorm com categoria 5 estrelas. Espaços pensados para oferecer
uma experiência de relaxamento e conforto ao mais alto nível. De inspiração mediterrânica, com quartos inspirados em cidades da
Comunidade Valenciana, perfeitos para uma escapadela romântica na Costa Blanca. Um alojamento de sonho, com vista panorâmica sobre o
mar e tratamento personalizado.
Experimente o restaurante gourmet, a esplanada Chill Out, as vistas panorâmicas e a sala com jacuzzi... Descubra Villa Venecia, um hotel com
spa em Benidorm
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Hotel H10 Porto Poniente * * * * Sup
https://www.h10hotels.com/en/404

Localizado na primeira linha do mar em frente à praia de Poniente, em Benidorm, o H10 Porto Poniente é um hotel superior de quatro estrelas
recentemente construído. Destaca-se o seu design de interiores de inspiração marítima, refletido nas cartas náuticas da fachada do edifício, as
suas salas elegantes e as suas duas plunge pools com vistas impressionantes para o mar. O estabelecimento conta também com o Restaurante
Tortuga, o Rooftop Bar Marea Alta com vistas para o mar e um Despacio Spa Centre com piscina aquecida e ginásio.
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Hotel Meliá Benidorm * * * *
www.meliabenidorm.es

Localizado no Rincón de Loix, o Mélia Benidorm é a escolha perfeita para viajantes de negócios e lazer, graças à sua excelente localização no
centro de Benidorm, suas amplas e confortáveis instalações e seus serviços de qualidade superior.
O Hotel dispõe de uma espetacular piscina em forma de lagoa, piscina interior aquecida, magníficos jardins, parque infantil, amplas áreas de
refeições, parque de estacionamento exclusivo para hóspedes, 10 salas de reuniões e banquetes, centro de fitness, entre outros serviços
sensacionais.
Encontre mais hotéis Mélia em Benidorm e encontre neles a simbiose perfeita para as suas viagens de trabalho ou lazer.

Hotel Sol Costablanca * * * *
www.solcostablanca.es
O elegante Sol Costablanca está situado na magnífica praia de Levante, no centro comercial e de entretenimento de Benidorm.

Este hotel recomendado para adultos é ideal para relaxar e descontrair com o seu parceiro num ambiente exclusivo com magníficas vistas
sobre o mar. O hotel serve alta gastronomia local e internacional, dispõe de quartos com vistas espetaculares sobre o mar e uma piscina
exterior onde pode refrescar-se depois de desfrutar do sol quente de Benidorm.
Conecte-se onde e quando quiser com Wi-Fi de alta velocidade enquanto saboreia um refrigerante ou um delicioso coquetel no terraço de
frente para a Praia de Levante.
No Sol Costablanca, lazer, relaxamento e diversão são garantidos. Delicie-se com um hotel que irá superar todas as suas expectativas.
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Hotel RH Corona del Mar * * * *
https://www.hotelrhcoronadelmar.com/
O RH Corona del Mar Hotel em Benidorm Playa de Poniente está localizado à beira-mar. A sua magnífica localização é ideal para
longas caminhadas ao longo do novo passeio marítimo de Benidorm e contemplar as maravilhosas vistas.
No Hotel RH Corona del Mar em Benidorm Playa de Poniente você pode desfrutar de um ambiente familiar e tranquilo à beiramar e perto da cidade velha.
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Preços por pessoa:
Partida

Hotel

Tipologia

Villa Venecia Boutique

Supreme Vista Mar

H10 Porto Poniente
13 agosto

Melia Benidorm
Sol Costablanca
RH Corona del Mar

Standart Vista Mar

Villa Venecia Boutique

Supreme Vista Mar

H10 Porto Poniente
20 agosto

Standart
Júnior Suite
Standart
Standart
Standart Vista Mar

Melia Benidorm
Sol Costablanca
RH Corona del Mar

Suplemento partida Porto ou Faro:

Standart
Júnior Suite
Standart
Standart
Standart Vista Mar
Standart Vista Mar

Regime
Alimentar

Em quarto duplo

Meia Pensão
Pensão Completa
Meia Pensão
Pensão Completa
Pensão Completa
Meia Pensão
Pensão Completa
Meia Pensão
Pensão Completa
Meia Pensão
Pensão Completa
Pensão Completa
Meia Pensão
Pensão Completa

€ 1 799.11
€ 2 060.36
€ 1 192.86
€ 1 269.11
€ 1 562.86
€ 1 326.61
€ 1 407.86
€ 1 327.86
€ 1 357.86
€ 1 755.36
€ 2 099.11
€ 1 187.86
€ 1 262.86
€ 1 489.11
€ 1 326.61
€ 1 407.86
€ 1 285.36
€ 1 316.61

60.00€

Preço inclui:

Passagem aérea em classe económica em voos da TAP Air Portugal, franquia de uma bagagem de porão de até 23kg, taxas de
aeroporto no valor de €80.23 sujeitas a alteração até à data da emissão, transfer privativo aeroporto/hotel/aeroporto, estadia
de 7 noites no regime alimentar escolhido, assistência durante toda a estadia por um delegado da nossa organização, seguro de
viagem Platinium com inclusão COVID-19, taxas hoteleiras e IVA.

Preço não inclui:
Extras de caracter pessoal e de uma forma geral tudo que não está mencionado no item como incluído.
Condições gerais disponíveis em www.vatouroperador.com
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