BENIDORM
Informações úteis
Língua: Em Benidorm coexistem duas línguas oficiais: O castelhano: língua oficial do estado espanhol e o valenciano: língua própria da
Comunidade Valenciana.
Horário: Local:GMT +1 (Madrid) Bancos: A maior parte dos bancos estão abertos de segunda a sexta-feira das 8h30 às 14h00.
Cartões de crédito: A maior parte dos hotéis, restaurantes e lojas aceitam os principais cartões de crédito como o American Express, o VISA, o
Mastercard, o 4B, o Access e o Dinners Club.
Documentação: É necessário Cartão de cidadão e Cartão de Saúde Europeu.
O Que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário levar
alguma roupa mais quente para as noites mais frias. São imprescindíveis sapatos cómodos, calções de banho, óculos de sol, chapéu e protetor
solar.

PRAIA do LEVANTE
Praia do Levante
Esta é, talvez, uma das praias mais conhecidas de toda a Europa. Trata-se de uma praia urbana de mais de 2 quilómetros de comprimento que vai
de Punta Pinet até Punta Canfali. Uma extensão de fina e dourada areia que é banhada pelas águas tranquilas do Mediterrâneo e, graças à sua
orientação, é possível apanhar sol até bastante tarde. Possui um amplo equipamento de segurança e salvamento bem como todas as comodidades
necessárias: serviço de espreguiçadeiras, lava-pés, passadeiras ou baloiços e jogos infantis. Paralelamente, existe um animado passeio marítimo
cheio de restaurantes e de estabelecimentos que conferem a esta zona uma grande atividade, com pessoas de todas as nacionalidades.
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PRAIA do PONIENTE
Praia do Poniente
Trata-se da praia mais extensa do município, com mais de 3 km de comprimento, o que a torna num lugar ideal para passear pela sua margem. Tem
um carácter mais tranquilo do que a do Levante e é onde os turistas nacionais se concentram em maior grau. Trata-se de uma praia urbana que
conta com um passeio marítimo anexo que alberga uma grande quantidade de restaurantes, bares e estabelecimentos, para o deleite dos turistas.
Dispõe de uma completa oferta de serviços e de equipamentos de lazer, tais como plataformas flutuantes, bibliopraias, jogos infantis, jogos
lúdico-desportivos, zonas de sombra para a leitura ou o serviço de praias acessíveis, que
facilitam o acesso e usufruto de pessoas com mobilidade reduzida.

Os nossos pacotes turísticos
A V.A. TOUR OPERADOR possui vários pacotes turísticos
·

Pacotes 7 noites

·

Pacotes 10 noites

·

Pacotes 12 noites

·

Pacotes 14 noites

Serviços incluídos

PRAIA do LEVANTE
PRAIA do LEVANTE

Transporte em autocarro de turismo
Assistência V.A. TOUR OPERADOR
Seguro de viagem
Pequeno almoço na viagem de ida
Serviço de bordo (inclui água / café)
Auto férias
Dispomos de uma panóplia de hotéis que vão desde os 2* até aos 5*.

Consulte aqui as nossas condições gerais
Consulte aqui informações de destino
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