LA MANGA DEL MAR MENOR
Informações úteis
Língua: Espanhol
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.

La Manga está situada a sudeste da Peninsula Ibérica na Região de Murcia. é uma faixa de costa de 21km de comprimento, com largura entre 100 a
1200m que se estende do cabo pelos ao parque natural de Salinas, em San Pedro del Pinatar. O clima é seco e quente, a temperatura média anual é
de 18ºC. la Manga tem 44km de praia. Esta curiosa língua de terra deu origem a oeste ao Mar Menor, uma enorme lagoa litoral, cuja costa difere das
praias da margem do Mediterrâneo pela pouca profundidade e pelas águas muito calmas e mais quentes. a maioria das praias são extensas, de
águas cristalinas e todas de elevada qualidade ambiental. a pouca profundidade e ondulação faz com que o Mar Menor seja um lugar ideal para
praticar todos os desportos nauticos.
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Os nossos pacotes turísticos
A V.A. TOUR OPERADOR possui vários pacotes turísticos
·

Pacotes 7 noites

·

Pacotes 14 noites

Serviços incluídos
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*.

PRAIA do LEVANTE
PRAIA do LEVANTE

Consulte aqui as nossas condições gerais
Consulte aqui informações de destino
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