Lazer e Tempos Livres/Sul

Programa

REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

REPÚBLICA DOMINICANA – PUNTA CANA
20 a 28 de maio de 2019
20 de maio (seg.)
Comparência no Aeroporto de Lisboa, 120 minutos antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo charter em
direção a Punta Cana. Chegada ao Aeroporto de Punta Cana.

Assistência e transporte para o Hotel Iberostar Bavaro Suites 5*****
ou similar.
Check-in e distribuição dos quartos. Estadia em regime de tudo incluído
e alojamento.

21 a 27 de maio (ter. a dom.) – PUNTA CANA
Dias inteiramente livres em regime de tudo incluído.

27 de maio (seg.) – PUNTA CANA / LISBOA
Ao final da tarde, em hora a combinar localmente, transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo charter em
direção a Lisboa.

28 de maio (ter.) – CHEGADA A LISBOA

Passaporte obrigatório
Com validade de mais de 6
meses após a data do fim da
viagem

REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

Lazer e Tempos Livres/Sul

Custos

O Preço inclui:

 Avião de ida e volta em voo charter;
 Taxas aéreas no valor de 160€ e a reconfirmar na altura da emissão dos bilhetes de avião;
 Transfers do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto;
 Alojamento no hotel em regime de tudo incluído;
 Seguro de viagem;
 Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.
Preço não inclui:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente itinerário e

extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini bar, lavandaria, bagageiros, etc.);
 Taxa de saída da República Dominicana (20 USD) a pagar localmente.
VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos e Auxiliares: 1.295€

Suplemento Individual: 200€

Outros Convidados:

Suplemento Individual: 200€

1.325€

O débito poderá ser fracionado em 10 vezes, em: 25 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 24
de maio, 25 de junho, 25 de julho, 23 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 25 de
novembro e 23 de dezembro de 2019.
Na opção de débito único, será debitado em 24 de abril de 2019.
Inscrições limitadas até 13 de Fevereiro.
A 15 de fevereiro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
Desistências:

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50€, a título de
Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que venham a
acontecer por razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança.

REPÚBLICA DOMINICANA

FICHA DE INSCRIÇÃO
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REPÚBLICA DOMINICANA

Hotel Iberostar Bavaro suites
O nosso hotel

www.iberostarbavaro.com

