Canárias

Primavera atlântica
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Caro viajante
Este ano é muito importante para nós, porque iniciamos uma nova
etapa como operador turístico. Uma etapa onde você será o maior
protagonista!
Renovamos a nossa marca para transmitir uma mensagem: Juntos,
e agora mais do que nunca, somos capazes de criar as melhores experiências.
Por isso a partir de agora, você, a sua agência de viagens, nós e a nossa marca de atividades de receptivo Coming2, somos The Co-Travellers. A nossa missão como Co-Travellers é de tornar realidade a viagem que idealizou e que esta termine com as melhores recordações.
The Co-Travellers somos todos os que tornamos a viagem dos seus
sonhos uma recordação. Contribuindo com o que de melhor sabemos fazer, criando em conjunto, apostando por chegar mais longe na
realização de viagens inesquecíveis.
Neste compromisso de chegar mais próximo do que deseja, um dos
nossos grandes desafios será potenciar ao máximo as experiências,
graças às vantagens que as sinergias entre as nossas empresas irmãs trazem, tais como Bahia Principe e Coming2, assim como defender a essência tradicional dos operadores que se preocupam em dar
o melhor serviço, o mais profissional... Esse serviço que vale e muito
a pena, deverá ser solicitado à sua agência de viagens de confiança
para criar a sua viagem. Não valerá a pena ter a certeza e a tranquilidade de que as coisas vão correr bem? Provavelmente serão melhores do que esperava!
O ano passado apresentamos novos destinos, novas experiências...
Mas este ano decidimos criar novas ilusões para partilhar.
Esperamos continuar a seu lado.
Esperamos sinceramente continuar a viajar consigo.

Isabel Piñero
Vice-presidente de Marketing
e Comunicação do Grupo Piñero
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Vantagens
& Serviços
C

om Soltour, o seu sonho começa quando realiza a
reserva na agência de viagens. A partir desse momento,
todos os nossos departamentos colocam-se à disposição
para fazer com que as suas férias sejam agradáveis,
graciosas e seguras. Soltour oferece-lhe um dos mais
completos catálogos de vantagens e serviços para que
desfrute do seu programa de férias.
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Excursões

Para a sua comodidade e melhor
planificação, a Soltour dá-lhe a
possibilidade de contratar, na sua agência
de viagens, algumas excursões do destino.
Também pode contratar à sua chegada
com os nossos guias ou com o nosso
receptivo Coming2 em Tenerife.

Voar na classe business

Consulte as tarifas da classe business para
os destinos que lhe interessam, de modo a
poder desfrutar melhor da viagem desde o
primeiro momento.

Transfers privados

Damos-lhe a possibilidade de contratar um
transfer privado do aeroporto para o hotel
e vice-versa. Consulte suplemento.

Bilhete de passageiros

A sua agência de viagens poderá enviarlhe por e-mail a documentação da viagem
contratada. Para a sua segurança e
conhecimento, no bilhete de passageiro
aparecem especificados todos os serviços
contratados pelo cliente, o contacto da
sua agência de viagens, o contacto do
representante da Soltour no destino para
onde viaja e o contacto do seguro.

Aluguer de automóvel

Soltour dá-lhe a possibilidade de usufruir
de uma viagem ao seu gosto, pode levantar
e devolver o seu automóvel de aluguer no
aeroporto, aquando da sua chegada e no
fim da sua estadia no destino escolhido.

Monoparental

Se viaja só com 1 ou 2 crianças, a
Soltour oferece-lhe uma selecção de
estabelecimentos com fantásticos
descontos.

Vantagens para famílias

Soltour oferece-lhe uma seleção de hotéis
para poder desfrutar em família e dirigida
aos mais pequenos com piscinas infantis,
clubes de atividades, espectáculos e outros
programas. Além disso, em muitos deles a
primeira criança terá o alojamento grátis
sempre e quando esteja acompanhada por
dois adultos no mesmo quarto. Se houver
mais crianças também poderão beneficiar
de descontos especiais. Soltour também
oferece a possibilidade de selecionar
quartos familiares ou comunicantes.
Consulte condições em www.soltour.pt.

Assistência à sua
chegada

Os clientes que viajam com um pacote de
férias (voo+transfers+hotel) são recebidos
no aeroporto de destino pelas nossos
guias. Em Tenerife, será recebido pelo
nosso receptivo Coming2.

Quartos de categoria
superior

Na maioria dos hotéis deste catálogo
contam com quartos superiores, nos quais
ficarão alojados para vosso maior conforto.
Consulte em cada hotel as diferentes
opções e suplementos.

Compra antecipada

A Soltour oferece uma seleção de
estabelecimentos com descontos
significativos para os clientes que reservam
a sua viagem com antecedência.

Lua de mel

Com Soltour queremos que desfrutem da
“Lua de Mel” desde o primeiro momento.
Dependendo do hotel eleito as vantagens
vão desde jantares românticos, pequenosalmoços nupciais, detalhes especiais,
presentes surpresa... Pode encontrar toda
esta informação na pág. 12 e 13.
O único requisito é que tenha realizado o
casamento com o máximo de 6 meses antes
da viagem e que apresente um documento
comprovativo no hotel.

Seguro de viagem

Todos os pacotes de férias da Soltour
incluem um seguro de viagem com a
seguradora EUROP ASSISTANCE. Se
desejar, damos-lhe a possibilidade de
ampliar as coberturas de acordo com a
opção que mais lhe convenha (na pág. 192).

Prepare as suas férias
na nossa página web
A partir de casa, com a sua família, pode começar a preparar as suas férias através
da nossa web. Informe-se sobre o seu destino ideal, o hotel que melhor se adapte
aos seus gostos, a praia com que sempre sonhou ou a excursão com os seus...
É tão fácil como realizar um orçamento e o formalizar na sua Agência de Viagens de
confiança.
Aqui começa a sua viagem, comece a desfrutar dela!
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Prepare suas férias

ANTECIPE-SE
E POUPE

Reserve agora e orgulhe-se de comprar
ao melhor preço.

Aproveite as nossas ofertas de Compra Antecipada. Eleja entre os
melhores destinos e hotéis com a tarifa mais económica.

VERÃO 2019

PREÇO
DESDE

PARA RESERVAS DE 1/FEVEREIRO A 31/MARÇO

399 €

PARA RESERVAS DE 1/ABRIL A 31/MAIO

429 €

Preço “desde” por pessoa inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas
saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto base para estadias de 7 noites
(consulte para outro numero de noites), transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de
viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada já aplicado. Lugares
limitados. Ver condições em www.soltour.pt

CONSULTE OS NOSSOS
GRANDES DESCONTOS
PARA O INVERNO 2019-20
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SE RESERVAR COM ANTECEDÊNCIA PODERÁ
BENEFICIAR DE UM MELHOR PREÇO.
Saídas de 1/novembro a 30/abril
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Soltour Family oferece-lhe uma seleção de hotéis para poder
desfrutar em família, direcionados tanto para crianças como
para adultos: piscinas infantis, clubes de atividades, espetáculos,
Spa e outros programas. Só por realizar a reserva nestes
estabelecimentos com Soltour terá uma série de vantagens para
além de desfrutar de todas as atividades que o hotel lhe oferece.

Check-in
personalizado
À chegada ao hotel terá
um atendimento mais
personalizado.

Presente de
boas-vindas
para as
crianças

Diversão
garantida
Equipa de animação e
atividades tanto para
adultos como para
crianças.

Excursões para toda a família

Soltour oferece uma série de excursões para viajar em família
onde a primeira criança é totalmente GRÁTIS.

Em Tenerife

Entrada Loro Parque/Siam Park

Pela compra do Twin Ticket uma entrada grátis para criança.

Castelo Medieval

Visita ao Castelo Medieval San Miguel, onde nos deixaremos levar
pela nossa fantasia e podemos desfrutar de combates medievais,
bobos e um jantar medieval.

Em Fuerteventura
Aventura Atlântica

Um barco pirata Shogum e Peter Pan

A bordo do nosso barco com vidro de visão submarina.
Descubra as praias selvagens de Papagayo: canoas,
snorkel, banana boat e desembarque na praia em lancha
rápida (única autorizada).

Em Lanzarote

Em Gran Canária

Passeio em catamarã desde o molhe de Órzola até à ilha de La
Graciosa. Visitaremos Caleta de Sebo, passeio marítimo com
vistas para o arquipélago Chinijo e desembarcaremos na praia de
La Francesa.

Experiência inesquecível pelas águas do sudoeste da
Ilha de Gran Canária, onde adultos e crianças podem
aproximar-se dos golfinhos e das baleias no seu habitat
natural.

Viagem de barco para realizar um passeio marítimo pela costa
Sudoeste de Tenerife à procura de golfinhos e baleias-piloto.

Ilha Graciosa

Catamarã Multi-Aquático

Válido para reservas de pacotes com um minímo de 5 noites e para estadias de 1 de Maio a 31 de Outubro. Consulte os dias de operação das excursões com os
nossos guias, as excursões podem ser canceladas por motivos de força maior ou incumprimento de mínimo de participantes.
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A NOSSAS
MARCAS
Bahia Principe
Quatro tipos de hotel
para todo o tipo de viajantes

Sunlight Bahia Principe
Os nossos hotéis
no país do sol

Grand Bahia Principe
Férias 5 estrelas
nas Caraíbas

Viva a experiência Bahia Principe em Espanha com os nossos
hotéis 4 estrelas superior, sitos nas maravilhosas ilhas de Tenerife
e Maiorca. Todos se caracterizam pelas suas incríveis vistas e
a influência da cultura espanhola a todos os níveis, incluindo a
gastronomia. Um pedaço de paraíso na Europa.

Uns dias no paraíso? Se a resposta é sim, não pense mais. Todos os
nossos hotéis Grand representam o padrão de qualidade da cadeia
e permitem viver umas férias inesquecíveis e plenas de felicidade.
Este hotéis situam-se em locais privilegiados, as instalações
são modernas e cuidadas e, quanto à gastronomia, deixe-se
surpreender.

Luxury Bahia Principe
O luxo de sentir-se
especial

Fantasia Bahia Principe
Hotéis temáticos
de fantasia

Se procura um extra para a sua viagem às Caraíbas através da
exclusividade, serviços especiais e uma atenção irrepreensível,
estes são os hotéis perfeitos para si. Desfrute de diferentes
privilégios como jantares ilimitados à la carte, ou quartos amplos e
totalmente equipados. E se deseja descansar ainda mais durante as
férias, também tem o serviço de mordomia.
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Bem-vindas famílias a um novo conceito de hotel, onde poderão
viver uma experiência mágica. Instalações e espetáculos temáticos
que vos transportam para um mundo de sonhos onde tudo é
possível. As surpresas estão em cada canto, e o aborrecimento não
existe. Não importa a idade, basta desfrutar ao máximo de umas
férias inesquecíveis em família.

Você escolhe
a experiência
das suas férias

Quer uma experiência de férias à flor de pele que se ajusta
na perfeição ao que idealizou? Porque viajar com amigos,
em casal, ou em família é muito diferente. E porque não
procuramos todos o mesmo...
Por isso classificámos todos os nossos hotéis por 3 tipos de
experiências, para ajudar na escolha das férias perfeitas.

Treasure Experience
Experiências únicas em ambientes únicos
Existem lugares especiais e, também, lugares únicos.
É aí que encontra os nossos Treasure Hotels. Hotéis
encantadores, com uma arquitetura única, em harmonia com o
que o rodeia e que, pelas suas dimensões, permitem um serviço
muito personalizado e uma atenção acima da média. Renda-se à
cultura e beleza.

Escape Experience
O que pedir a um hotel só para adultos?
Quase o que se quer, por que não? Por enquanto, nós já
pensámos em algumas coisas... Nos nossos Escape Hotels,
a diversão e o descanso são vividos num ambiente de
exclusividade. O nível de diversão noturna faz com que
se queira viver a noite ao máximo, enquanto as atividades
desportivas e de entretenimento, que se queira desfrutar ao
máximo o dia. As experiências gastronómicas, os bares que
oferecem os cocktails mais trendy, e muito mais.

Family & Friends Experience
Bem-vindo quem se sabe divertir
Todo o mundo é mais do que bem-vindo aos nossos Family
& Friends Hotels, ideais para a diversão de toda a família e
de grupos que procuram um ambiente alegre, onde o tédio
não ocupa lugar. Por isso a animação nestes hotéis é tanta
e tão variada. E os pequenitos ficam a ganhar! Instalações e
atividades só para eles e o clube infantil Bahia Scouts.
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Uma Lua de Mel
perfeita
Os Hotéis Bahia Principe oferecem uma
infinidade de atenções e serviços para
desfrutar de uma Lua de Mel única.
Estas são algumas das mais destacadas.

Quarto superior

A maioria dos hotéis contam com quartos superiores, nos
quais ficarão alojados para vosso maior conforto.

Excursão

Em cada destino incluimos uma visita a um dos lugares mais
típicos e conhecidos da zona onde estão alojados.

Abertura noturna

Todas as noites ao chegar ao quarto, vão encontrá-lo perfeito.
E com um saboroso detalhe para terminar o vosso dia.

Detalhes especiais
no quarto

À vossa chegada ao hotel, encontrarão o quarto decorado
com um toque romântico...São uns detalhes para repor forças
e brindar.

Fantasia Bahia Principe Tenerife
Atenções e serviços
• Atendimento personalizado na recepção.
• Upgrade a quarto Junior Suite Swin-up.
• Quarto com decoração especial, bombons e garrafa
de espumante à chegada.
• Serviço de roupões e chinelos no quarto, para uso no hotel.
• Minibar standard (só no regime de Tudo Incluído).
• Upgrade de amenidades.
• Serviço de abertura de cama.
• Wifi gratuito no quarto (um dispositivo por quarto)
e Wifi Premium no lobby .
• Cofre gratuito no quarto.
• Presente de boas-vindas.
• Um jantar romântico com espumante num dos restaurantes
de especialidades, adicional aos jantares incluídos no serviço
de Tudo Incluído.
• Possibilidade de manter o quarto, até à saída para o aeroporto,
no último día (com reserva e sujeito a disponibilidade).
• Excursão a Cañadas del Teide (meio dia).

Resort Discounts

Poderão jantar em qualquer restaurante de especialidades
durante todas as noites da vossa estadia. Escolham uma
noite, a mais especial e poderão torná-la a mais romântica.

Se a sua viagem se realizar entre 1 de Maio
e 31 de Outubro de 2019 poderá beneficiar
destes descontos para gastar em consumos
de vários serviços do hotel e excursões. Um
adicional aliciante para que os extras também
possam sair mais económicos.

Wifi e cofre

10% dto.

15% dto.

Consultar no destino as
excursões nas quais se
aplicará o desconto.

Exceto imprensa,
tabaco e Wifi.

Jantares ilimitados

Durante a estadia terão incuído o serviço Wifi no vosso
quarto e cofre para guardar os vossos pertences.

¿Como funciona este serviço?

“Especial Lua de Mel” é um suplemento que inclui todas as
atenções e serviços. Simplemente terá de solicitar na sua
Agência de Viagens ao efectuar a reserva. O único requisito é
que terá de estar casado máximo 6 meses antes da viagem e
levar um comprovativo para apresentar no destino.
Estas atenções e serviços são válidas se contrata o
suplemento “Especial Lua de Mel” e para viagens entre 1 de
Maio de 2019 e 30 de Abril de 2020. Mais informação em
www.soltour.pt.

Excursões

20% dto.

Tratamento SPA
Exceto massagens de 25
minutos e promoções.

20% dto.

Até

20%

desconto

Lojas no Lobby

20% dto.

Bebidas Premium
e Vinhos à la Carte

Lavandaria

Suplemento “Especial Lua de Mel” por pessoa
Fantasia Bahia Principe Tenerife
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160 €

Suplemento para estadias de 7 noites. Consulte para outras combinações de noites.
Preços válidos de 1 de Maio a 31 de outubro 2019.

Bahia Principe Tenerife Resort

Sunlight Bahia Principe San Felipe

Atenções e serviços

Atenções e serviços

• Atendimento personalizado na recepção.
• Upgrade a quarto Junior Suite.
• Quarto com decoração especial, bombons e garrafa
de espumante à chegada.
• Serviço de roupões e chinelos no quarto, para uso no hotel.
• Minibar standard.
• Upgrade de amenidades.
• Serviço de abertura de cama.
• Wifi gratuito no quarto (um dispositivo por quarto)
e Wifi Premium no lobby .
• Cofre gratuito no quarto.
• Presente de boas-vindas.
• Um jantar romântico com espumante num dos restaurantes
de especialidades, adicional aos jantares incluídos no serviço
de Tudo Incluído.
• Possibilidade de manter o quarto, até à saída para o aeroporto,
no último día (com reserva e sujeito a disponibilidade).
• Excursão a Cañadas del Teide (meio dia).

• Atendimento personalizado na recepção.
• Upgrade a quarto Vista Mar.
• Quarto com decoração especial, bombons e garrafa
de espumante à chegada.
• Serviço de roupões e chinelos no quarto, para uso no hotel.
• Minibar standard (só no regime de Tudo Incluído).
• Upgrade de amenidades.
• Serviço de abertura de cama.
• Wifi gratuito no quarto (um dispositivo por quarto)
e Wifi Premium no lobby .
• Cofre gratuito no quarto.
• Presente de boas-vindas.
• Um jantar romântico com espumante num dos restaurantes
de especialidades, adicional aos jantares incluídos no serviço
de Tudo Incluído.
• Possibilidade de manter o quarto, até à saída para o aeroporto,
no último día (com reserva e sujeito a disponibilidade).
• Excursão a Cañadas del Teide (meio dia).

Resort Discounts
Se a sua viagem se realizar entre 1 de Maio
e 31 de Outubro de 2019 poderá beneficiar
destes descontos para gastar em consumos
de vários serviços do hotel e excursões. Um
adicional aliciante para que os extras também
possam sair mais económicos.

Até

20%
desconto

10% dto.

10% dto.

Consultar no destino as
excursões nas quais se
aplicará o desconto.

Apenas Bahia Principe Tenerife
Resort (exceto imprensa,
tabaco e Wifi).

Excursões

15% dto.

Tratamento SPA
Exceto massagens de 25
minutos e promoções.

Lojas no Lobby

20% dto.

Bebidas Premium
e Vinhos à la Carte

Suplemento “Especial Lua de Mel” por pessoa
Sunlight Bahia Principe San Felipe

85 €

Bahia Principe Tenerife Resort

90 €

Suplemento para estadias de 7 noites. Consulte para outras combinações de noites.
Preços válidos de 1 de Maio a 31 de outubro 2019.
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Encontre o hotel
que procura
Ao escolher o seu hotel, verifique os símbolos que lhe mostrarão os
diferentes serviços que oferece cada um deles.

Criança Grátis

Wifi

A primeira criança terá o alojamento
grátis sempre e quando estiver
acompanhada por 2 adultos no mesmo
quarto. Consulte condições no site
www.soltour.pt.

Hotéis que dispõem de WIFI nos
quartos e/ou nas zonas comuns
(consultem condições e preços
na sua chegada ao hotel).

Ar condicionado

Pessoas com
mobilidade reduzida

Hotéis com ar condicionado nos
quartos e/o zonas comuns.

Animais
de companhía
Hotéis que admitem animais domésticos
(consulte condições e preços).

Noivos
Vantagens exclusivas nalguns
hotéis como oferta surpresa,
garrafa de champagne,...

Sénior
Preços especiais em muitos
hotéis. Ambos os passageiros
devem ter mais de 60 anos.
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Hotéis que dispõem de quartos e
facilidades adaptadas para pessoas
com alguma deficiência.

Tudo Incluído
Hotéis que têm o regime de TI e inclui uma
variedade de serviços extras cujo custo está
incluido no preço e que pode incluir desde
toda a alimentação, algumas ou todo o tipo
de bebidas, desportos, etc. (veja condições
em cada hotel).

Saúde
Hotéis com centro de saúde (Spa, talasoterapia,
serviço de massagens, salão de beleza, etc.) nos
quais poderá usufruir de um descanso agradável
com um programa de saúde ao seu gosto.

Monoparental

Famílias

Hotéis que aceitam
esta acomodação e ofecerem
descontos especiais.

Hotéis que dispõem das melhores condições
para o descanso familiar, como podem ser
algumas das seguintes: miniclube, piscinas
infantis, serviço de baby-sitter, etc.

Desportos

Só adultos

Todos os hotéis com este símbolo,
dispõem de instalações desportivas
para que não perca a sua forma,
mesmo estando em férias.

Estabelecimentos exclusivos
para adultos. A idade miníma aparece
detalhada em cada hotel.

Nota: No quadro da página seguinte está disponível um resumo dos serviço de cada
hotel e que estão publicados neste folheto. Esta informação está sujeita a mudanças e
estará atualizada no site www.soltour.pt

Tenerife
PÁG

ESTABELECIMENTO

BUENAVISTA DEL NORTE / PUERTO DE LA CRUZ / LOS REALEJOS
25

H. Meliá Hacienda del Conde 5*GL

3a

25

H. Globales Acuario 2*

4a

26

Apartamentos Masaru III

4a+1c

2 a 12

26

Apartamentos Parque Vacacional Edén III

6a

2 a 11

27

H. Marte 3*

3a

27

H. Monopol 3*

3a

28

H. Panoramica Garden 3*

2a+2c

28

H. Maritim Hotel Tenerife 4*

4a

3a6

29

H. GF Noelia 3*

3a+1c

2 a 12

29

Apartamentos Teneguía 3*

3a

2 a 12

30

H. Perla Tenerife 3*

3a

2a8

30

H. Diamante Suites 4*

3a+1c

2a8

31

H. Turquesa Playa Resort 4*

2a+2c

2a8

32

H. Weare La Paz 4*

2a+1c

32

H. Riu Garoe 4*

2a+1c

33

H. Checkin Concordia Playa 4*

3a

33

H. Parque San Antonio 4*

3a

34

H. Blue Sea Puerto Resort 4*

2a+2c

34

H. Blue Sea Interpalace 4*

3a

35

H. H10 Tenerife Playa 4*

2a+2c

35

H. TRH Taoro Garden 4*

3a

36

H. Sol Puerto de la Cruz Tenerife 4*

3a

36

H. Las Aguilas 4*

4a+2c

37

H. Sol Costa Atlantis Tenerife 4*

3a

38

H. Puerto Palace 4*

3a

2a4

38

H. ValleMar 4*

3a

2a6

39

H. Catalonia Las Vegas 4*

3a

40

H. Sunlight Bahia Principe San Felipe 4*Sup 2a+2c

2 a 12

44

H. Puerto de la Cruz 4*

2a+2c

2a7

44

H. Best Semiramis 5*

2a+2c

45

H. Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL 4a

2 a 12

2a6
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•

SAN MIGUEL DE ABONA / EL MEDANO / GOLF DEL SUR / PLAYA DE LOS CRISTIANOS
46

H. Fantasia Bahia Principe Tenerife 5*

3a+2c

50

H. Médano 3*

3a

50

H. Vincci Tenerife Golf 4*

4a+2c

51

H. Sandos San Blas Nature Resort & Golf 5* 2a+2c

51

H. Regency Country Club Apartaments 5*

5a

52

H. Checkin Bungalows Atlántida III

2a+2c

52

H. H10 Big Sur 4*

2a

53

H. Sol Arona Tenerife 3*

4a

54

H. Spring Arona Gran Hotel & Spa 4*

3a

2 a 14
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•

•
•

PLAYA DE LAS AMÉRICAS
54

H. Olé Tropical Tenerife 4*

3a

55

H. Sol Tenerife 4*

2a+1c

56

H. Catalonia Oro Negro 3*

4a

56

H. H10 Conquistador 4*

2a+2c

57

H. H10 Las Palmeras 4*

3a

58

H. Gala Tenerife 4*

2a+2c

58

H. Best Tenerife 4*

2a+2c

59

H. Spring Hotel Vulcano 4*

3a

59

H. Europe Villa Cortés 5*GL

3a

2a6

2a6

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

COSTA ADEJE / PLAYA PARAISO / GUIA DE ISORA
60

H. LABRANDA Isla Bonita 4*

3a+1c

60

H. Blue Sea Callao Garden 3*

3a+1c

2 a 11

61

H. GF Isabel 4*

4a+2c

62

H. HOVIMA Santa María 3*

4a+2c

2 a 13

62

H. HOVIMA Jardín Caleta 3*

2a+2c

2 a 13

63

H. HOVIMA La Pinta Beachfront Family 4*

4a+2c

2 a 13

63

H. HOVIMA Costa Adeje 4*

4a

Esta informação está sujeita a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt
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Tenerife
PÁG

ESTABELECIMENTO

COSTA ADEJE / PLAYA PARAISO / GUIA DE ISORA
64

H. Best Jacaranda 4*

2a+2c

64

H. Bahía Princess 4*

3a+1c

65

H. GF Fañabé 4*

3a+1c

66

H. H10 Costa Adeje Palace 4*

2a+2c

66

H. H10 Gran Tinerfe 4*

3a

67

H. Meliá Jardines del Teide 5*

3a+1c

68

H. Iberostar Bouganville Playa 4*

4a+2c

2a6

68

H. Iberostar Las Dalias 4*

6a

2a6

69

H. Iberostar Anthelia 5*

4a+2c

2a6

70

H. Jardín Tropical 4*

3a

2a6

70

H. GF Gran Costa Adeje 5*

4a+2c

71

H. GF Victoria 5*GL

3a+1c+1bb

72

H. Royal Hideaway Corales Suites 5*GL

5a

72

H. Royal Hideaway Corales Beach 5*GL

2a

73

H. Bahía del Duque 5*GL

2a+2c

74

H. Colón Guanahaní 4*

3a

74

H. Roca Nivaria Gran Hotel 5*

4a
3a

2a6

75

H. Jardines de Nivaria 5*

76

H. Sunlight Bahia Principe Costa Adeje 4* Sup 2a+2c

2 a 12

76

H. Sunlight Bahia Principe Tenerife 4*Sup

2a+2c

2 a 12

84

H. H10 Atlantic Sunset 5*

2a+3c

85

H. Hard Rock Hotel Tenerife 5*

4a

86

H. Sheraton La Caleta Resort & Spa 5*

4a+1bb

86

H. Vincci Selección La Plantación del Sur 5*L

2a+2c

87

H. Gran Meliá Palacio de Isora 5*L

6a

2a6
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Lanzarote
PÁG

ESTABELECIMENTO

ARRECIFE / PLAYA BLANCA
90

H. Lancelot 3*

3a

90

H. HL Club Playa Blanca 4*

4a+1c

2 a 13
2 a 11

91

H. HL Paradise Island 4*

3a+1c

92

Bungalows Playa Limones III

3a+1c

92

H. THe Hotel Mirador Papagayo 4*

4a

93

H. THB Tropical Island 4*

2a+2c

2a6

94

H. H10 Timanfaya Palace 4*

3a

94

H. Iberostar La Bocayna Village 4*

4a

2a6

95

H. Iberostar Lanzarote Park 5*

4a

2a6

96

H. H10 Lanzarote Princess 4*

3a+1c

97

H. H10 Sentido White Suites 4*

3a

98

H. Hesperia Lanzarote Playa Dorada 4*

4a+1bb

3a7

98

H. LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4*

4a+2c

2 a 14

99

H. H10 Rubicón Palace 5*

2a+2c

100

H. Elba Lanzarote Royal Village Resort 4*

5a+2c

101

H. Sandos Papagayo Beach Resort 4*

4a

102

H. Gran Castillo Tagoro - Family & Fun 5*

2a+2c

102

H. THe Hotel Volcán Lanzarote 5*

3a+1c

103

H. Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5*L

4a+1c

PUERTO DEL CARMEN
104

H. Ereza Apartamentos Los Hibiscos 2*

5a

104

H. Blue Sea Los Fiscos 3*

5a

105

H. Lanzarote Village 4*

2a+2c

106

Aptos. Morromar THe Home Collection 3*

5a

2 a 11

106

H. Seaside Los Jameos Playa 4*

2a+2c

2a6

107

H. Hipotels La Geria 4*

3a

2a6

107

H. Aequora Lanzarote Suites 4*

4a

108

Apartamentos Fariones 3*

3a

108

H. Suite Hotel Fariones Playa 4*

3a+1c

109

H. VIK Hotel San Antonio 4*

3a+1c

110

H. Relaxia Olivina 3/4*

4a

110

H. Beatriz Playa 4*

3a+2c

111

H. Sol Lanzarote All Inclusive 4*

2a+3c

PUERTO CALERO
112

H. Costa Calero Talaso & Spa 4*

4a+1c

112

H. Hesperia Lanzarote 5*

3a

16

2 a 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Esta informação está sujeita a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt

Lanzarote
PÁG

ESTABELECIMENTO

COSTA TEGUISE
113

H. Meliá Salinas 5*GL

3a

114

Apartamentos Galeón Playa 3*

2a+2c

114

H. BlueBay Lanzarote 3* (4* em tâmite)

2a+2c

115

H. Grand Teguise Playa 4*

3a

115

H. Blue Sea Costa Bastián 4*

4a+2c

116

H. H10 Suites Lanzarote Gardens 4*

5a

116

H. Vitalclass Lanzarote Sports & Wellness 4*

2a+4c

117

H. Beatriz Costa 4*

3a+1c

118

H. Occidental Lanzarote Mar 4*

6a

118

H. Barceló Teguise Beach 4*

3a

119

H. Occidental Lanzarote Playa 4*

3a+2c

2 a 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fuerteventura
PÁG

ESTABELECIMENTO

CORRALEJO / ANTIGUA
122

H. LABRANDA Aloe Club 3*

3a+1c

122

H. LABRANDA Bahia de Lobos 4*

2a+2c

123

H. H10 Ocean Suites 4*

2a+2c

123

H. H10 Ocean Dunas 4*

2a

124

H. H10 Ocean Dreams 4*

3a

124

H. Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5*GL

3a+1c

125

H. Suite Hotel Atlantis Fuerteventura 4*

4a+1c

126

H. Hesperia Bristol Playa 3*

2a+1c

126

H. Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3*

2a+2c

127

H. Globales Costa Tropical 3*

3a+1c

CALETA DE FUSTE
127

H. Ereza Mar 4*

2a+2c

128

H. Caleta Garden II

5a+1c

2a6

128

H. Club Caleta Dorada 3*

5a+1c

2 a 11

129

H. Eurostars Las Salinas 4*

2a+2c

130

H. Elba Sara Beach & Golf Resort 4*

4a+2c

131

H. Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

6a

132

H. Barceló Castillo Beach Resort 4*

2a+2c

132

H. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4*

2a+2c

133

H. Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort 5* 4a+2c

2a6

COSTA CALMA
134

H. Royal Suite 3*

3a+1c

2a6

134

H. R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4*

3a+2c

2a7
2 a 11

135

H. LABRANDA Golden Beach 3*

2a+2c

136

H. Sol Beach House at Meliá Fuerteventura 4*

3a

137

H. Meliá Fuerteventura 4*

2a+2c

138

H. VIK Suite Hotel Risco del Gato 4*

5a

138

H. H10 Sentido Playa Esmeralda 4*

3a

139

H. H10 Tindaya 4*

3a+1c

2a6

140

H. IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4*

3a+1c

2a6

142

H. Blue Sea Jandía Luz II

3a

JANDÍA

142

H. LABRANDA Cactus Garden 4*

2a+2c

143

H. Magic Life Fuerteventura 4*

2a+2c

2a6

144

H. Occidental Jandía Mar 4*

5a+1c

2 a 12

144

H. Occidental Jandía Royal Level 4*

3a

145

H. Occidental Jandía Playa 4*

6a

146

H. Fuerteventura Princess 4*

4a+2c

146

H. Club Jandía Princess 4*

4a+2c

147

H. Iberostar Playa Gaviotas 4*

3a+3c

2a6

148

H. Mur Hotel Faro Jandía & Spa 4*

2a+2c

2a7

148

H. Iberostar Playa Gaviotas Park 4*

4a+1c

149

H. Iberostar Fuerteventura Palace 5*

3a
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Gran Canária
PÁG

ESTABELECIMENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANÁRIA
152

H. Bull Astoria 3*

3a

2a6

152

H. Cantur City Hotel 4*

3a

2 a 12

153

H. Concorde 4*

3a

2 a 11

•
•
•

Esta informação está sujeita a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt

•

•
•

•
•

•
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Gran Canária
PÁG

ESTABELECIMENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANÁRIA
153

H. Sercotel Cristina Las Palmas 5*

2a+2c

154

H. Bull Reina Isabel & Spa 4*

2a+1c

2a6

•
•

•
•

AGAETE / SAN AGUSTÍN / PLAYA DEL INGLÉS / MASPALOMAS / SONNELAND
154

H. Hotel & Spa Cordial Roca Negra 4*

2a+2c

155

H. Bull Costa Canaria & Spa 4*

3a

155

H. BlueBay Beach Club 4*

5a

156

H. Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 4* 2a+3c

156

H. Don Gregory by Dunas 4*

3a

157

H. Meliá Tamarindos 5*

3a+1c

158

H. Corallium Beach by Lopesan Hotels 3*

2a

158

H. Abora Continental by Lopesan Hotels 3*

2a+2c

159

H. Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 4* 3a

160

H. Mur Aparthotel Buenos Aires II

3a

160

H. Mur Hotel Neptuno 4*

3a

161

H. Beverly Park 3*

4a

2a6

162

H. Abora Catarina by Lopesan Hotels 4*

2a+2c

2a6

164

H. Bull Eugenia Victoria & Spa 3*

3a+1c

2a6

164

H. Bull Escorial & Spa 3*

3a

2a6

165

H. Servatur Waikiki 4*

2a+1c

166

H. LABRANDA Marieta 4*

2a

166

H. LABRANDA Bronze Playa 4*

2a+2c

167

H. HL Suitehotel Playa del Inglés 4*

2a

168

H. LABRANDA Playa Bonita 4*

2a+2c

168

H. SENTIDO Gran Canaria Princess 4*

3a

169

H. Occidental Margaritas 4*

3a+1c

170

H. Caserío 4*

3a

170

H. Seaside Sandy Beach 4*

2a+2c

171

H. Mirador Maspalomas by Dunas 3*

3a+1c

172

H. IFA Faro by Lopesan Hotels 4*

3a

172

H. Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL

3a

173

H. Seaside Palm Beach 5*

3a

174

H. Suites & Villas by Dunas 4*

5a+1c

174

H. Maspalomas Resort by Dunas 4*

6a+2c

2a6

2a6
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COSTA MELONERAS/ PLAYA TAURITO / ARGUINEGUIN / PUERTO RICO/ PLAYA AMADORES / PUERTO MOGÁN
175

H. LOPESAN Costa Meloneras Resort 4*Sup

2a+2c

176

H. LOPESAN Baobab Resort 5*

3a+2c

176

H. H10 Playa Meloneras Palace 5*

2a+2c

177

H. LOPESAN Villa Del Conde Resort 5*

2a+2c

178

H. Suite Princess 4*

4a

178

H. Mogán Princess & Beach Club 4*

2a+2c

2 a 11

179

H. Taurito Princess 4*

2a+2c

2 a 11

180

H. Paradise Valle Taurito 4*

3a

2a6

180

H. Paradise Costa Taurito 4*

3a

181

H. Paradise Lago Taurito 3*

2a+3c

2a6

182

H. Bull Dorado Beach & Spa 3*

4a

2a6

182

H. Servatur Puerto Azul 3*

3a+1c

183

H. Gloria Palace Royal Hotel & Spa 4*Sup

2a+2c

183

H. Radisson Blu Resort & Spa 5*

6a+2c
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La Palma / El Hierro / La Gomera
PÁG

ESTABELECIMENTO

LOS CANCAJOS/ FUENCALIENTE/ PUERTO NAOS
186

Aptos. Hacienda San Jorge III

2a+2c

2a6

186

Apartamentos La Caleta III

2a+2c

2a6
2 a 12

187

H. H10 Taburiente Playa 4*

3a+1c

188

Apartamentos El Cerrito III

2a+2c

188

H. Las Olas 4*

3a+1c

189

H. La Palma & Teneguía Princess 4*

4a+2c

189

H. Sol La Palma 3/4*

5a+1c

2 a 11

FRONTERA
190

H. Hotelíto Ida Inés 2*

3a

190

H. Balneario Pozo de La Salud 3*

2a

2 a 11

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA / VALLE GRAN REY
191

H. La Colombina 1*

3a

191

H. Laurisilva by Checkin 2*

3a+1c
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2 a 11
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Esta informação está sujeita a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt

Informação comum
a todos os destinos

Índice
Hotéis em Tenerife
Buena Vista del Norte p/25

Itinerário
• Primeiro dia: Apresentação no aeroporto e embarque no voo em classe
turística. Assistência à chegada e transfer para o hotel seleccionado.
Alojamento.
• Dias intermédios: Dias livres no hotel no regime escolhido. Os nossos guias
apresentarão um folheto com as excursões facultativas e explicação das
mesmas.
• Último dia: Transfer para o aeroporto (a hora de recolha nos hotéis será
comunicada pelos nossos guias) e saída no voo em classe turística com
destino ao aeroporto de origem. Chegada e fim dos nossos serviços.

Observações

Puerto de la Cruz p/25
San Miguel de Abona p/46,51
El Medano p/50
Golf del Sur p/50
Playa de los Cristianos p/51
Playa de las Américas p/54
Costa Adeje p/60
Playa Paraíso p/76
Guia de Isora p/87
Hotéis em Lanzarote
Arrecife p/90

• No dia de entrada, na maior parte dos hotéis, o quarto estará à disposição do
cliente a partir das 14:00 hrs.

Playa Blanca p/90

• O primeiro serviço do hotel dependerá da hora de chegada ao aeroporto de
destino, de acordo com os seguintes horários e segundo o regime confirmado:

Puerto Calero p/112

Puerto del Carmen p/104
Costa Teguise p/113

Almoço para as chegadas anteriores às 12.00 hrs.
Jantar para as chegadas anteriores às 19.00 hrs.

Hotéis em Fuerteventura
Corralejo p/122

Alojamento para chegadas posteriores às 19.00 hrs.

Antigua p/126

• No caso de um transfer cedo, até ao aeroporto, no dia de regresso, em que
não haja possibilidade de efectuar o serviço de pequeno-almoço, almoço e
jantar no hotel, não dá direiro a reembolso.

Caleta de Fuste p/127

• As bebidas estão consideradas como extras quando não estão incluídas e
deverão pagá-las diretamente ao hotel, excepto em regime de “Tudo Incluído”
(consultar a carta do TI em cada hotel).

Costa Calma p/134
Jandía p/140
Hotéis em Gran Canária
Las Palmas de Gran Canária p/152

• No dia de saída o cliente deverá deixar o quarto antes das 12.00 hrs. por ser
essa uma norma comum a todos os hotéis. Por norma geral, o serviço do “Tudo
Incluído” também termina às 12.00 hrs do dia de saída.

Agaete p/154

• Galas: Em determinados hotéis existem galas obrigatórias de Natal e Fim de
Ano. Consulte preços em www.soltour.pt.

Sonneland p/171

• Quartos: Os quartos duplos poderão ter duas camas separadas ou cama
de casal (sujeitas a disponibilidade de cada hotel). As terceiras pessoas e as
crianças que partilham quarto ficarão alojadas habitualmente em sofá cama
ou cama extra, já que na maioria dos hoteis não existem verdadeiros quartos
triplos/quádruplos. Os clientes devem ter em conta que acomodar terceiras e
quartas pessoas dentro do mesmo quarto, reduz consideravelmente o espaço.

Noites Extras
• O preço de qualquer estadia com um número distinto de noites aos
publicados calcular-se-à sempre acrescentando ao preço da estadia imediata
inferior o número de noites adicionais necessárias.
• Para calcular as noites adicionais de estadia, solicite os preços da noite
extra e acrescente tantas como deseje, de acordo com as datas de estadia e
independente do dia de início da viagem.
• O preço da noite adicional não será nunca deduzido dos preços publicados
nem será aplicado a prolongamentos pedidos no destino nem a reservas
efectuadas na origem que não incluam a totalidade dos serviços.
• Consulte possíveis suplementos para chegadas em Outubro com estadias em
Novembro e chegadas em Abril com estadias em Maio.

San Agustín p/155
Playa del Inglés p/158
Maspalomas p/172
Costa Meloneras p/175
Playa Taurito p/178
Arguineguín p/182
Puerto Rico p/182
Playa Amadores p/183
Puerto Mogán p/183
Hotéis em La Palma
Playa de los Cancajos p/186
Puerto Naos p/189
Fuencaliente p/189
Hotéis em El Hierro
Valverde p/190
Frontera p/190
Hotéis em La Gomera
Valle Gran Rey p/191
San Sebastián de la Gomera p/191

Canárias

Paisagens de filmes
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I

niciamos uma nova viagem, uma
muito especial desta vez: uma
imersão num universo paralelo de

territórios mágicos e cantos inexplorados,
ilhas virgens e energia vulcânica que
liga diretamente com o centro da terra.
Vamos rumo às Ilhas Canárias e entramos
nesta galáxia atlântica que emerge entre
as águas do oceano como um destino
imprescindível onde se pode abandonar
ao prazer.
A somente duas horas e meia de avião
de Madrid estão as ilhas afortunadas,
chamadas assim pelo seu clima subtropical

formam o que podemos denominar a galáxia

protegido, com sete zonas declaradas

do eterno verão, 7 paraísos e meio que

Reserva da Biosfera, três reservas marinhas

fornecem uma infinidade de possibilidades

e quatro parques nacionais que nos deixam

de desfrute a qualquer viajante em qualquer

boquiabertos perante a espetacularidade

época do ano. Sim, porque Canárias oferece

das suas vistas: o Timanfaya, em Lanzarote;

3.000 horas de sol ao ano que dão para

a Caldera de Taburiente de La Palma; o

viver mil aventuras, saborear lentamente o

Teide, em Tenerife, a zona de Garajonay, em

descanso, oferecer-se momentos únicos de

La Gomera. Lugares que levam além do que

bem estar e deixar-se levar por propostas de

a imaginação permite e que foram cenários

diversão mais divertidas. Sem desculpas.
A efervescância da sua origem vulcânica
traduz-se não somente numa paisagem de
lugares incríveis, mas também numa vida

de filmes como Moby Dick, Fúria de Titans,
Exodus, O ditador, Velocidade furiosa 6, Los
abrazos rotos, Wild Oast...
Um set de filmagem que, na Soltour,
queremos que seja o protagonista, onde

que faz com que o seu universo de mais de

cultural que articula de ilha em ilha, com

500 praias infinitas e 7.493 km² de natureza

dois pólos centrais em constante ebulição:

sem igual sempre brilhe o sol. Situadas

Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de

na região natural de Macaronésia, estas

Gran Canária, as duas capitais desta galáxia

7 ilhas canárias dividem muitas das suas

de terrenos lunares, vulcões e longas

características com Cabo Verde, Açores,

línguas de areia que beijam o Atlântico.

Madeira e Selvagens… Mas têm algo

A nossa viagem às Canárias leva-nos a

nave espacial do tempo: estamos a ponto

diferente, algo único, especial.

um mundo novo, de natureza selvagem,

de entrar na órbita do arquipélago mais

Tenerife, Gran Canária, La Palma, El Hierro,

espaços desertos, crateras, penhascos

espetacular do oceano Atlântico. Canárias

La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote…

de lava, praias de areias negras, fundos

e as suas sete maravilhas esperam por nós.

Todas elas, juntamente com o pequeno

marinhos cheios de vida… Um mundo

Iremos percorrê-las uma a uma, todas.

arquipélago de Chinijo e o ilhote de Lobos,

onde 40% de superfície é território natural

Sem exceção.

criar os seus momentos inesquecíveis,
descubra o carinho das suas gentes, a
alegria das suas festas sem fim, a beleza das
suas praias, a harmonia da sua cultura, o
sabor da sua tradição. Prepare a sua mala,
abra a sua imaginação e suba na nossa
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Tenerife

A rainha das ilhas Canárias

A

primeira paragem da nossa viagem
ao fascinante universo das Canárias
é a grande ilha de Tenerife, um
planeta inteiro de diversão, no qual se
pode encontrar absolutamente de tudo o
que uma pessoa pode desejar para umas
férias cheias de propostas e programas à
medida. Também podemos a destacar por
ser a mais extensa de todas as ilhas desta
impressionante galáxia atlântica, as suas
paisagens montanhosas que brilham com
luz própria, dando-lhe carácter, autoridade
e uma personalidade que a converte num
set de cinema imprescindível no qual rodar
mil cenas e momentos inesquecíveis.
Tenerife é a ilha da eterna primavera, onde
as quatro estações do ano convergem e
se difundem numas temperaturas médias
que não baixam dos 20 graus. Com o sol
banhando sempre os seus contornos,
mesmo nos dias nos quais, lá no alto,
os cumes do Teide apareçam nevados,
podem-se desfrutar as suas praias de areias
finas. Cheia de contrastes, com areias
branquíssimas ou com pedras escuras de
herança vulcânica, todas estão banhadas
por um Atlântico domesticado, de águas
limpas e cristalinas, movido por uma
agradável ondulação dos ventos alísios.
Explorando, navegamos toda a cordilheira
vulcânica que cruza a ilha e vamos de uma
ponta a outra, parando nas suas pequenas
povoações cheias de encanto, casinhas
baixas, ruas sinuosas, igrejas que parecem
ter estado sempre lá, desde o início dos
tempos, idosos e crianças correndo
pelas encostas íngremes até ás praias,
até aos campos… Tudo cheira a terra e a
mar e de alguma cozinha se sente o calor
e o aroma do gofio, umas batatas com
molho explodindo de sabor no palato. Nos
acompanhamos de um vinho em Icod e
seguimos rota, pela fascinante Orotava, até
Puerto de la Cruz, uma das cidades mais
movimentadas de Tenerife e núcleo turístico
por excelência da ilha.
Para trás deixamos hà tempo as praias
e o ritmo pausado das Américas e dos
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Cristianos, praias imensas como a de Abona
ou El Roque, e subimos até Tacoronte até
chegar a San Cristóbal de La Laguna, onde
o seu ar colonial nos deixa uma marca
indelével de passados muito presentes
que seguem deslizando com a mesma
calma de antigamente pelas ruas desta
formosa cidade declarada Património da
Humanidade pela UNESCO.
O caminho leva-nos inevitavelmente ao
principal ponto de atração urbana de
Tenerife: a sua capital, Santa Cruz, alegre,
inovadora, imparável e, também, cheia de
histórias por contar e momentos por viver.
Santa Cruz de Tenerife e os seus menceyes,
as suas ruas e praças, os seus elegantes
restaurantes, os seus teatros, auditórios
e museus… Encontrar algo que fazer em
Santa Cruz é algo demasiado simples
se deixarmos um só minuto livre. Basta
sentar-se num do seus terraço e admirar
o ir e vir das suas gentes para desfrutar do
seu ar de rainha perpétua. Depois de um
aperitivo numa das suas tabernas típicas,
fazemos uma rota de compras e acabamos
brindando pela beleza deste destino único

onde você encontra um dos seus locais da
moda.
Na realidade não é um só parque mas sim
vários: Tenerife é a ilha com mais parques
temáticos das Canárias, o que a torna num
destino ideal para as férias com crianças ou
com o grupo de amigos. É imprescindível
e o mais famoso de todos é, sem dúvida,
o Loro Parque, um emblema dos parques
temáticos no mundo inteiro. Destaca-se
pelas suas impressionantes instalações e
pelos seus shows com animais, como é o
caso das orcas que bailam e dançam ao
som que lhes põem os seus monitores. Para
viver uma aventura aquática sem igual, o
Siam Park na Costa Adeje, juntamente com
o Aqualand, fazem dois programas perfeitos
para um dia de sol e mergulhos plenos
de emoção. O parque de Pueblochico
oferece um percurso completo por todas
as atrações das Canárias em miniatura; o
Forestal Park é pura aventura no bosque
com as árvores mais altas do arquipélago; o
Parque de las Águilas é o zoo por excelência
de Tenerife que, inclui, 500 espécies de
animais e um espetacular jardim botânico.
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A não perder

Nós levamos-te

Trilho pelas praias
secretas de Tenerife

Miradouros de postal

O queijo do Teno Alto

Pega na câmara e lança-te a descobrir
Tenerife a partir dos seus miradouros
naturais mais impressionantes: o miradouro
de São Pedro, na costa norte; o dos cumes
do Norte, com vista para Orotava; o de
Cruz del Carmen, em San Cristóbal de
la Laguna, emoldurado num frondoso
bosque de laurissilva, dentro do Parque
Natural de Anaga. Todas são varandas que
parecem ter sido idealizadas pelos deuses
com a intenção de nos enlevar com tanta
beleza. Mas se procuras um realmente
especial, toma nota: tens de aproximar-te
do miradouro de Archipenque. Podes lá
chegar facilmente pela estrada que vai para
Puerto Santiago, perto de Costa Adeje.
Deste miradouro, poderás desfrutar de um
dos entardeceres mais mágicos de Tenerife,
com vista para a Falésia dos Gigantes, o
farol de Teno e, nos dias mais claros, o perfil
da ilha de La Gomera.

Nos cumes do Teno, um maciço de mais de
5 milhões de anos, com barrancos e falésias
inacreditáveis, abraçando uma paisagem
vulcânica cheia de mistério, elabora-se
no mais puro estilo tradicional um dos
queijos mais requintados de Tenerife. Puro
prazer para os sentidos. Considerado joia
gastronómica por nativos e visitantes, o
queijo de cabra do Teno transportar-te-á a
tempos passados através dessas nuances
antigas que deixa no paladar. Nos arredores
há várias queijarias onde se pode observar
todo o processo de produção deste
manjar. Mas se queres saboreá-lo como
deve ser, na aldeia há uma loja que está
aberta desde que o mundo tem memória.
O costume é parar e pedir uma dose de
queijo acompanhado de um bom vinho
caseiro. Fresco ou defumado, ambos são
maravilhosos.

A história de Laguna

A ilha das crianças

San Cristóbal de La Laguna, situado junto
ao aeroporto do norte da ilha, é um do sitios
de Tenerife que não pode deixar de visitar.
Reserve um dia para abordar as
suas acolhedoras ruas, misturar-se
com as suas gentes, percorrer as suas
pequenas lojas, surpreender-se com a
espetacularidade de algumas das suas
jóias patrimoniais e os seus monumentos
e, sobretudo, desfrutar desse ambiente
universitário e colonial de outros tempos
que ainda se respira em cada esquina. A
zona antiga de La Laguna é Património da
Humanidade, a primeira e única cidade das
Canárias declarada como tal.

Poucos destinos de férias se adequam
tanto a ir com crianças como Tenerife.
Muitos falam da ilha como do maior parque
de atrações das Canárias. A mais famosa é
o Loro Parque, sem dúvida alguma o melhor
zoo da Europa, que surpreende pelas suas
assombrosas instalações e pelos seus
espetáculos, como o das orcas marinhas
ou dos golfinhos. No sul, na emblemática
Costa Adeje, encontrarás outros dois
lugares de diversão clássicos na ilha: o
Siam Park e o Aqualand, parques aquáticos
concebidos com todo o tipo de piscinas
com jogos, escorregas e zonas verdes.

Tenerife é famosa pelas suas praias incríveis
de areias de mil cores, falésias infinitas
e um Atlântico que convida a flutuar e
descobrir a vida marinha dos seus fundos.
Mas entre todo o seu leque de praias, se és
dos que procuram tranquilidade e aventura,
propomos-te um percurso pelas suas praias
mais escondidas. Praias virgens às quais só
se pode chegar caminhando ou de barco,
areais e angras onde estarás sozinho com
a natureza em estado puro. Vais encontrar
uma das mais bonitas indo a pé de Igueste,
na costa de Anaga: os locais conhecemna com o nome de Playa de Antequera.
Neste mesmo litoral, a praia de Ocadila
surpreende pela beleza da sua paisagem,
com grutas escavadas de forma natural
nas montanhas. Por último, uma das mais
impressionantes da lista: a praia Garañona,
na costa Sauzal, ao norte. Vai conquistar-te.

Mergulho na praia
de La Tejita
O Médano e a zona de Montaña Roja é uma
das paragens mais fascinantes de Tenerife.
A seu lado, junto à sua praia principal,
encontrará a praia de La Tejita que se
destaca entre as demais valorizada, pela
sua grande extensão de areia dourada (até
1 km de comprimento) e por estar longe de
toda a urbanização e sinal de vida humana.
É efetivamente, uma das praias que
conserva o seu carácter autêntico e natural
intacto e permite desfrutar da maravilha
de Tenerife longe de toda a civilização: só o
mar, você e os seus.

Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel
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Pequeno-Almoço

Meliá Hacienda del Conde 5* GL

7 Noites, desde

Por pessoa

717€

Situação No area noroeste de Tenerife, rodeado pelo campo de
golf de Buenavista, ao lado da cordilheira montanhosa do Teno.
Quartos Todos com casa de banho com duche e banheira, secador, roupão, chinelos, espelho de aumento, uma seleção de artigos
de boas-vindas, ar condicionado e aquecimento, telefone, TV-SAT,
quarto de vestir, minibar (com custo), cofre e acesso internet Wi-Fi
gratuita. Quartos Sanctuary by The Level mais espaçosos, com vistas para o mar e serviço Sanctuary by The Level. Sanctuary byThe
Level Júnior Suites com sala independente e serviço Sanctuary The
Level. 3 quartos duplos adaptados (a pedido). Capacidade máxima
Melia/Melia Vista Golf/Melia Vista Mar/Sanctuary by The Level Vista
Mar/Sanctuary by The Level Júnior Suite Vista Mar: 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes (um buffet, outro piscina e outro à la
carte), bar café, salas para reuniões e eventos e Wifi. Solário, piscina
exterior climatizada (Dependendo da época), terraço-solário com
espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ginásio gratuito. Yhi-Spa (com
custo): piscina ativa, área de relaxamento, cabine para massagens,
sauna, tratamentos e programas de saúde e beleza.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão e restaurante à la carte, que oferece gastronomia canária de autor. Produtos sem glúten ao pequeno-almoço.
Características 117 quartos. Hotel só adultos maiores 16 anos.
+16

MELIÁ VISTA GOLF

Meia Pensão

Globales Acuario 2*

7 Noites, desde

Por pessoa

435€

Situação Localizado em um dos lugares mais tranquilos de Puerto
de la Cruz, apenas a 1.5 quilómetros da praia do Centro e 2 quilómetros do famoso lago Martiánez.
Quartos Todos dispõem de casa de banho completa com secador
de cabelo, telefone e cofre (com custo), televisão via satélite e WiFi (com custo). Alguns quartos têm varanda e vistas para o mar (a
pedido e segundo disponibilidade). Capacidade máxima Standard
2 adultos; Triplo: 3 adultos; Familiar 3 adultos + 1 criança ou 4 adultos.
Instalações Restaurante-Comedor buffet, bar salão, 2 salas de televisão, sala de jogos, zona de leitura, e ligação internet Wi-Fi grátis
(1 hora por dia + Wi-Fi com custo extra). O estabelecimento oferece
uma variedade de serviços incluindo uma piscina e dois solários
com espreguiçadeiras e guarda-sois. Ping-pong e mesa de bilhar
(com custo). Serviço de lavandaria, cabeleireiro e cofre (tudo com
custo).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com a mais ampla e variada seleção de pratos nacionais e internacionais.
Características O hotel dispõe de um total de 31 quartos. A localização do hotel, o conforto das instalações e os seus equipamentos torna este empreendimento a escolha ideal, para desfrutar de
umas férias tranquilas com a família.
STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento
em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de
compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Apartamentos Masaru III

7 Noites, desde

Por pessoa

499€

Situação Em La Paz, a 1,5 km da praia e a 1 km do centro. Serviço de
táxis a 50 metros. Paragem de autocarros a 100 metros.
Alojamento Estúdios exteriores com casa de banho e secador,
cozinha com frigorífico e micro-ondas, sala de estar incorporada,
TV-SAT, telefone direto com custo, Wi-Fi, cofre (com custo) e terraço. Apartamentos com quarto independente e sala com sofá
cama. Limpeza diária exceto sábados. Capacidade máxima Estúdio: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Apto. 1 quarto: 4 adultos + 1
criança (Os bebes conta na ocupação).
Instalações Restaurante, bar-cafetaria, salão social, sala de reuniões e Wi-Fi no Hall (grátis). 2 piscinas (climatizadas no inverno),
serviço de toalhas para piscina (com depósito), campos de ténis de
aluguer com relva artificial; ténis de mesa, bilhar e parque infantil.
Animação infantil de 15.06 a 15.09 (4-12 anos) e animação noturna
com música ao vivo 6 dias da semana.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) tipo buffet. As
bebidas não estão incluídas. No serviço de jantar é obrigatório o
uso de calças compridas aos cavalheiros. Possibilidade de obter
refeições para celíacos, sem glúten ou lactose, pedir por escrito na
reserva.

ESTÚDIO

Características Dispõe de 220 unidades. Não aceitam animais de
estimação. Não adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
Saída até 12 horas e entrada a partir de 14 horas.

Apartamentos Parque Vacacional Eden III

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

546€

Situação A cerca de 300 mts do Parque Taoro, Lago e praia Martiánez. Serviço de autocarro gratuito ao centro da cidade, exceto
sábados e feriados de tarde e domingos.
Alojamento Estúdios e apartamentos com casa de banho com
duche, telefone, televisão, pequena cozinha equipada, cofre e
Wi-Fi (ambos com custo) e varanda ou terraço. Estúdio Eden Luz
Superior com sala/quarto. Apto. com sala e quarto independente.
Apto. de 2 quartos são composto por um estúdio standard e um
apartamento comunicados. Capacidade máxima Estúdio Eden Esplanade: 2 adultos + berço; Estúdio Eden Luz Superior: 3 adultos +
berço ou 2 adultos + 2 crianças; Apto.: 4 adultos; Apto. 2 quartos: 6
adultos + berço.
Instalações Restaurante, bar, sala de TV, Internet (com custo) e WiFi no hall e com custo nas outras áreas comuns. 4 piscinas (1 com
possibilidade de ser coberta, 1 naturista e 1 para crianças). Minigolf
e campo de ténis (com custo). Xadrez do jardim, parque infantil e
ping-pong. Centro de Wellness: sauna, massagens, cabeleireiro de
segunda feira a sábado (com custo). Aulas de Pilates duas vezes
por semana. Música ao vivo, mín. 2 vezes por semana e 2 zonas de
aparcamento exteriores (1 vigiada com custo).
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa. Pequeno-almoço e jantar buffet e almoço menu ou buffet.
ESTÚDIO
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Características 224 unidades.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Marte 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

512€

Situação No centro da localidade de Puerto de la Cruz, no norte da
ilha de Tenerife. A escassos metros da estação de autocarros e a
800 metros dos Lagos Martiánez, na costa de Valle de la Orotava,
perto do Teide.
Quartos Os Duplos Standard contam com duas camas individuais
ou cama de casal (a pedido), uma casa de banho privada com duche ou banheira, telefone direto, televisão ecrã plano, frigorífico e
cofre (de aluguer). Alguns quartos Duplos contam também com
varanda (com custo). Os Quartos Superiores estão situados entre
o 3º e o 5º andar e dispõem também de secador de cabelo, televisão de ecrã plano, Wi-Fi e frigorífico (ambos gratuitos) e varanda.
Limpeza de quartos 6 vezes por semana, exceto domingos. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet com gastronomia canária e internacional, bar-cafetaria e ligação internet Wi-Fi grátis. Piscina de
agua doce com espreguiçadeiras e solário situado no último andar
com vistas deslumbrantes. Bilhar (com custo). Ginásio gratuito,
sauna e massagens (ambos com custo extra). Parque privado descoberto (com custo e a pedido).
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet.

SUPERIOR

Características O hotel dispõe de um total de 95 quartos. O hotel
aceita animais de estimação, com um peso máximo de 10 kg com
custo, sendo o mesmo pago diretamente no hotel.

Meia Pensão

Monopol 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

466€

Situação Localizado em uma área pedonal, de Puerto de la Cruz,
em frente a uma acolhedora praça, a uns passos do mar e dos mais
belos espaços da povoação, a Praça del Charco, o Passeio de San
Telmo, o Lago Martiánez, a Praça de Europa e o cais de pesca. No
outro extremo da cidade encontrasse a Praia Jardim e o Loro Parque. A só 5 quilómetros de um campo de golf de 9 buracos e a 21
quilómetros de um de 18 buracos.
Quartos Todos os quartos do hotel dispõem de casa de banho
completa com secador de cabelo, ventilador de teto, telefone direto, uma televisão e cofre (com custo). Muitos dos quartos com
varanda, com um suplemento. Capacidade máxima 2 adultos + 1
criança ou 3 adultos.
Instalações Em torno de seu pátio canário, onde crescem palmeiras e plantas, ergue-se uma grade tripla esculpida em madeira nobre, cheia de trepadeiras tropicais, que sobem pelos pilares centenários do Tea, oferecendo aos visitantes um refúgio de paz. Oferece
aos seus hóspedes um restaurante, dois bares, pátio canário, onde
crescem palmeiras e plantas, salões, sala de jogos e de televisão.
Também no estabelecimento poderá desfrutar de uma piscina climatizada (25º), jacuzzi (35º), sauna, 3 terraços-solário com espreguiçadeiras e mesa de ping-pong. Programa de animação.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet.
DUPLO

Características Dispõe de um total de 92 quartos.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pensão Completa

Panoramica Garden 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

530€

Situação Numa área tranquila e residencial, numa encosta acima
do mar, nos Realejos. A poucos quilómetros da praia e com um
serviço gratuito de autocarro durante todo o dia, para Puerto de la
Cruz e a somente 50 metros transporte público.
Alojamento Dispõe de Estúdios totalmente equipados com quartos de duas camas, salão-quarto mobilado, uma cozinha totalmente equipada e com frigorífico, casa de banho completa com secador de cabelo, telefone, televisão via satélite, cofre (com custo) e
terraço mobilado. Os Apartamentos com quarto independente.
Capacidade máxima Estúdio: 2 adultos + bebé; Apartamentos: 2
adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações O estabelecimento dispõe de um restaurante, dois
bares (bar hall e bar piscina), área de televisão, salão de jogos (bilhares e matraquilhos), salas para refeições (comunhões, casamentos) e acesso à Internet. Amplos jardins com fontes e jumpers de
agua com cascatas e seus preciosos peixes, piscina climatizada de
água doce com terraço-solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis totalmente gratuitos. Contam também com dois campos de paddle
com iluminação (com custo), karaoke e bowling.
Serviço de restaurante Oferece Alojamento e Pequeno-Almoço,
Meia Pensão e Pensão Completa tipo buffet com uma grande variedade de pratos frios e quentes, e cozinha ao vivo de peixes e carnes
diferentes.
ESTÚDIO

Características Dispõe de um total de 160 unidades.

Meia Pensão

Maritim Hotel Tenerife 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

535€

Situação Perto do mar, a uma curta distância do Loro Parque. Hotel Shuttle Bus grátis para Puerto de la Cruz (exceto domingos e
feriados).
Quartos Duplo Comfort com casa de banho, duche e secador, ar
condicionado, TV-SAT, telefone e varanda. Com custo: cofre, minibar. Familiar Confort com 2 quartos unidos por uma porta de conexão. O Superior e Familiar Superior dispõe de roupão e ligação
internet gratuito por cabo. A Suite com sala de estar, roupão e
ligação internet gratuito por cabo. Quartos adaptados (a pedido).
Capacidade máxima Superior: 2 adultos; Duplos/Suite Superior: 2
adultos + 1 criança; Familiar: 3 adultos + 1 criança ou 4 adultos.
Instalações Restaurante buffet, restaurante menu com terraço, 2
bares, cibercafé gratuito, Wi-Fi grátis no Hall do hotel e 5 salas de
reuniões. 3 áreas de piscinas de água doce (um dos quais pode ser
climatizada e tem 1 piscina adjacente para crianças) com grandes
terraços para banhos de sol com espreguiçadeiras grátis. Área para
se bronzear, para naturistas. Com custo: 3 campos de ténis de terra batida completamente renovados, 4 campos de paddle, sauna,
massagens e centro médico. Ginásio com equipamento cardiovascular e pesos livres. Minigolf. Aparcamento (com custo).
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão buffet o menu (segundo ocupação).
Características Dispõe de 151 quartos.
DUPLO COMFORT
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LOS REALEJOS

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

GF Noelia 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

529€

Situação A 300 metros da Playa Jardín, a 500 metros do centro de
Puerto de la Cruz, a 5 minutos de carro do Loro Parque.
Alojamento Estúdios exteriores com camas separadas ou de casal
(a pedido), casa de banho com secador, ar condicionado, telefone,
televisão, cozinha equipada com fogão elétrico e frigorífico, cafeteira elétrica, cofre (com custo) e varanda. Capacidade máxima 3
adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças (em sofá cama).
Instalações Restaurante-cafetaria, piano bar com música ao vivo,
música ambiente e ar condicionado em todo o edifício e sala de TV
no Hall, sala de reuniões, sala de jogos de mesa e recreativos, sala
de convenções ou congressos e Wi-Fi. Na açoteia está a piscina
(climatizada no inverno) com um amplo solário, espreguiçadeiras
e guarda-sois. Mini mercado. Serviço de lavandaria (com custo adicional).
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluido tipo buffet.
Há pratos especiais para pessoas com alergias alimentares ou dietas (deve ser solicitado antes da chegada ao hotel).
Características Dispõe de 106 apartamentos.

ESTÚDIO

Tudo Incluído Nas refeições: agua, refrescos cerveja e vinho da
casa. Snacks. Bebidas nacionais com e sem álcool segundo carta
Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas com suplemento)- Consultem bares, restaurantes e horários a
chegada ao hotel.

Só Alojamento

Apartamentos Teneguía 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

399€

Situação Numa excelente localização no Puerto de la Cruz a poucos metros do Castelo de San Felipe e Playa Jardín. A uns 10 minutos a pé da Plaza del Charco.
Alojamento Todos os apartamentos de aproximadamente 32 metros quadrados dispõem de quarto separado com duas camas,
sala de estar-jantar com sofá-cama para una terça pessoa, casa de
banho completa, cozinha elétrica totalmente equipada, artigos de
cozinha, telefone, televisão via satélite, cofre (com custo) e varanda mobilada onde você desfrutar as vistas que isso oferece tanto
vistas ao mar como Vistas ao Teide. Capacidade máxima 3 adultos
ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações O estabelecimento oferece a seus clientes ligação internet Wi-Fi na área de salão-Hall totalmente grátis. Dispõe de uma
piscina para adultos (climatizada no inverno) que oferece la possibilidade de tomar banho durante todo o ano com solário e espreguiçadeiras. Serviço de Receção 24h, serviço de aluguer de carros,
lavandaria (Self service, com moedas). Outros serviços no edifício
(com custo e não geridos pelo empreendimento: ginásio, cabeleiro
e Minimarket.
Serviço de restaurante Oferece regímen de Só Alojamento.
Características O hotel dispõe de um total de 240 apartamentos.
Aceita-se animais de estimação. (cães até 5kg, a pedido).

APARTAMENTO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Perla Tenerife 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

562€

Situação Na urbanização Guacimara, junto ao Parque Taoro. A
poucos minutos do centro de Puerto de la Cruz, do Lago Martiánez
e de Playa Jardín. Serviço de autocarro gratuito entre o hotel e o
centro de Puerto de la Cruz. O serviço de autocarro não é efetuado
no sábado à tarde, feriados e domingos todo o dia.
Quartos Dispõem de uma casa de banho completa com secador
de cabelo, ventilador de teto, telefone, televisão via satélite, cofre
(com custo), frigorífico e varanda ou terraço. Capacidade máxima
2 adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos + bebé.
Instalações Restaurante buffet, bar piscina, sala de televisão e ligação internet Wi-Fi (com custo). Piscina climatizada (coberta no
inverno), sauna (com custo) e terraço-solário com espreguiçadeiras em guarda-sóis. Programa de animação noturna.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão
Completa e Tudo Incluído tipo buffet com pratos internacionais e
canários.
Características Dispõe de um total de 130 quartos. O check-in será
a partir das 14:00 horas.

DUPLO

Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Pastelaria (das 16:00 horas às 18:00 horas, café e chá. Bebidas locais com e sem álcool segundo carta de tudo incluído. Consultar bares, restaurantes e horários à chegada
ao hotel. No serviço de Tudo Incluído termina às
12:00 hrs do dia da partida.

Meia Pensão

Diamante Suites 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

539€

Situação Na urbanização “Turquesa Playa”, a só 400 metros da Playa Jardín, nas proximidades encontra-se o “Loro Parque”.
Quartos Junior Suite com sala independente, separada do quarto,
casa de banho com secador, TV-SAT, Wi-Fi (com custo), ar condicionado (no verão e com horários limitados), minibar (a pedido) e cofre
(ambos com custo) e terraço. Check-in será a partir das 14:00 horas.
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança + bebé ou 2 adultos + 2
crianças
Instalações 2 Restaurantes ( 1 buffet e outro temático com custo),
bar “Taoro” e Snack Bar. Internet Corner (com custo) e ligação internet Wi-Fi (com custo). Piscina exterior, serviço de toalhas (com
depósito), espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil coberto.
Campo de ténis, de paddle e Pitch & Putt golf. Ginásio e sauna (com
custo). Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão
Completa e Tudo Incluído tipo buffet. Restaurante temático com
custo (com reserva prévia).
Características O hotel dispõe de um total de174 quartos.

JÚNIOR SUITE
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Tudo Incluído As refeisões: vinho da casa, refrigerantes, cervejas
ou água. Refrescos, café e seleção de bebidas alcoólicas locais
no bar do salão e no bar piscina. Pela tarde, sanduíches, bolos e
pastéis. Consulte bares, restaurantes e horários
à sua chegada ao hotel. O Tudo Incluído termina
às 12:00 horas do dia da partida.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Turquesa Playa Resort 4*

Pensão Completa
7 Noites, desde

Por pessoa

618€

Situação A 150 metros da Playa Jardín, a apenas 10 minutos a pé do centro de Puerto de la Cruz.
Alojamento Os quartos têm casa de banho completa com secador de cabelo e artigos de higiene, ar condicionado (no verão e com horário limitado), frigobar, telefone direto, televisão com canais nacionais e internacionais, cofre e internet Wi-Fi (ambos com custo) e terraço ou varanda. Os
apartamentos possuem ventilador de teto e cozinha completa. O check-in será a partir das 14:00. Capacidade máxima Duplo: 3 adultos + berço
ou 2 adultos + 1 criança + berço e Apartamento: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + berço.
Instalações Restaurante "Punta Brava", Bar Atlántida, Bar da Piscina (aberto sazonalmente), salão espetacular com elevador panorâmico, sala de
jogos e área de Internet (com custo). 2 piscinas exteriores, 1 delas para crianças, 1 piscina interior aquecida (com custo), solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (com depósito). Parque infantil (verificar horários e crianças menores de 6 devem ser acompanhadas por
um adulto) e mini golf. Ginásio com sauna, jacuzzi e massagens (com custo). Quadra de squash (com custo), área de desportos a 150 metros do
hotel: ténis, paddle, pitch & putt. Programa de animação para adultos e crianças.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo Buffet.
Características Dispõe de 350 quartos e 50 apartamentos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrigerantes, cervejas e vinho da casa. Bebidas alcoólicas e não
alcoólicas locais, café e chás. Lanches variados pela manhã e tarde, verifique horários. Verificar horários de bares e restaurantes
à chegada ao hotel. O serviço tudo incluído funciona das 11:00 h às 23:00 horas e termina às 12:00 horas do dia de check-out.
Mais informações no momento da chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Weare La Paz 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

583€

Situação Ao lado do jardim botânico de Puerto de la Cruz e a só
1,5 quilómetros de distância do centro de Puerto de la Cruz e Lago
Martíanez. Nos arredores, você encontrara una grande variedade
de restaurantes, supermercados e locais de entretenimento.
Quartos Duplo Standard equipado com casa de banho, secador,
amenidades, telefone de linha direta, Wi-Fi, TV-SAT, mini-bar e cofre (ambos com custo). O Quarto Superior com mobiliário renovado e com vistas. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 adulto + 1
criança e Superior 2 adultos + bebé.
Instalações Um restaurante tipo buffet, um café bar, Wi-Fi em todo
o hotel, também existe um serviço de ligação internet Wi-Fi Premium à disposição do cliente para ligar até 5 dispositivos (com custo). Uma piscina exterior rodeada por belos jardins, com modernas
e confortáveis espreguiçadeiras, guarda-sóis e camas balinesas e
uma pequena piscina para crianças. SPA (com custo adicional): no
hotel você também pode encontrar um espaço dedicado ao relaxamento, saúde do corpo e mente e bem-estar com massagens e
tratamentos. Programa de animação.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo Buffet com pratos da cozinha canária e internacional.
Características Dispõe de 165 quartos. Hotel completamente renovado.
SUPERIOR

Pequeno-Almoço

Riu Garoe 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

758€

Situação Na urbanização de La Paz, a 200 m. do Jardim Botânico
e a 2 km da praia e piscinas “Lago Martiánez”. Serviço de autocarro
para o centro de Puerto de la Cruz exceto sábados de tarde, domingos e feriados durante todo o dia.
Quartos Casa de banho com bidé e secador de cabelo, roupão, ar
condicionado central, telefone, Wi-Fi, TV-SAT de ecrã plano, música
ambiente, minibar, cofre (com custo), varanda ou terraço com vista
para o mar ou Teide. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante com terraço, bar piscina, bar hall, sala de
conferências, 4 salas de reuniões, Internet corner (com custo) e WiFi em todo o hotel. 3 piscinas, terraço-solário com espreguiçadeiras
e guarda-sóis. Parque infantil. Campo de ténis grátis (com custo,
iluminado à noite), ginásio, squash, bilhar (com custo), minigolf e
ping-pong. Salão de beleza, cabeleireiro, massagens (com custo)
e sauna. Entretenimento diurno para adultos e música ao vivo ou
espetáculos várias vezes por semana. Animação para crianças de
1 de julho a 31 de agosto composta de oficinas, jogos e artesanato.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet variado, diferentes áreas da cozinha ao vivo e buffet temático, 2 vezes
por semana. Para o serviço de jantar é necessário traje formal:
calças compridas para os cavalheiros
Características Dispõe de 190 quartos. Facilidades para
pessoas com mobilidade reduzida.
QUARTO RENOVADO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Checkin Concordia Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

523€

Situação No centro da zona turística de Puerto de la Cruz. A 50
metros do Lago de Martiánez e da praia do mesmo nome, também
podemos encontrar a poucos quilómetros, o melhor zoo de Europa
conhecido como “El Loro Parque”.
Quartos Duplo Standard dispõe de uma casa de banho completa e
com banheira (exceto os individuais que têm duche), ar condicionado, televisão com vários canais, cofre (com custo) e ligação Wi-Fi.
Todos os quartos do estabelecimento são exteriores. O Quarto Superior conta com maravilhosas vistas para o mar. Todos totalmente
renovados. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações 1 Restaurante tipo buffet, bar-cafetaria, salão de televisão e ligação à internet (gratuito). Os hóspedes também poderão
desfrutar de uma piscina exterior com solário, espreguiçadeiras e
guarda-sóis para relaxar. Para o seu entretenimento, no bar-cafetaria poderão encontrar uma mesa de bilhar e jogos recreativos (todos eles com custo adicional). Várias noites por semana, poderão
desfrutar de música ao vivo.
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa tipo buffet. O hotel organiza jantares
temáticos.
Características O hotel dispõe de um total de 236 quartos repartidos por 10 pisos. São permitidos animais de estimação até 8 kg (a
pedido e com custo).
STANDARD

Meia Pensão

Parque San Antonio 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

488€

Situação Numa zona tranquila, no norte de Tenerife, no vale de La
Orotava e ao lado do Parque Taoro, a poucos minutos a pé encontra-se a praia, a só 1,5 quilómetros do centro de Puerto de la Cruz.
Autocarro gratuito ao centro de segunda feira a sábado.
Quartos Duplo com casa de banho completa, secador de cabelo
e amenidades de banho. Ar condicionado, telefone, televisão via
satélite, ligação internet Wi-Fi, minibar e cofre (ambos com custo).
Alguns quartos Duplos e Individuais podem ter varanda (a pedida e
com custo). Capacidade máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante buffet, bar salão, snack-bar piscina, Internet corner com dois computadores (com custo) e ligação internet
Wi-Fi nas áreas comuns. Encontre o melhor espaço para organizar
as suas reuniões e eventos com um serviço exclusivo e melhorado. Piscina de água doce rodeada por jardins tropicais, solário com
espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (com
depósito). Ping-pong (com depósito) e bilhar (com custo). Programa de música ao vivo cada noite. Lavandaria (com custo adicional).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet internacional e regional e cozinha ao vivo. Canto temático 2
vezes por semana (canária e oriental). Existem pratos específicos
sem glúten (deve ser indicado à chegada ao hotel).
Características Dispõe de 250 quartos.
DUPLO COM VARANDA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Blue Sea Puerto Resort 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

520€

Situação Na urbanização La Paz. Autocarro gratuito várias vezes
por dia ao centro, de segunda a sexta-feira.
Quartos Casa de banho (os individuais com duche), secador , ar
condicionado, telefone, TV-SAT. Com custo: minibar e cofre. Varanda ou terraço. O duplo superior é mais espaçoso. Capacidade
máxima Duplo: 3 adultos; Duplo Superior: 2 adultos + 2 crianças ou
3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, bar piscina, sala de conferências, Wi-Fi e
Internet Corner (com custo). 3 piscinas, uma delas infantil, piscina
interior climatizada no inverno, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Baloiços e atividades para crianças.
Ginásio, campo de ténis (com custo), campo multifunções, sala de
jogos recreativos, ping pong. Spa (com custo): jacuzzi, banho turco,
sauna, tratamentos de relaxamento e de saúde. Animação.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Tudo Incluído buffet, cozinha ao vivo e jantares buffet temáticos. Menu e serviço especial para bebés (aviso prévio).
Características Dispõe de 390 quartos.

DUPLO

Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja nacionais e
vinho da casa. Snacks, café, chá e gelados (segundo horários TI).
Ao Almoço: buffet ou snacks. Bebidas nacionais segundo carta
para clientes em Tudo Incluído (etiquetas pretas e
reservas com suplemento). Consultem horários dos
restaurantes e bares à chegada ao hotel.

Tudo Incluído

Blue Sea Interpalace 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

641€

Situação Na urbanização de la Paz. Serviço de autocarro gratuito
varias vezes no dia ao centro (Segunda-Sexta Feira).
Quartos Com carpetes, banho com secador, ar condicionado (no
Verão), telefone, TV-SAT, minibar e cofre (ambos com custo) e varanda ou terraço. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, sala de jogos e TV e sala de convenções, Wi-Fi em tudo o hotel e canto de internet (com custo). Piscina exterior, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas (com depósito). Parque infantil. Ping-pong, minigolfe, ténis e bilhar (com custo).
Os clientes do Interpalace by BlueSea podem utilizar as instalações
do Puerto Resort by Blue Sea: ginásio, campo multi-desportivo, miniclube e piscina infantil. Spa com custo a partir de 01/05/2018 e
tratamentos com custo. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Menu e serviço especial
para bebés, é necessário aviso prévio dos clientes.
Características Dispõe de 225 quartos.
Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks, café, chá e gelados a granel no bar (segundo horários
do TI). Bebidas nacionais segundo carta para clientes em TI (etiquetas pretas terão suplemento). Consultem horários dos restaurantes
e bares à chegada ao hotel.
DUPLO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

H10 Tenerife Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

599€

Situação Frente ao Lago Martiánez e a 50 metros do mar.
Quartos Casa de banho, secador, ar condicionado, telefone, Wi-Fi,
TV-SAT e varanda. Com custo: minibar e cofre. Júnior Suites com
salão. Júnior Suite Privilege: sala privilege com serviço de bar, imprensa, maquina de café Nespresso, roupão, chinelos e toalhas de
piscina. Capacidade máxima Júnior Suite Privilege: 2 adultos; Duplo: 3 adultos; Júnior Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, 2 bares (1 com serviço de almoço à la carte e com custo), sala de leitura e TV, 2 salas de reuniões e Internet
corner e internet Wi-Fi. 2 piscinas (1 climatizada no inverno), piscina
infantil, jacuzzi e solário. Parque infantil (no exterior) e minidisco
(a partir de 6 anos e dependendo nº de crianças). Hidroginástica,
ping pong, tiro com carabina, tiro com arco e petanca. Nova zona
"Despacio Beauty Center" no 10º piso: solário, ginásio e com custo:
sauna, banho turco, shower jet e massagem. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo
Incluído buffet, cozinha ao vivo e 2 noites temáticas por semana.
Características Dispõe de 324 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos e cerveja. Snacks e
lanches quentes/frios, pastelaria, gelados. Bebidas locais segundo
a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem
horários dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO

Meia Pensão

TRH Taoro Garden 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

551€

Situação No município costeiro de Puerto de la Cruz e localizado
no parque Taoro.
Quartos Duplos com casa de banho, banheira com chuveiro e secador. Wi-Fi, TV, telefone, cofre (com custo), ar condicionado, minibar (com custo) e varanda ou terraço. Possibilidade de quartos
Vista Mar/Teide com suplemento. Capacidade máxima Duplo: 2
adultos e Triple: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet, Tasca Laurisilva (dependendo
de regime contratado com ou sem custo), Bar Hall e Bar piscina,
sala de leitura, sala TV e Wi-Fi nas áreas comuns. Piscina ao ar livre (aquecida) de agua doce cercada por jardins tropicais, piscina
para crianças, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Com
custo: campo de ténis e bilhar. Ping pong e petanca. Programa de
animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído tipo buffet internacional e nacional, com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 182 quartos.

TRIPLE

Tudo Incluído Buffet internacional e nacional, com cozinha ao
vivo. Com uma estadia mínima de 7 dias pode-se trocar o jantar
buffet por Menu de Degustação na Tasca Laurisilva. Nas refeições:
água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa. Snacks no bar cascata.
Bebidas com e sem álcool segundo carte TI (marcas internacionais,
etiquetas pretas e reservas terão um suplemento). Consulte bares,
restaurantes e horários à chegada.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Sol Puerto de la Cruz Tenerife 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

485€

Situação No Puerto de la Cruz, a 150 metros da Playa Jardín, muito
perto do Plaza del Charco, do cais de Puerto de la Cruz, a praia de
Martiánez, as piscinas do Lagos Martiánez e de Loro Parque.
Quartos Equipados com duas camas individuais ou uma cama de
casal (a pedido). Dispõem de uma casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, televisão por satélite e telefone
direto, cofre (com custo) e terraço com vistas, para o Teide ou para
o mar (com custo). Serviço de lavandaria (com custo). Capacidade
máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações O hotel dispõe de um restaurante tipo buffet, bar
salão-piscina, sala de televisão, palco para apresentações ao lado
do bar salão, internet corner com dois computadores (com custo) e
acesso internet Wi-Fi gratuito em tudo o hotel. Espetacular piscina
lago de água doce (climatizada no inverno, dependendo da temperatura exterior), solário com espreguiçadeira, camas balinesas,
guarda-sóis gratuitos e serviço de toalhas (com depósito). Ténis de
mesa, jogos de mesa na receção e bilhar (com custo).
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet internacional e regional com cozinha ao vivo.
Jantares temáticos das Canárias e da China. Comida e pratos específicos sem glúten (mediante pedido).
Características Dispõe de um total de 183 quartos. É o antigo hotel
Sol Puerto Playa.
TRYP GUESTROOM

Meia Pensão

Las Aguilas 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

630€

Situação No topo duma montanha com vistas panorâmicas. A poucos minutos de carro da praia e o centro de Puerto de la Cruz (3 km)
e com serviço de autocarro ao centro várias vezes ao dia.
Quartos Suites com 1 ou 2 quartos independentes, ar condicionado,casa de banho completa com banheira de hidromassagem,
secador, sala, TV-SAT, telefone, cofre (com custo) e varanda ou terraço. Capacidade máxima Suite 1 quarto: 3 adultos + 1 criança;
Suite 2 quartos (min. 4 adultos): 4 adultos + 2 crianças + berço.
Instalações Restaurante, 2 bares, sala de conferências e centro de
ligação a internet (com custo) e Wi-Fi na recepção. 2 piscinas para
adultos e 1 para crianças, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço
de toalhas de piscina (com depósito). Miniclub (4-12 anos) segundo horário de animação. Campo multideportivo, bilhar (ambos com
custo) e ping-pong. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com
cozinha ao vivo e noites temáticas.
Características Dispõe de 216 quartos. Para os clientes com Gala
de Fim de Ano (31/12) exige-se fato e gravata para os cavalheiros e
vestido de festa ou cocktail para as senhoras.

SUITE VISTA TEIDE
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Tudo Incluído Nas refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da
casa. Bebidas nacionais e de 1ª marcas especificadas na carta Tudo
Incluído. Bebidas, Snacks e Sandes. Consulte horários de bares e
restaurantes à chegada. (Obrigatório apresentar pulseira de tudo
incluído).

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Sol Costa Atlantis 4*

Me l iá Ho te l s I nternati onal : Gran Mel iá

7 Noites, desde
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Por pessoa

588€

Melia Rewa rds

Situação Na 1ª linha de mar, a só 150 metros do famoso Lagos Martíanez e da praia com o mesmo nome, a poucos quilómetros do Loro Parque.
Quartos Sol Room estão decorados com um estilo fresco e elegante, todos equipados com pisos de madeira, casa de banho completa com
banheira ou duche, secador, espelho de aumento, ar condicionado ou aquecimento, telefone, TV-SAT LCD de ecrã plano, ligação internet Wi-Fi
gratuito, cofre (com custo) e varanda ou terraço. Possibilidade de vista para o Teide ou mar, com suplemento. Xtra Room Vista Mar Frontal são
amplos quartos, com máquina de café Nespresso, chaleira, minibar de boas vindas, toalhas de piscina, chinelos e saco de praia de presente,
roupão e amenidades de banho. Quartos adaptados (segundo a disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante buffet, bar piscina e The In&Out com acesso direto da rua e 6 salas para convenções e ligação Wi-Fi gratuita nas áreas
comuns. Piscina de água doce para adultos, piscina infantil, solário, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas (com deposito). Miniclube (só durante as férias escolares). No piso superior encontra-se um completo Spa (entrada não permitida a menores de 16 anos (com custo)): circuito
hidrotermal, duches de contraste, sauna,jacuzzi, fonte de gelo e banho Turco. No interior das instalações encontram-se cabines de tratamentos
faciais e corporais e centro de fitness. Estacionamento privado com custo e sujeito à disponibilidade.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com estação de show cooking e magnificas áreas de saladas, legumes, peixe
e carne, ampla seleção queijos e enchidos, frutas e deliciosa pastelaria. Vários jantares temáticos por semana. As bebidas não estão incluídas em
nenhum serviço. Para o serviço de jantar, pedimos aos cavalheiros o uso de calças compridas.
Características Dispõe de 290 quartos.

VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Puerto Palace 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

572€

Situação A somente 10 minutos a pé aproximadamente do centro
de Puerto de la Cruz, as piscinas do Lago Martiánez e a poucos quilómetros do Loro Parque. Serviço gratuito de autocarro para a cidade de segunda a sexta feira de manhã e à tarde, sábados apenas
pela manhã.
Quartos Duplos que dispõem de uma casa de banho completa
com secador de cabelo e artigos de toalete, e equipadas com ar
condicionado, telefone, televisão com canais via satélite, minibar
(custo adicional), ligação internet Wi-Fi gratuito, cofre (pago) e todos os quartos com varanda com vistas da montanha. Possibilidade de Duplo Vista Mar. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança
ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, bar na piscina, lobby bar, sala de leitura
e de TV, salas totalmente equipadas para organizar reuniões, congressos, coquetéis e banquetes, no hall de acesso à Internet (com
custo adicional) e ligação internet Wi-Fi grátis. Várias piscinas magníficas: uma com água aquecida (apenas no inverno), uma natural,
uma separada para crianças e outra em área privativa para naturistas com jacuzzi; solário, espreguiçadeiras e guarda-chuvas. Ténis
(com custo), mini golf, vólei e ginásio. Programa de animação
Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão tipo Buffet.
Para o serviço de jantar, os homens precisam de calças compridas.
Características O hotel dispõe de um total de 314 quartos.
DUPLO

Meia Pensão

ValleMar 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

644€

Situação Na primeira linha do passeio marítimo em frente ao complexo de piscinas de água salgada do Lago Martiánez. A poucos
minutos encontrará serviços de transporte público.
Quartos Todos são exteriores e estão totalmente equipados com
uma casa de banho completa, um secador de cabelo, televisão via
satélite, ar condicionado, um telefone, ligação internet Wi-Fi gratuita no quarto, minibar (com custo), cofre (com custo) e varanda. Deluxe dispõe para além do anterior de um quarto de banho
completo com duche efeito chuva. O Superior com casa de banho
completa com hidromassagem. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Oferece aos seus hóspedes dois restaurantes (um destes restaurantes é à la carte e funciona para almoços e é também
como Snack Bar), uma sala de conferências e ligação à internet
Wi-Fi gratuita em todo o estabelecimento. Uma piscina climatizada
na zona da açoteia, solário com camas balinesas e um jacuzzi no
jardim. Facilidades recreativas como bilhar (com custo) e mesa de
ping pong.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa tipo buffet. O almoço pode ser de dois
tipos: menu do dia ou tipo buffet.

STANDARD
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Características Dispõe de um total de 171 quartos. O hotel admite
animais de estimação inferior a 5 quilos (com pagamento direto no
hotel). Comida da fazenda ecológica em propriedade.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Catalonia Las Vegas 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

598€

Situação Encontrasse localizado na primeira linha de mar, em frente aos Lagos Martiánez. Situado no centro histórico de Puerto de la Cruz. A
somente 1 quilometro encontra o campo de golf “La Rosaleda” e o aeroporto mais próximo encontrasse a 30 quilometros de distância.
Quartos Todos os Duplos equipados com casa de banho completa revestida com mármore com secador de cabelo e espelho de corpo inteiro,
telefone, televisão via satélite com canal plus, ar condicionado, ventilador de teto, cofre (de aluguer). Alguns quartos dispõem de varanda. Os
quartos Premium oferecem vista mar e incluem roupões e chinelos de quarto, amenidades VIP, uma garrafa de água à chegada ao hotel e pérolas
de avelã, facilidades para preparar chá e café e um pack de boas-vindas. Possibilidade de ter berço gratuito, por quarto (a pedido). Capacidade
máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações O hotel dispõe de um restaurante, um bar hall, um bar piscina, show bar, uma sala de conferências e ligação internet Wi-Fi de alta velocidade gratuita em todo o estabelecimento. O hotel têm uma piscina com solário, na qual se encontram as espreguiçadeiras e amplos jardins.
Parque infantil. Minigolf, petanca, ténis de mesa e mesa de bilhar (com custo). Também oferece aos seus hóspedes uma zona Wellness equipada
com sauna e massagens (com custo). Novo Ginásio. Centro de cabeleireiro e beleza (com custo). Programa de animação diurna e noturna.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Pensão Completa tipo buffet com cozinha ao vivo, Ao pequeno-almoço com forno para pastelaria e pão
e uma vez por semana podem-se saborear os pratos típicos canários durante o jantar.
Características O hotel dispõe de um total de 261 quartos. Aceita animais de estimação (a pedido, com suplemento e depósito).

QUARTO SEM VARANDA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Family & Friends
Experience

Sunlight Bahia Principe

San Felipe

Puerto de la Cruz - Tenerife
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Sup

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

653€

Situação Separado do mar apenas pelo passeio marítimo e próximo dos conhecidos Lagos Martiánez. A praia Jardín situa-se apenas a 25 minutos a pé e a praia selvagem de Bollullo está a 10 km. O Real Club de Golf de Tenerife, a uns 20 km do hotel, e o Buenavista Golf, a uns 45 km.
Quartos Os 261 quartos (Standard e Júnior Suite) são muito luminosas e espaçosos. Todas eles estão equipados com camas Twin Size, Full Size
ou King size, casa de banho com secador de cabelo e amenidades, ar condicionado, telefone (chamadas externas com custo), TV por satélite,
cofre (com custo), mini-bar (refrescos, reposição uma vez por semana), Wi-Fi (com custo), ferro e tábua de engomar ( a pedido). A Júnior Suite
conta também com uma zona de estar. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade Máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Júnior
Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações e Serviços Conta com um jardín subtropical, três piscinas exteriores (uma para crianças) com terraço solário, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e serviço de toalhas (este último com depósito na receção). Miniclub (4 aos 12 anos). Ténis, ténis de mesa, dardos, tiro com arco e
ginásio (idade mínima 16 anos). Bahia Spa (com custo e idade mínima 16 anos): massagens, tratamentos, sauna, banheira com hidromassagem e
circuito de hidroterapia. Wi-Fi grátis na zona do lobby.
Bares e Restaurantes No Restaurante principal “Teide” oferece um variado buffet de cozinha internacional, e poderá também degustar dos
restaurantes à la carte para o serviço de jantar: cozinha italiana e cozinha mediterrânea (com reserva prévia e só para o regime de Tudo Incluído).
Para o jantar é obrigatório o uso de vestimenta formal. Conta com dois bares que oferecem uma grande seleção de bebidas, um no lobby do hotel
e no snack bar, junto à piscina que também serve snacks.
Entretenimento Programa de entretenimento internacional para adultos e crianças (dia e noite).

STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Nosso Tudo Incluído em Tenerife
Sunlight Bahia Principe

San Felipe

Sup

Tudo Incluído

Atenções Especiais Gratuitas

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído”:
• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails nos
restaurantes e bares do nosso hotel (Consultar horários no diretório
de serviços do hotel).

Noivos

• Dois jantares à la carte por semana de estadia e com reserva
prévia, em qualquer dos nossos restaurantes de especialidades:
cozinha Italiana e Mediterrânea. Para o jantar é obrigatório o uso de
roupa formal.
• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23 hrs. no
lobby bar. Todas as bebidas consumidas despois das 23 hrs serão
com custo.
• 		Granizados, café, refrescos e cerveja no bar da piscina das 10 hrs.
às 18 hrs.
• Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12
anos).
• Uso e desfrute das instalações desportivas especificadas no
apartado dos desportos e atividades dentro do recinto do hotel.
• Programa de animação para adultos e crianças (diurno e
noturno).
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas piscinas
(este último com depósito prévio).

Desportos e atividades

Surpresas que tornam a sua estadia em algo inesquecível:
• Decoração no quarto.
• Descoberta noturna.
• Presente de boas-vindas.
• Chocolates e vinho espumante.
• Possibilidade de manter o quarto até à saída para o aeroporto
(sujeito a disponibilidade).
• 15% de desconto em tratamentos Spa, exceto massagens de 25
minutos e promoções.
É imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.
Consulta “Especial Lua de Mel” na pág. 12.

Aniversário de casamento
E se este evento especial coincidir com a sua estadia no Bahia
Principe, oferecemos-lhe no primeiro dia:
• Decoração no quarto.
• 		Vinho espumante e chocolates.
É imprescindível apresentar licença matrimonial.

Ténis, ping pong, dardos, tiro com arco e ginásio (idade mínima 16
anos).

Outros serviços com custo
Serviço de babysitter (com reserva prévia). Bahia Spa para adultos.
Serviço de lavandaria. Serviço de atenção médica. Bebidas Premium,
primeiras marcas e outras bebidas não especificadas na carta de
Tudo Incluído. Chamadas telefónicas ao exterior, email, fax, internet
e Wi-Fi. Cabeleireiro. Loja no Lobby Shop.

Serviço Premium

Serviço Premium oferece inumeráveis
serviços especiais, alguns são:

Sunlight Bahia Principe San Felipe
•
•
•
•
•

Bombons + garrafa de espumante à chegada.
Serviço de roupões e chinelos no quarto para uso no hotel.
Um jantar adicional no restaurante temático.
Amenidades especiais no quarto.
Minibar Upgrade.

16€
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por adulto
e noite

Durante as suas férias merece um descanso extra...
aproveite as magnifícas instalações dos nossos
Bahía SPA, um óasis de relax
para os seus sentidos.
SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE
PACOTE ANTI-ESTRÉS
- 1 hora de circuito de hidroterápia que inclui:
piscina climatizada dinâmica com camas de
borbulhas, mini cascata,
jets cervicais e dorsais, jacuzzi e sauna.
- 1 massagen relaxante canario 45 min.

65 €

por pessoa
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
Idade mínima 16 anos

Tudo Incluído

Puerto de la Cruz 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

631€

Situação Na zona residencial de La Paz e a 500 metros da praia dos
Lagos Martianez. Autocarro (de 2ª-6ª feira e sábados por la manhã)
a/de Centro Comercial Martiánez.
Quartos Casa de banho, secador, telefone, TV-SAT, minibar (com
custo) e cofre (com custo), ar condicionado (segundo temporada e
sujeito a horário), Wi-Fi (gratuito em tudo o hotel) e terraço. Familiar
mais amplo. As Suites com salão independente e jacuzzi na casa
de banho. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar/Suite: 2 adultos + 2
crianças ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, 2 bares; Wi-Fi nas áreas nobres. Com
custo: Internet Corner. 3 piscinas (1 climatizada no inverno), guarda-sóis e espreguiçadeiras e toalhas na piscina (com depósito).
Zona de jogos infantis, campo de ténis e ping pong. Música de baile as noites, espetáculos varias vezes por semana. Parque privado
(com custo).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído buffet com cozinha ou vivo e jantares temáticos 5 vezes/
semana. Para o jantar vestuário adequado.
Características Dispõe de um total de 300 quartos.

DUPLO VISTA MAR

Todo Incluído As refeições: vinho da casa, água, cerveja, refrescos
e sumos. Bebidas nacionais com/sem álcool segundo carta de TI
(etiquetas pretas e reservas terão suplementos). Consulte bares,
restaurantes e horários à chegada.

Tudo Incluído

Best Semiramis 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

663€

Situação Na zona residencial de la Paz, a 1,5 km Puerto de la Cruz.
Quartos Banho, secador, ar condicionado (jun-set), telefone, TVSAT, Wi-Fi, minibar (com custo), cofre e terraço. O serviço Senator
oferecem os seguintes serviços: garantem o alojamento em pisos
superiores, fruta e agua de boas-vindas, imprensa nacional, serviço
de chaleira, roupões e chinelos. Quartos adaptados (com banheira e segundo disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças (2 camas 135x200 sem a possibilidade de cama
extra).
Instalações Restaurante, bar piscina e bar salão, sala para congressos, sala de TV, de leitura e Wi-Fi. Piscina climatizada com jatos de
agua (sem-cobertura), piscina e jacuzzi. Jardins, ginásio, ping-pong.
SPA (com custo): sauna, banhos de vapor, massagens e salão de
beleza. Atuações musicais e shows várias vezes por semana.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão (bebidas
não incluídas), Pensão Completa (bebidas não incluídas) e Tudo
Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Requer traje formal para
serviço de jantar (calças compridas para os cavaleiros).
Características Dispõe de 298 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinhos da
casa. Snacks. Bebidas locais segundo a carta de Tudo Incluido (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem horários, bares e
restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO VISTA MAR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Botánico & The Oriental Spa Garden 5*Gl

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

909€

Situação Na zona residencial de "La Paz" com excelentes vistas para o Valle de la Orotava, o Teide e o oceano. Ao lado do jardim Botânico e a 1,5
km da praia e do Puerto de la Cruz. Serviço de autocarro gratuito ao centro de Puerto de la Cruz.
Quartos Duplos Deluxe com casa de banho completa, duche, secador, roupões e chinelos, ar condicionado, telefone, TV LCD ecrã plano, minibar,
cofre, Wi-Fi e terraço. Os Quartos Familiares compostos por 2 Duplos Deluxe comunicantes. As Júnior Suite Ambassador com uma grande zona
de estar e zona de vestir. Capacidade máxima Duplos Deluxe: 2 adultos + berço; Familiar: 4 pessoas + berço; Júnior Suite Ambassador: 3 adultos
+ berço ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações 4 restaurantes temáticos (comida espanhola, italiana, mediterrânea e asiática) e bar Hall. Piscina exterior de água doce, piscina infantil e serviço de baby sitter (a pedido). Programa de animação infantil (Botânico Kinder Aventura) em colaboração com o Loro Parque durante
as férias escolares (verão, natal, carnaval e pascoa). Ginásio cardiovascular, campo de ténis com iluminação noturna (com custo) e ping pong e
bilhar. Hotel têm acordos especiais com diferentes campos de golf. Com cargo oferece: putting green de 18 buracos de pratica, campos de ténis
e atividades no Spa. The Oriental Spa Garden: O preço dos quartos para estadias superiores à 5 noites inclui o acesso aos seguintes serviços
(+16 anos): piscina termal interior e exterior, caverna com jacuzzi, sauna, hammam e banho turco.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Pequeno-almoço buffet, almoços à la carte no terraço do restaurante Palmera Real
(área piscina) e jantar à la carte (Meia Pensão), inclui 3 pratos para escolher em 3 restaurantes: La Parrilla (espanhola e canária), IL Papagallo
(italiana e mediterrânica) e The Oriental (asiática).
Características Dispõe de um total 252 quartos. É um dos mais prestigiados e emblemáticos hotéis de luxo das Ilhas Canárias.

DELUXE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Family & Friends
Experience

Fantasia Bahia Principe

Tenerife

San Miguel de Abona - Tenerife

46 SAN MIGUEL DE ABONA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

958€

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Parque aquático
Kidsclub
Teensclub
Zona de jogos

Situação Entre o pequeno povoado piscatório de Los Abrigos e Golf del Sur.
Quartos 372 unidades (Superior, Júnior Suite e Family Master Suite) com camas Twin ou Queen ou King size, casa de banho, duche, secador de
cabelo, espelho de aumento e amenidades, ar condicionado, telefone, TV Led, sistema centralizado de luzes, chaleira para chá e café, mini-bar
(reposição diária), cofre, Wi-Fi (com custo), carregador USB e varanda ou terraço. Júnior Suite Swin Up (+ 18 anos): acesso direto à piscina Swim
Up exclusiva para hóspedes. Family Master Suite: banheira e zona de estar independente. Júnior Suite Vista Mar e Family Master Suite Vista Mar
com vista para o oceano. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade Máxima Superior: 2 adultos; Júnior Suite/Family Master Suite: 3 adultos +
1 criança; Júnior Suite Swin Up: 3 adultos .
Instalações e Serviços 4 piscinas, 3 jacuzzis, um kids water park com escorregas e todas com solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de
toalhas de piscina (a pedido).Tem tudo o que necessita se viajar em família: sala de amamentação, baby station, aluguer de carrinhos de bebe
(com custo), baby sitter (com custo) e berços ( a pedido). Wi-Fi no lobby 24 horas e Wi-Fi Premium com custo. Ténis, futebol, basquetebol, ping
pong, dardos e ginásio. Bahia Spa para adultos e crianças (com .custo): massagens e tratamentos.
Bares e Restaurantes Diferentes restaurantes à la carte (asiático, italiano e steak house) e restaurante principal tipo buffet. Dispõe de pratos
para vegetarianos, celíacos e diabéticos (devem ser solicitados à chegada ao hotel), canto para crianças. Um Pool Restaurante e um Snack Bar,
este aberto das 23 pm às 7 am. Ao jantar é obrigatório o .uso de indumentária formal. Também dispõe de seis bares.
Entretenimento O Teens Club (exclusivo adolescentes): bilhar, mesa de futebol ou ping pong e pista de dança e o Kids Club: Workshop de disfarces e trabalhos manuais, culinária e jogos infantis. Pela noite há espetáculos.

SUPERIOR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt.
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Nosso Tudo Incluído em Tenerife
Fantasia Bahia Principe

Tenerife

Tudo Incluído
As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído”:

Atenções Especiais Gratuitas
Noivos

• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos
restaurantes e bares do nosso hotel (Consultar horários no diretório
de serviços do hotel). Os buffets gerais são exclusivos para os
clientes do hotel em que estejam alojados.

Surpresas que tornam a sua estadia em algo inesquecível:

• Três jantares à la carte por semana de estadia e com reserva
prévia em qualquer dos nossos restaurantes de especialidades:
SteakHouse, Italiano e Asiático. Ao jantar é obrigatório o uso de
roupa formal.

• Presente de boas-vindas.

• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23 hrs. no
lobby bar. Todas as bebidas consumidas depois das 23 hrs terão custo.

• 		20% de desconto em tratamentos Spa, exceto massagens de 25
minutos e promoções.

• Granizados, café, refrescos e cerveja no bar de piscina das 10 hrs.
até às 18 hrs.

É imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.

• Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12
anos).
• Uso das instalações desportivas especificadas no diretório de
desportos e atividades dentro do recinto do hotel.
• Programa de animação e shows noturnos.
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina.

Deportos e atividades
Ténis, futebol, basquetebol, ping pong, dardos e ginásio.

Outros serviços com custo
Serviço de babysitter (com reserva prévia) e aluguer de carros de
bebé. Bahia Spa para adultos e crianças. Serviço de lavandaria.
Serviço médico. Serviço de quartos. Bebidas Premium, primeiras
marcas e outras bebidas não especificadas na carta de Tudo
Incluído. Chamadas telefónicas para o exterior, email, fax, Internet e
Wi-Fi. Loja Lobby Shop.
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• Decoração no quarto.
• Descoberta noturna.
• Vinho espumante e chocolates.
• Possibilidade de manter o quarto até à saída para o aeroporto
(sujeito a disponibilidade).

Consulta “Especial Lua de Mel” na pág. 12.

Aniversário de casamento
E se este evento especial coincidir com a sua estadia no Bahia
Principe, oferecemos-lhe no primeiro dia:
• Decoração no quarto.
• Vinho espumante e chocolates.
É imprescindível apresentar licencia matrimonial.

Durante suas férias merece descanso extra... tomar as
magníficas instalações nossa BAHIA SPA, um oásis
de relaxamento para os seus sentidos.

FANTASIA BAHIA PRINCIPE TENERIFE
RITUAL VIP CASAIS
Um experiência inolvidable para compartirlha
com teu casal: um masaje relajante
de 50 minutos e desfrutar durante 15 minutos
do jacuzzi privado, ambientado para vocês.

175 €

por casal
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
2 pessoas (não invidual). Idade mínima 16 anos.

Meia Pensão

Médano 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

575€

Situação Encontrasse localizado sobre na mesma praia de Médano, avançando sobre o mar, como se de um barco se tratasse.
Quartos Todos os quartos estão decorados com umas linhas de
tendências atuais, preservando o estilo antigo do hotel. Exteriores
e estão equipados com uma casa de banho completa, secador de
cabelo, telefone com linha direta, ligação internet Wi-Fi, televisão e
cofre (com depósito e custo). Alguns quartos têm varanda e vista
para o passeio, outros com janela para o mar e também com varanda com vista para o mar, com suplemento. Capacidade máxima 3
adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações O hotel dispõe de um restaurante panorâmico de
cozinha internacional, cafetaria sobre o mar, sala de leitura, sala de
eventos, televisão via satélite, musica ambiente nas áreas comuns,
ligação internet Wi-Fi gratuito nas áreas comuns, quatro terraços
solário (um deles de 500 metros quadrados suspenso por pilares
sobre o mar, podendo aceder diretamente ao mar), espreguiçadeiras e guarda-sóis.
Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet.

STANDARD

Características O hotel dispõe de um total de 91 quartos. A sua
localização única em frente ao mar significa que você poderá entrar
diretamente no Oceano Atlântico, do seu terraço, onde você pode
ver o encantador nascer e o por do sol e também poderá apreciar
as vistas da “Montaña Roja”, a única montanha da ilha com terra
vermelha.

Meia Pensão

Vincci Tenerife Golf 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

663€

Situação Na primeira linha de mar.
Quartos Duplos com casa de banho completa, ar condicionado,
telefone, televisão por satélite, minibar completo e ligação internet
Wi-Fi (ambos com custo), cofre gratuito, um conjunto completo de
produtos de boas-vindas e terraço. Os Duplos Superiores mais amplos, os quartos familiares com dois quartos e Júnior Suites com
sala de estar. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Duplo Superior/Júnior Suites: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Quarto Familiar: (mínimo 3 adultos + 1 criança): 4 adultos + 2 crianças + bebé.
Instalações Restaurante buffet com terraço, snack bar (sem aceso
ao terraço), internet corner e ligação internet Wi-Fi em todo o hotel
(ambos com custo). Uma piscina exterior e uma para crianças, solário com vistas incríveis. Área de jogos infantil. Campo polivalente
e ginásio. SPA “Nammu” (com custo): massagens, sauna e banho
turco.
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características O hotel dispõe de um total de124 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições, tanto no serviço de almoço
como no serviço de jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrigerantes, cerveja, café e chá, vinho da casa e sangria (as bebidas são
locais). Aperitivos e snacks. Consulte horários dos
restaurantes e bares à sua chegada ao hotel.
DUPLO SUPERIOR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Sandos San Blas Nature Resort & Golf 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

885€

Situação No município de San Miguel de Abona.
Quartos Deluxe com casa de banho, secador de cabelo, banheira
de hidromassagem e duche separado, espelho de aumento, mini-bar (com custo), cofre, TV-SAT com ecrã plana LCD, acesso a
internet, ar condicionado e janelas de vidros duplos. A Suite mais
ampla e com sala independente. Capacidade máxima Deluxe: 3
adultos + bebé; Suite: 2 adultos + 2 crianças + bebé ou 3 adultos
+ bebé.
Instalações Espetacular espaço natural, lago artificial navegável,
restaurantes, 4 bares, praça com palco ao ar livre e sala de espetáculos Magma. 8 piscinas, ténis, paddle, basquetebol, futebol, voleibol de praia, aeróbica, introdução ao pilates, hidroginástica, parede
de escalada e desportos tradicionais. Centro Wellness com ginásio
e mini spa (com custo): massagens, sauna, piscina ativa, hidromassagem, fonte de gelo, duches de sensações e musculação.
Serviço de restaurante Tudo incluído tipo buffet.
Características Dispõe de um total de 331 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet, jantar com menu gastronómico no restaurante La Proa para uma estadia mínima de 5 noites. Bebidas alcoólicas locais e não alcoólicas, reservas e etiquetas negras terão
um desconto de 50%. Serviço de Snacks: pastelaria, sumos, sanduíches, saladas, café e chá. Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
DELUXE VISTA MAR

Regency Country Club Apartaments Suites 5*

Só Alojamento
7 Noites, desde

Por pessoa

701€

Situação Perto do parque temático Siam Park, a 5 minutos com carro de Los Cristianos e da famosa Praia Las Vistas e a 12 minutos de
carro do Aeroporto Reina Sofía. Serviço de autocarro para Los Cristianos, Playa de las Américas, Torviscas, Fañabé e Playa del Duque.
Quartos Apartamento-Suite 1 ou 2 quartos com sala de jantar separada, kitchenette americana equipada, casa de banho com duche,
secador, amenidades e roupões, telefone, ar condicionado central,
ventilador de teto, cofre, equipamento de engomar, TV-SAT, CD /
DVD player e terraço. Capacidade máxima Apartamento-Suite 1
Quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos, Apartamento-Suite de
2 quartos: 5 adultos.
Instalações Restaurante principal Regency Country Club com pequeno-almoço buffet e jantar à la carte. Snack & Cocktail Pool Bar,
hall com acesso Wi-Fi e estacionamento privado. 2 piscinas aquecidas ao ar livre, uma das quais é infantil, rodeada por jardins e áreas
para apanhar banhos de sol e um jacuzzi ao ar livre. A grande piscina “infinity” oferece acesso direto ao bar. Área infantil com miniclub
(mín. 4 anos). Área de jogos: xadrez médio e gigante, bilhar, ping
pong e dardos. Minigolf, ginásio e sauna. Spa (com custo): massagens e tratamentos. Programa de animação.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Pequeno-Almoço tipo buffet e jantar à la carte.
APARTAMENTO SUITE

Características Dispõe de 70 Apartamentos-Suites.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Checkin Bungalows Atlántida III

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

646€

Situação Na zona turística de Los Cristianos, no sul da ilha e somente a 500 metros da praia, a 1 quilometro do club de golf e a
cerca de 700 metros do centro da cidade.
Alojamento Apartamentos Standard de 1 ou 2 quartos com casa
de banho completa, salão com cozinha americana, frigorífico, televisão via satélite, telefone, cofre (com custo) e terraço. Apto. Premium totalmente renovados, ar condicionado, mais amplos, com
um grande terraço de 20m2 com cadeiras/mesa, espreguiçadeira
e guarda-sol. Capacidade máxima Apto 1 Quarto: 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças; Apto 2 Quartos (3 adulto minimo):4 adultos
+ 2 crianças.
Instalações Um restaurante, bar e Wi-Fi. Três piscinas exteriores
(duas com secção infantil) e duas delas climatizada no inverno, solário, guarda-sóis e espreguiçadeiras. Parque infantil e mini ginásio.
Com custo: ténis, squash, bilhar, ping pong e minigolf. Animação.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de um total de 191 apartamentos. Animais
de estimação são permitidos até 8 kg (a pedido e com custo).

STANDARD PLUS

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, cerveja, refrescos e vinho
da casa. Snacks. Bebidas nacionais/internacionais com/sem álcool
segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento).
Consultem bares, restaurantes e horários à
chegada ao hotel.

Meia Pensão

H10 Big Sur 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

745€

Situação Localizado em frente ao mar, na zona de Los Cristianos.
Quartos Equipados com banho, secador, espelho de aumento
e amenidades VIP, telefone, ar condicionado, TV de ecrã plano e
ligação USB, Wi-Fi gratuito, despertador e base para iPod e iPhone, minibar (com reposição e custo), máquina de café Nespresso,
com reposição diária de 4 cápsulas, cofre (a pedido e com custo)
e varanda/terraço com vista para o mar ou montanha. O Duplo Superior localizado no 2º andar com vista para o mar e um terraço
privado com espreguiçadeiras. Capacidade máxima 2 adultos.
Instalações Restaurante buffet, restaurante à la carte (para almoço e jantar: com custo), bar, novo Mike’s Coffe, bar, internet
corner, Wi-Fi nas áreas comuns. Piscina (climatizada no inverno),
jacuzzi exterior, solário com espreguiçadeiras e guarda-sois. Equipa
de animação Blue Team: pilates, ioga, hidroginástica, dardos e ping
pong. Despacio Beauty Center (com custo): cabines de tratamentos e massagens, mini ginásio e cabeleireiro. Sem custo: sauna e
banho turco.
Serviço de restaurante Meia Pensão. Pequeno-almoço e jantar
buffet com cozinha ao vivo e almoço à la carte. Para o jantar é
obrigatório o uso de calças compridas para os cavalleiros.
Características Dispõe de 166 quartos. Hotel só para adultos
(maiores de 18 anos).
DUPLO
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+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Sol Arona Tenerife 3*

Me l iá Ho te l s I nternati onal : Gran Mel iá

7 Noites, desde
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Por pessoa

539€

Melia Rewa rds

Situação Localizado a somente 200 metros da praia e a 500 metros do centro de Los Cristianos.
Quartos Sool Room situados nos dois primeiros pisos e contam com casa de banho completa com dispensadores de sabonete, secador de cabelo, telefone, cofre (com custo), televisão via satélite e varanda. Sool Room com sala independente. Quarto Superior localizado nos 3 últimos pisos
do hotel com ar condicionado, secador de cabelo e vista mar. Xtra Room vista mar e Family Room com secador de cabelo, roupões e chinelos,
amenidades, espelho de aumento, ar condicionado, minibar (com custo), Wi-Fi grátis, chaleira e conjunto de café e chás e centro de engomadoria. Capacidade máxima Sool Room: 2 adultos; Superior/Xtra Room: 3 adultos; Sool Room com Salão /Familiar: 4 adultos.
Instalações Restaurante, Sport bar, bar piscina, receção com atenção pessoalizada,Wi-Fi em todo o hotel gratuito e canto de Internet (com
custo). Amplo jardins com uma piscina para adultos e uma para crianças, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis, terraço, duches próximos da
piscina. Miniclub para crianças dos 5 aos 12 anos (só em período de férias escolares). Ping-pong e minigolf (ambos com depósito) e bilhar (com
custo) e novo ginásio. Serviço externo: mergulho, aluguer de motos, bicicletas e carros (tudo com custo). Parking exterior com 60 lugares. Programa de atividades, festas, musicais, shows noturnos e música ao vivo para adultos e crianças.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído buffet,cozinha ao vivo e três noites temáticas.
Características O hotel dispõe de um total de 364 quartos.
Tudo incluído Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da casa (locais). Snack no bar piscina das 11h às 18h. Bebidas segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada do hotel. O serviço de Tudo
Incluído termina às 23 horas.

VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Spring Arona Gran Hotel & Spa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

739€

Situação Na 1ª linha do mar na baía de Los Cristianos.
Quartos Banho, secador e objetos de boas-vindas, ar condicionado, telefone direto, TV-SAT, Wi-Fi e varanda privada. Com custo: minibar e cofre. Serviço de lavandaria e limpeza a seco (com custo).
Quartos adaptados (segundo disponibilidade). Quarto Mar Up: roupão de banho, chinelos e acesso ao terraço UP com piscina infinita
com bebidas e lanches. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet, grill a la carta, piano bar, discoteca,
bar na piscina, área de internet no piso 0, salas de reunião, sala de
jogos (sede da Federação de Bridge do sul de Tenerife), Wi-Fi de alta
velocidade no hall. 2 piscina, terraço com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina. Ginásio, ping pong, bowling e bilhar
(ambos com custo). Com custo: Novo Thalasso-Spa: circuito termal
e uma grande variedade de massagens e tratamentos corporais e
faciais. Galeria comercial com sapataria, moda praia, boutique, marroquineria, imprensa, joias, eletrónica, cabeleireiro. Programa de
animação, pianista e espetaculos profissionais diariamente.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Pensão Completa Buffet,
cozinha internacional ao vivo e jantares temáticos. Para o jantar,
requer calças aos cavalheiros. Para os jantares formais de 25/12/18
e 31/12/18, é necessário traje formal.
Características 391 quartos. Hotel só adultos maiores 16 anos.
+16

DUPLO

Meia Pensão

Olé Tropical Tenerife 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

535€

Situação Na Playa de las Américas, a 400 metros da praia.
Quartos Banho, secador, amenidades, ar condicionado, TV-SAT
ecrã plano, Wi-Fi, telefone, frigorífico, cofre e varanda ou terraço.
Duplo Básica sem vista. Suites têm um quarto e sala de estar,
Quarto Familiar com sala independente e Familiar Superior no andares superiores com vista para o mar e localização privilegiada.
Capacidade máxima Duplo/Duplo Básico: 3 adultos ou 2 adultos
+ 1 criança; Suite: 3 adultos; Suite Superior/Familiar: 3 adultos ou
2 adultos + 1 criança; Familiar Superior: 3 adultos + 1 criança ou 4
adultos.
Instalações Restaurante buffet, lobby bar (na temporada de inverno), bar piscina e área Wi-Fi na receção. Piscina para adultos,
piscina para crianças, terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e zonas ajardinadas. Miniclube. Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído buffet, cozinha local e internacional. Código de indumentária
essencial no serviço de jantar.
Características Dispõe de 189 quartos.

DUPLO
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cervejas e vinho da
casa. Snacks, chás e cafés. Bebidas nacionais segundo carta TI
(etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Tudo Incluído 24
horas Os clientes podem consumir refrescos, sumos,
água, bolos e sanduíches. Consulte horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Sol Tenerife 4*

Me l iá Ho te l s I nternati onal : Gran Mel iá

7 Noites, desde
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Por pessoa

661€

Melia Rewa rds

Situação Na primeira linha de mar e muito próximo da praia de Troya, Siam Park, Aqualand, Jungle Park e do campo de golf de Las Américas.
Quartos Standard com cama de casal ou 2 camas de solteiro (sujeito a disponibilidade), casa de banho completo com banheira/duche, secador
de cabelo e dispensador de sabão, telefone, ligação internet Wi-Fi, TV-SAT, cofre (com custo), frigorífico, ar condicionado e terraço. Quartos comunicantes (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurantes buffet, bar piscina, bar Palapa (área exclusiva para serviço Tudo Incluído), bar salão, ligação internet Wi-Fi gratuita
nas áreas comuns do hotel e Internet corner (com custo). Duas piscinas exteriores para adultos (uma aquecida no inverno), uma piscina infantil
em frente ao mar, espreguiçadeiras e serviço de toalhas (com depósito). Miniclub (dos 5 aos 12 anos em natal e semana de pascoa). Campo de
ténis, futebol, bilhar com custo, ping-pong e petanca. Atividades desportivas para adultos: stretching, aeróbica, pilates e atividades de piscina.
Programa de animação noturno.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos.
Comida e pratos específicos sem glúten (deve ser solicitada no momento da chegada ao hotel). Ao jantar solicita-se o uso de traje formal, não
o traje de banho ou camisas sem mangas.
Características Dispõe de 522 quartos. Ideal para desfrutar de umas férias com o seu parceiro, família ou amigos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da casa. No bar La Palapa ampla variedade de
lanches quentes e frios: hambúrgueres, sanduíches, hot dogs, pizzas e gelados. Bebidas nacionais com e sem álcool segundo carta
Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Catalonia Oro Negro 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

653€

Situação A um passo do centro de lazer e a somente 800 metros
da praia.
Quartos Todos são exteriores e com terraço ou varanda privada.
Dispõe de casa de banho revestida a mármore, telefone direto, TVSAT, cofre (com custo), ar condicionado, ventilador de teto e internet Wi-Fi. O Familiar tem 2 quartos duplos comunicantes entre si.
Quarto Premium renovado em piso alto com vista mar e/ou piscina,
roupão de quarto, facilidades para preparar chá e café, cofre e frigorífico. Capacidade máxima Duplo/Premium: 2 adultos + 1 criança
ou 3 adultos; Quarto Familiar: 4 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante “Oro Negro”, bar Daniel’s, show bar e Wi-Fi
nas áreas comuns. Piscina para adultos e uma para crianças com
terraço-solário e espreguiçadeiras. Ginásio. Parque infantil, miniclub e área para crianças. Programa de animação durante o dia
como voleibol, polo aquático, aqua-gym, aeróbica, petanca, dardos
e ténis de mesa. Programa de animação noturna com shows profissionais ou da equipa de animação própria.
Serviço de restaurante Regime de Meia Pensão. Pequeno-almoço
buffet com cozinha ao vivo, com frutas, produtos lácteos, frutos secos, pastelaria, pão e produtos dietéticos. Para o jantar encontrará
um buffet frio/quente com cozinha ao vivo.
Características 269 quartos. Aceitam-se cães e gatos até um máximo de 20 quilos (a pedido e com custo).
DUPLO

Meia Pensão

H10 Conquistador 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

730€

Situação Em frente ao mar na Playa de las Américas.
Quartos Banho, secador, telefone, ar condicionado, TV-SAT e varanda. Com custo: minibar e cofre. Júnior Suite: sala de estar. Superior: vista para o piscina, cafeteira e cofre. Privilege: vistas para o
mar, roupões, chinelos, imprensa, máquina de café da Nespresso,
cofre e toalhas de piscina, 1 entrada diária para o Despacio Thalasso Centre e restaurantes temáticos (reserva prévia e segundo
disponibilidade). Capacidade máxima Duplo/Superior: 3 adultos
(3 pax. espaço pequeno); Júnior Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 2
crianças; Privilege: 2 adultos.
Instalações 5 restaurantes (1 buffet e 4 à la carte e com custo), 2
bares, sala de reuniões, internet corner e Wi-Fi. 3 piscinas, parque
infantil e miniclube. Dardos, ping pong (com depósito). Despacio
Thalasso Centre (com custo, +16 anos): circuito termal, sauna, banho turco, ginásio (+16 anos) e tratamentos.
Serviço de restaurante Meia Pensão em Rte. Buffet e Tudo Incluído em Buffet, Mike's Coffee e Snack Bar Mencey. Cavalheiros devem usar calças compridas para o jantar.
Tudo Incluído Às refeições: Refrescos, sumos, água mineral, cerveja e vinhos da casa.1 jantar cada um dos rts. Temáticos (estadia mínima de 7 noites e reserva obrigatória). Snacks. Bebidas segundo a
carta de TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem, bares, restaurantes horários à chegada.
DUPLO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Las Palmeras 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

730€

Situação Localizado Junto ao mar, com acesso direto para o passeio marítimo.
Quartos Duplo com casa de banho com secador de cabelo, telefone, ar condicionado, cofre (com custo), televisão via satélite, ligação internet
Wi-Fi, minibar com custo e varanda. Júnior Suite com salão independente. Quartos Privilege com os seguintes serviços: imprensa diária, cafeteira
Nespresso, cofre, roupão, chilenos, bebidas de boas-vindas (sem álcool) acesso a sala Privilege. Quartos sem-adaptados (a pedido). Capacidade
máxima Duplo/Júnior Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Privilege: 2 adultos.
Instalações 4 restaurantes (Restaurante Buffet Garoy e Restaurantes à la carte com custo: Specchio Magico, Sakura Teppanyaki (a partir de
8 anos) e La Ballena, localizado frente o mar), 5 bares (Bar La Choza, Bar Imagine, Piano Lobby Bar. Mike's coffe e snack bar), internet corner e
ligação internet Wi-Fi gratuito. 2 piscinas (1 climatizada no inverno), piscina infantil e serviço de toalhas de piscina. Parque infantil e miniclub (disponível nos meses de verão e período de natal, é necessário mínimo de 4 crianças. 4 campos de ténis (com custo e reserva), ginásio e animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído Buffet. Ao jantar é necessário roupas adequadas.
Características O hotel dispõe de um total de 519 quartos. Não e permitido animais de estimação.
Tudo Incluído Às refeições: refrigerantes, sumos, água mineral, cerveja e vinho da casa. Rte. Italiano uma vez por semana de estadia (com reserva prévia e segundo disponibilidade). Rte. Sakura Teppanyaki uma vez por semana de estadia (com reserva prévia, segundo disponibilidade e
a partir de 8 anos). Snacks. Bebidas segundo a carta TI (carta de vinhos e bebidas especiais com custo). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Gala Tenerife 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

650€

Situação Em pleno centro da Playa de las Américas.
Quartos Duplo standard: banho, secador, telefone, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi e terraço/varanda. Com custo: minibar e cofre.
Club Alexandre: vista mar, cafeteira Nespresso, amenidades, roupão e chinelos e acesso circuito Spa. Familiar mais espaçoso. Capacidade máxima Duplo/Club Alexandre: 2 adultos + 1 criança ou 3
adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças
Instalações Restaurante, bar, terraço chill out, Pool Bar. Wi-Fi nas
áreas comuns. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil (climatizada), espreguiçadeiras e guarda-sois. Com custo: toalhas de piscina e colchões. Magic Park. Ping-pong, petanca, dardos,
tiro com carabina. Spa & Wellness (com custo): zona de águas: borbulhas, cascatas, jatos de cisne, poço de água fria, duches de contrastes, sauna finlandesa, vapores e cadeiras térmicas; tratamentos e massagens. Animação com música ao vivo e espetáculos.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão
Completa e Tudo Incluído buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos. É proibido o uso de calções ou camisas sem mangas para
cavaleiros, durante o jantar.
Características Dispõe de 308 quartos.

DUPLO STANDARD

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks. Bebidas locais segundo carta de TI (etiquetas pretas
e reservas com custo). Consultem horários, bares e
restaurantes à chegada.

Meia Pensão

Best Tenerife 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

656€

Situação Na Playa de las Américas.
Quartos Duplos: casa de banho, secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, telefone, minibar (pago), cofre e terraço. Senator: acesso a terraço premium, TV-SAT de plasma de 40" , minibar (reabastecimento diário de água), set de café e infusões, roupão, chinelos,
carta de almofadas e descoberta. Capacidade máxima 2 adultos +
2 crianças o 3 adultos.
Instalações Restaurante, 3 bares e Snack Bar. Wi-Fi o interior. 3 piscinas (1 aquecida no inverno), 2 jacuzzis, terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Terraço Premium (só adultos e com custo):
espreguiçadeiras, camas balinesas, jacuzzis e acesso a frigorífico
com bebidas. Sala de jogos e Miniclub. Ginásio. Spa (com custo):
templo de chuveiro, neblina bitermal, piscina lúdica, camas relaxantes, jatos de cisne e quedas de água, sauna, banho turco, área
de descanso, banho de pés e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia
Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído buffet com cozinha ao
vivo. Alimentos para celíaco (a pedida).
Características Dispõe de 291 quartos.

DUPLO
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cervejas e vinhos
da casa. Snacks e sanduíches. Bebidas segundo carta Tudo Incluído (algumas bebidas, etiquetas pretas e reservas terão um suplemento). Gelados. Consulte bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Spring Hotel Vulcano 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

670€

Situação Na Praia de las Américas, a somente 300 metros de praia.
Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo , amenidades e espelho de aumento, telefone, ar condicionado, televisão
via satélite, minibar e cofre (ambos com custo), varanda ou terraço.
Vista Piscina: cofre, roupões, toalhas de piscina, presente de boas
vindas, varanda com vistas à piscina e vista mar (com custo). Quartos adaptados (a pedido e Vista Piscina). Serviços Up (com custo):
no Superiores totalmente renovados, roupões, chinelos e amenidades UP, toalhas exclusivas para piscina, Set Tech; altifalante Bluetooth, espreguiçadeira garantida, acesso exclusivo ao terraço Up
e piscina infinity, bebida e Snacks extra; um circuito termal e uma
massagem Sensitive por estandia no Thalasso Spa (por pessoa,
mín. 7 dias). Capacidade máxima 3 adultos (3º pax, em sofá-cama).
Instalações Restaurante, dois bares, Hall, Wi-Fi (zonas comuns e
quartos). 1 piscina (climatizada no inverno), solário, espreguiçadeiras e toalhas de piscina (com custo). Petanca, ping pong, mesa de
bilhar (com custo). SPA. Animação e Ginásio.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Pensão Completa buffet e
cozinha ao vivo. Ao jantar requer roupa formal: calças compridas e
sapatos fechados aos cavalheiros. Para o jantar de gala de 25/12/19
e 31/12/19 requer vestimenta formal.
Características Dispõe de 371 quartos.
+16

STANDARD

Pequeno-Almoço

Europe Villa Cortés 5*Gl

7 Noites, desde

Por pessoa

872€

Situação No sul de Tenerife, na primeira linha de mar.
Quartos Banho, secador, artigos de banho, roupão e chinelos, ar
condicionado e ventilador de teto, minibar (com custo), cofre, TVSAT, telefone, Wi-Fi (com custo) e varanda ou terraço. As Júnior
Suites são amplos quartos com camas King size, vistas para o mar,
sala de estar e varanda ou terraços. As Suites com vista para o mar,
grande sala de estar separada do quarto e grande terraço. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Vários restaurantes de diferentes especialidades, piano bar, lobby bar, bar de praia, uma área chill out com exclusivo terraço frente para o mar, 6 salas de reuniões, capela para casamentos e batizados, sala de leitura, Club House e acesso direto à praia
e Beach Club. Grande piscina com cascata e confortáveis espreguiçadeiras, piscina para crianças, piscina climatizada no inverno e
solário em frente ao mar. Pequena praia com piscina com água do
mar. Campo de ténis com material. Serviço de babysitting (a pedido
e com custo). Spa (+16 anos) com custo: 4 cabines de tratamentos
para massagens, ginásio, massagens pessoalizadas e circuito.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Pequeno-almoço tipo buffet e jantar com menu para escolher.
Características Dispõe de 151 quartos.

SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Blue Sea Callao Garden 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

559€

Situação Na zona residencial de Callao Salvaje. A praia encontra-se a 300 metros do complexo.
Alojamento Apartamentos de 1 ou 2 quartos com sala, cozinha totalmente equipada, casa de banho com secador de cabelo, telefone, ligação internet Wi-Fi e cofre (ambos com custo), televisão por
satélite (alguns canais com custo) e terraço amplo. Os Apartamentos Superiores Vista Mar são renovados. Capacidade máxima Apto
1 quarto: 3 adultos + 1 criança; Apto 2 quartos (ocupação mínima 4
adultos): 4 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, bar, zona de internet (com custo) e Wi-Fi
grátis na receção. Três piscinas centrais e uma piscina isolada das
áreas comuns do complexo com solário. Zona de jogos, voleibol de
praia, pista de squash e campo de ténis.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 219 apartamentos. O complexo aceita
animais de estimação até 6 kg (com custo no hotel). Não é aconselhado para pessoas com mobilidade reduzida.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho da
casa. Chá, café e sumos (gelados não incluídos no sistema de tudo
incluído). Bebidas locais segundo a carta de tudo incluído (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada ao hotel.
STANDARD

LABRANDA Isla Bonita 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

701€

Situação Na área de Costa Adeje.
Alojamento Duplo com cada de banho com duche e banheira,
secador, ar condicionado, TV-SAT e varanda mobilada. Com vista
para a piscina com custo. Duplos Superiores com novo mobilado e
decoração. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança ou 4 adultos.
Instalações 2 restaurantes (1 buffet e outro especializado com Parrilla Canária), bar com musica ao vivo, bar piscina, internet Corner
(com custo) e Wi-Fi nas áreas comuns. 2 piscinas (1 para adultos e 1
para crianças), solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço
de toalhas de piscina (com depósito). Clube infantil e área de jogos.
Basquetebol, petanca, dardos, futebol, voleibol, campo de ténis, ténis de mesa, ginásio e com custo: sala de jogos eletrónicos ou de
mesa e bilhar. Cabeleiro, campo polidesportivo e estacionamento
exterior (com custo). Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet. 1 jantar no Rest. Parrilla Canária 1 vez por semana/estadia (reserva prévia e segundo
disponibilidade). Obrigatório calças compridas aos cavaleiros.
Características Dispõe de 437 quartos.
Tudo Incluído Buffet e cozinha ao vivo, almoços internacionais e
jantares temáticos. Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da
casa. Snacks. Gelados. Bebidas locais segundo carta TI (etiquetas
pretas e reservas com suplemento). Consultem horários, bares e
restaurantes à chegada.
DUPLO SUPERIOR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

GF Isabel 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

656€

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in pessoalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Parque e piscina
infantil
Baby sitter
Miniclub

Situação A 600 metros da Praia de Fañabé, a 2 km do Palácio de Congressos "Magma Arte & Congressos".
Alojamento Apartamento 1 quarto com amplo salão, casa de banho e secador, telefone, TV-SAT, ar condicionado, cofre (com custo), cozinha:
frigorífico, micro-ondas, torradeira e cafeteira, varanda ou terraço. Bungalows com terraço privado com área ajardinada. Vilas podem ser de 1 ou
2 quartos de 2 andares e jardim privado com jacuzzi. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Apto. 1 quarto: 3 adultos + berço;
Bungalows/Vila 1 quarto: 3 adultos + 1 criança + berço; Vilas 2 quartos (mínimo 4 adultos): 4 adultos + 2 crianças + berço.
Instalações Restaurante buffet, snack-bar piscina, bar salão, bar Taraconte, bar Plaza, bar de sumos e Wi-Fi. Piscina principal em frente ao bar da
piscina, com rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, piscina familiar localizada em frente à zumeria numa área tranquila e piscina infantil com escorregas (todas elas climatizadas), solário com espreguiçadeiras, guarda-sois e toalhas de piscina (com depósito). Miniclub,
baby-sitter (a pedido e com custo), parque infantil e pequeno espaço com comboio e cavalo móvel. Pista multifuncional (futebol de salão), campo
de basquetebol, ginásio ao ar livre, ping pong e bilhares. Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e menus temáticos.
Possibilidade de alimentos para celiacos e diabéticos (informar antes da chegada ao hotel).
Características Dispõe de 384 unidades.
Tudo Incluído Buffet com cozinha ao vivo. Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa. Pastelaria, carnes frias, tartes e doces no
bar piscina. Sanduíches preparadas no bar salão. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas têm suplemento).
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

APARTAMENTO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

HOVIMA Santa María 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

537€

Situação Encontra-se a 300 metros da praia e a 350 metros do Porto Desportivo Colón.
Alojamento Podemos encontrar dois tipos de alojamento: Estúdios e Apartamentos. Todos os alojamentos contam com casa de
banho completa e secador de cabelo, sala, televisão via satélite, telefone, ventilador portátil (não tem ar condicionado), cozinha americana, Wi-F, cofre (com custo) e terraço. Os Apartamentos de 1 ou 2
quartos separados. Algumas unidades com vistas para o mar (com
suplemento) e outras habilitadas para pessoas com mobilidade reduzida (sujeito a disponibilidade e a pedido). Capacidade máxima
Estúdios: 2 adultos + 1 criança ou berço; Apartamento 1 quarto: 2
adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Apartamento 2 quartos: 4 adultos
+ 2 crianças ou 5 adultos.
Instalações Um restaurante (com ar condicionado), dois bares, terraço chill out, sala de jogos, sala de televisão, sala de conferências,
Wi-Fi gratuito. Piscina (climatizada de novembro-março), piscina
infantil, solário, guarda-sóis e serviço de toalhas para a praia/piscina (com depósito e um pequeno custo). Minidisco noturna. Campo
de ténis, ping-pong, bilhar (com custo), petanca e jogos de mesa.
Programa de animação diurno e noturno, à noite, música ou espetáculos ao vivo.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Pensão Completa buffet.
Características Dispõe de 277 unidades.
ESTÚDIO

HOVIMA Jardín Caleta 3*

Pensão Completa
7 Noites, desde

Por pessoa

605€

Situação Ao lado da praia de La Enramada.
Alojamento Apartamentos Confort de 1 quarto com casa de banho,
banheira, secador, cozinha americana equipada, salão independente, telefone, TV-SAT, Wi-Fi e varanda ou terraço vista para o jardin
ou piscina. Os Superiores, com vista para o mar, ar condicionado,
casa de banho renovada com chão de chuveiro e Wi-Fi. Excellence: cada um com una decoração única e reformados. Alguns estúdios preparados para pessoas com mobilidade reduzida (segundo
disponibilidade). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3
adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, sala de conferências e Wi-Fi . 3
piscinas (uma delas infantil), climatizada de novembro a março, solário, jacuzzi e serviço de aluguer de toalhas. Parque infantil, miniclub e minidisco. Área de jogos com petanca e ping-pong. Aluguer
de bicicletas e ténis "Tenerife Top Training" a 10 minutos do hotel
com preços especiais para os hóspedes. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet. Bebida em MP e PC com cargo.
Características Dispõe de 244 unidades.

APARTAMENTO CONFORT
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Tudo Incluído Às refeições: agua, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks, café, infusões e gelado (segundo horários TI). Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas com
suplemento). Consultem bares, restaurantes e
horários a chegada.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

HOVIMA Costa Adeje 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

704€

Situação A 400 metros do porto desportivo.
Quartos Comfort: banho, duche, telefone, TV-SAT, frigorífico e cofre
(com custo). Júnior Suites: roupão, chinelos, minibar boas-vindas.
Duplo Superior: vista para ao mar lateral. Duplo e Suite Excellence:
vista para ao mar lateral com Nespresso, amenidades, área exclusiva na piscina, reservas no restaurante de especialidades, primeiras marcas de bebidas em TI (exceto algumas bebidas alcoólicas),
minibar (recarga 1 vez/dia em TI) e tablet com Internet. Capacidade
máxima Duplo Excellence: 2 adultos ; Duplo Confort/Duplo Superior/Suite Excellence: 3 adultos e Júnior Suite: 4 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, salões, Wi-Fi. 2 piscinas (1 climatizada no inverno), toalhas de piscina (depósito). 2 campos de ténis,
bilhar (com custo), ping pong, petanca, dardos e ginásio. Spa: Mini
piscina, sauna, jacuzzi, duches temáticos, zona de relaxamento,
massagens e tratamentos. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet. No
jantar é necessário a vestimenta formal.
Características Dispoe de 313 quartos. Só adultos (+ de 16 anos).
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks, café, chá e gelados (horários TI). Bebidas segundo
carta TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem bares,
restaurantes e horários à chegada ao hotel.
+16

DUPLO CONFORT

HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

749€

Situação Na primeira linha de praia.
Alojamento Comfort de 1/2 quartos, cozinha americana, sala, ar
condicionado na sala, casa de banho com duche, secador, espelho
de aumento, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, cofre (com custo) e terraço ou
varanda. Familiar: 1 quarto, temático e perto da zona de jogos para
crianças com acesso direto. Superior: vista para ao mar. Excellence:
vistas para ao mar, cafeteira Nespresso, minibar com pack de boas
vindas, TV extra, varanda com espreguiçadeiras e pequeno-almoço
no restaurante temático. Capacidade máxima Apto. 1 quarto: 3
adultos ou 2 adultos + 2 crianças; Apto. 2 quartos (mín. 4 adultos): 5
adultos ou 4 adultos + 2 crianças.
Instalações 2 Restaurantes (1 buffet e 1 temático) , bar piscina, bar
principal, sala de leitura e Wi-Fi. Piscina para adultos e piscina infantil (climatizada Out-Mar), terraço-solário com espreguiçadeiras,
guarda-sóis e toalhas de piscina com depósito. Parque infantil e
minidisco noturna. Bilhar (com custo), jogos de mesa e ping-pong.
Estacionamento com custo. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído buffet.

APARTAMENTO CONFORT

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks, café, chá, infusões e gelados (segundo horários TI).
Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas
com suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Best Jacaranda 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

633€

Situação A 450 metros da Praia Fañabé.
Quartos Duplo Superior e Superior Familiar são quartos confortáveis com varanda ou terraço, banho renovada, secador, minibar
com pacote de boas-vindas (sem reposição), serviço de café e chá
com chaleira (sem reposição), cofre e TV-SAT ecrã plano. Ar condicionado com controle individual e Wi-Fi. Quartos adaptados para
pessoas com mobilidade reduzida (a pedido). Capacidade máxima
Quarto Superior: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Superior Familiar: 2 adultos + 2 crianças + bebé.
Instalações Restaurante, 2 bares, discoteca, snack bar, salas para
reuniões, internet e Wi-Fi de alta velocidade . 4 piscinas para adultos (1 climatizada), 2 piscinas infantis, 2 solários, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito e troca sem custo).
Miniclub e minidisco. Sauna, ténis (com custo) e campo multiusos:
basquetebol, voleibol e futebol de salão.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão
Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 563 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks no bar cascada. Bebidas locais segundo a carta de
TI (marcas internacionais, etiquetas pretas e reservas terão um suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao
hotel.
DUPLO SUPERIOR

Meia Pensão

Bahía Princess 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

707€

Situação A 250 metros da Praia Fañabé.
Quartos Banho, secador, amenidades, telefone, TV-SAT, ar condicionado, terraço ou varanda. Frigorífico e cofre. Familiar mais espaçoso. Suite: sala, roupão e chinelos. Quartos adaptados (a pedido e só Standard). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança
ou 3 adultos (berço incluído); Familiar e Suite: 2 adultos + 2 crianças
ou 3 adultos + 1 criança (berço incluído).
Instalações 2 restaurantes, 4 bares, sala de jogos, sala de TV, leitura
e cartas, Wi-Fi nas zonas comuns e internet (com custo). 4 piscinas
(1 climatizada no inverno), solário, espreguiçadeiras, guarda-sois,
toalhas de piscina. Miniclub, parque infantil. Estacionamento interior (segundo disponibilidade e com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído Premium: Pequeno Almoço e jantar tipo buffet com cozinha
ao vivo. Restaurante a designar para almoço sujeito ao numero de
clientes em PC e TI.
Características 275 Quartos. Consultem em Web código de vestimenta.

DUPLO STANDARD
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Tudo Incluído Premium Carga de boas-vindas no mini-bar (recarga com custo). Almoço: saladas, sopas, pratos à la carte e sobremesas de buffet. Às refeições: vinho da casa, água, cerveja e refrescos.
Nos bares: carta bebidas alcoólicas Premium, lanches e gelados.
Bebidas especiais com custo. Consulte bares,
restaurantes e horários à chegada.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

GF Fañabé 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

656€

Situação A 500 metros da Praia de Fañabé e da Playa del Duque, a 20 km do aeroporto de Reina Sofía e a 3 km do Golf Costa Adeje.
Quartos Duplo Standard: casa de banho completa com secador, ar condicionado, TV-SAT, música ambiente, telefone direto, Wi-Fi, minibar à la
carte e cofre (ambos com custo) e varanda. Familiares: têm divã e um sofá. Júnior Suites são mais espaçosas e possuem uma banheira redonda
com hidromassagem. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo/Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos + bebe;
Quarto Familiar: 3 adultos + 1 criança + bebé.
Instalações Restaurante, bar hall com terraço, snack bar piscina, bar solário localizado no último andar do hotel, discoteca, sala de jogos recreativos, 1 sala de conferências, Wi-Fi. A piscina principal localizada no andar 0 em forma de U, dispõe de uma área separada para crianças
(climatizada no inverno), 2 piscinas climatizadas ao lado do hotel (1 infantil) e no último andar do hotel encontram-se 2 piscinas, espreguiçadeiras,
guarda-sois, toalhas e colchões. Zona para naturistas na açoteia. Miniclub ( 4 a 12 anos), parque infantil e minidisco. Campo polivalente (voleibol
e futebol de salão), minigolf e petanca. Spa: sauna, jacuzzi, banho turco e massagens (com custo). Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 413 quartos. Este hotel é uma alternativa maravilhosa, que se adapta a todas as bolsas para desfrutar com a família
ou amigos ou uma escapadela romântica.
Tudo Incluído Tipo Buffet com cozinha ao vivo. Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Pastelaria, carnes frias, tartes e doces no
bar da piscina e sanduíches no bar salão. Bebidas nacionais com/sem álcool segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consulte bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

H10 Costa Adeje Palace 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

679€

Situação Na primeira linha do mar e com acesso direto para a praia.
Autocarro gratuito à Praia de las Américas.
Quartos Duplo: Casa de banho, secador, telefone, TV-SAT, ar condicionado e terraço. Com custo: minibar e cofre. Familiares mais
espaçosa. Superior com Vista Piscina. Júnior Suites com zona de
estar, Nespresso (com custo), roupão e chinelos. Privilege com roupão, chilenos, cofre incluído, imprensa diária, máquina de café Nespresso, acesso gratuito à Sala Privilege e check in/out. Capacidade
máxima Duplo/Superior/Privilege: 3 adultos; Júnior Suite/Quarto
Familiar: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 4 restaurantes, 2 bares, chill out com camas balinesas.
4 salas de convenções, internet corner (com custo), Wi-Fi. 4 piscinas, jacuzzi. Parque infantil, minidisco e miniclub. Ginásio grátis.
Despacio Spa Centre. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com
cozinha ao vivo.
Tudo Incluído Ao pequeno-almoço: café, leite, chá e sumos. Às
refeições: refrescos, sumos, água, cerveja e vinhos. Sanduíches
e doces. Bebidas locais segundo a carta de TI (etiquetas pretas e
reservas com custo). 1 jantar no Rest. a la carte La Tosca e Rest.
Sakura Teppanyaki por quarto e semana (reserva prévia e segundo disponibilidade). Consultem horários dos bares e restaurantes à
chegada ao hotel.
DUPLO

Meia Pensão

H10 Gran Tinerfe 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

730€

Situação Na 1ª linha de mar com acesso direto à Praia de El Bobo.
Quartos Banho, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi,
cofre e minibar (ambos com custo) e a maioria com varanda. Superior Vista Mar mais amplo e com vistas para o mar. Júnior Suites
são mais amplas, com vista para o mar, roupões e chinelos. Quartos
Privilege: máquina de café da Nespresso, cortesia de boas-vindas,
base para Ipod/Iphone/Mp3, toalhas de piscina e acesso ao nosso
Lounge Privilege com solário e restaurante à la carte. Capacidade
máxima 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes, 5 bares, sala para reuniões, internet
corner e Wi-Fi nas zonas comuns, sala de reuniões e no ginásio. 3
piscinas, jacuzzi, Sunset bar Chill Out com camas balinesas. Com
custo: bilhar, campo de ténis, cabeleireiro, salão de beleza “Despacio Beauty Centre”. Entrada para os hóspedes do hotel no Casino
de Playa de las Américas (mesmo edifício). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao
vivo. Os homens devem usar calças compridas no serviço de jantar.
Características Dispõe de 366 quartos. Hotel só para adultos (+ 18
anos).
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Tudo Incluído Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da
casa. Snacks. Bebidas segundo a carta TI (etiquetas pretas, reservas e bebidas Premium com suplemento). Consultem horários,
bares e restaurantes à chegada ao hotel.
+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

732€

DELUXE VISTA MAR

THE LEVEL

Situação A 800 mts da Playa del Duque.
Quartos Deluxe com casa de banho, secador e amenidades, roupão e chinelos
para adultos, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, ar
condicionado (controle individual), cofre, minibar (com custo) e varanda ou
terraço. Júnior Suite Kids & CO: checkin para crianças, brinquedo de presente,
sumos e bolachas antes de dormir na
primeira noite de estadia. The Level Vista
Mar e Júnior Suite The Level: cafeteira
Nespreso (reposição de cápsulas), consola Wii com jogos disponíveis (a pedido),
mini altifalante com Bluetooh e serviços
The Level. Capacidade máxima Deluxe/
The Level: 2 adultos + 2 crianças + bebe
(compartindo sofá-cama) o 3 adultos +
bebe; Júnior Suite Kids & Co/Junior Suite

The Level: 2 adultos + 2 crianças + bebe
ou 3 adultos + 1 criança + bebe (compartilhando sofá-cama)
Instalações Restaurante buffet (mosaico), restaurantes à la carte (Casa Nostra),
snack bar (La Palapa), lobby bar (Blue
Lounge), 3 salas de reuniões, internet
corner e Wi-Fi nas áreas comuns. 3 piscinas , 1 piscina grande lago, 1 exclusiva
para o The Level e piscina infantil (todas
climatizadas), terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas. 2 campos de squash (com depósito) e Miniclub.
Centro de bem-estar com tratamentos
(todos com custo). Animação desportiva
para adultos e atividades para crianças.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço,

Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com
cozinha ao vivo. Alimentos específicos
para celíacos e dietéticos para o pequeno-almoço.
Características Dispõe de 299 quartos.
Zona The Level exclusiva só para clientes
The Level com piscina privada e sala privada para Pequeno Almoço. Espetacular
Resort de luxo totalmente renovado.
Tudo Incluído Buffet com cozinha ao
vivo. Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da casa. Snack (alguns com
custo). Bebidas nacionais com/sem álcool segundo carta TI (etiquetas pretas,
reservas e bebidas Premium com suplemento). Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Iberostar Bouganville Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

673€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos Duplos: casa de banho, duche e secador, ar condicionado,
telefone, Wi-Fi Premium, TV-SAT e varanda. Com custo: minibar e
cofre. Básico sem vistas. Quarto Comunicado: 2 duplos comunicados. Familiar com varanda. Júnior Suites: sala independente. Star
Prestige e Duplo Star Prestige Priority Location (+16 anos) nos andares superiores e serviços Star Prestige: acesso 2 jacuzzi e duche
de sensações, Snacks e bebidas, café, TV, computador e área exclusiva no restaurante. Capacidade máxima Duplo/Júnior Suite/
Familiar/Star Prestige: 3 adultos; Quarto Comunicado: 4 adultos +
2 crianças.
Instalações 2 Restaurantes, bar, internet corner (com custo) e Wi-Fi
Premium grátis. 2 piscinas. Novo "Starcamp" club para as crianças
dividido por idades. Parque infantil Funpark. Ténis de mesa (com
depósito), petanca, ginásio, bilhar e campo de ténis (ambos com
custo). Star Prestige (só adultos, +16 anos): solário no terraço da
açoteia e acesso privado a jacuzzi, chill out, open bar e sala confort.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído Iberostarchef com cozinha ao vivo. Pede-se indumentaria
formal para ao jantar. (cavalheiros calças compridas)

DUPLO STAR PRESTIGE

Iberostar Las Dalias 4*

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, vinho da casa e cervejas locais. Merenda, infusões. Bebidas segundo carta TI (etiquetas
pretas e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada.

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

755€

Situação A 500 metros da praia e a 5 km de Adeje.
Quartos Banho, secador, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, ar condicionado e
varanda/terraço. Com custo: minibar e cofre. O Duplo Básico sem
vistas. O Familiar são 2 duplos comunicados por uma porta. Familiar Superior com vista piscina. O Duplo Priority Location situada
nos andares altos ou na planta baixa. Capacidade máxima Duplo:
3 adultos; quarto Familiar/Familiar Superior: 5 adultos + 1 crianças
ou 6 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, Snack (quando o restaurante
esta fechado). sala para congressos, Internet corner (com custo) e Wi-Fi Premium. 3 piscinas (1 climatizada no inverno e 1 para
crianças), jacuzzi e área solário (só adultos) e toalhas para a piscina
(com depósito). “Starcamp” clube para crianças dividido em grupos
de varias idades. Parque infantil “Funpark” e babysitter (a pedido e
com custo). Ginásio. Bilhar e squash (ambos com custo), ping pong
e tiro com carabina. Animação e programa Fit & Fun.
Serviço de restaurante Tudo Incluído. Vestimenta formal.
Características Dispõe de um total de 404 quartos.

DUPLO PRIORITY LOCATION
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Tudo Incluído Água de boas-vindas no quarto à chegada. Às refeições: vinho da casa, água, refrescos e cervejas. Bolo, café, chá
e lanches. Bebidas locais e nacionais com/sem álcool segundo
carta de Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservar
terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Iberostar Anthelia 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.010€

Situação Na 1ª linha da praia de Fañabé com cerca de 50 metros frente do oceano.
Quartos Casa de banho, duche, secador, roupões e chinelos, telefone, TV-SAT, cafeteira, ar condicionado, Wi-Fi, cofre e minibar (com custo).
Duplos Superiores Priority Location espaçosos e com vistas. Suite Vista Mar: 1 quarto, salão, 2 casas de banhos e 2 andares (dois com um andar).
Intercomunicado: 2 duplos comunicantes e a pedido aquecedores de biberões e chaleira. Suite Duplex: dois pisos, VML e banheira de hidromassagem. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Duplo Superior: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Suite (mín. 2 pax): 3 adultos;
Intercomunicado: 4 adultos + 2 crianças.
Instalações 5 restaurantes (1 SeaSoul Restaurant & Lounge, com custo), 4 bares, salas, Wi-Fi Premium e internet corner. 6 piscinas (2 climatizadas e 3 para crianças), solário, espreguiçadeiras e serviço de toalhas. Parque infantil Funpark e Novo "Starcamp" clube dividido em grupo de
idades. Ginásio, campo de ténis e paddle, futebol, dardos e ping pong. Spa Sensations (com custo e +16 anos): cabines de massagens orientais,
sauna, hammam, 3 piscinas (ativa, salgada e a 36º), poço frio e duches de sensações. Programa de animação. Programa“Terapias Mayr” (com custo): programa de saúde que melhora no bem-estar físico e mental baseado na prevenção, nutrição e saúde cujo objetivo é o cuidado da mucosa
digestiva, uma limpeza intestinal completa para a regeneração e de todo o organismo.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído.
Tudo Incluído Opção de jantar no restaurante à la carte (exceto Sea Soul) com menu de 3 pratos 1 vez por estadia em cada restaurante por estadia (reserva e sujeito a disponibilidade). Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho da casa. Snacks. Bebidas
segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Acesso diário ao circuito termal do Spa Sensations. Consultem bares,
restaurantes e horários à chegada.

DUPLO VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Jardín Tropical 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

750€

Situação Na 1ª linha de mar.
Quartos Casa de banho, duche efeito chuva, secador, telefone, WiFi, TV-SAT, ar condicionado, minibar (com custo), cofre e varanda
ou terraço. Quartos Club: cafeteira Nespresso, fervedor de chá/
agua e cofre. Júnior Suite mais grande com sofá cama e máquina Nespresso. Suites com sala independente com sofá e vistas ao
mar. Capacidade máxima Club/Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3
adultos; Júnior Suite/Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações 5 restaurantes, 5 bares e 4 salas de conferências. Wi-Fi
nas áreas comuns. Piscina com duas cascatas (climatizada), piscina para crianças, espreguiçadeiras, guarda-sois e solário. Miniblub
(4-12 anos) em alta ocupação em férias escolares. Sala de jogos,
ping pong e bilhar (com custo). Serviço Club (reservas em quartos
Club): receção privada, open bar, imprensa, área exclusiva no solário. Wellness Aura Soma (com custo): tratamentos, massagens,
sauna, banho turco, duches bitérmicas, jacuzzi e cabeleireiro. Animação. Ginásio ao ar livre com vistas para o mar 7-21hrs.“Golf Lounge” dedicado ao departamento de golf.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa tipo “food market” em pequeno-almoço e jantar no restaurante principal e à la carte para o almoço
e a jantar em vários restaurantes do hotel. Almoço à la carte no
restaurante piscina “Burguer & Crab”. Meia Pensão flexível. Pequeno-almoço sábado e domingo até às 11:00hrs.
DUPLO VISTA MAR

Pequeno-Almoço

GF Gran Costa Adeje 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

730€

Situação A 500 metros da Praia del Duque.
Quartos Casa de banho, secador, roupões, telefone, TV-SAT, Wi-Fi,
ar condicionado, minibar (com custo) e cofre. Suite Sénior: sala e
banheira de hidromassagem. Royal Suit: 2 quartos. Suite Imperial:
igual à Suite Real mas tem escadaria a solário privado com jacuzzi.
Serviço de kettle à chegada (reposição com custo). Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo: 3 adultos; Suite Sénior (mín. 2 adultos): 3 adultos + 1 criança; Royal Suite/Suite Imperial (mín. 4 adultos): 4 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurantes, bares, sala de conferências e Wi-Fi. 2
piscinas. Na açoteia piscina só adultos, terraço solário de uso exclusivo para naturista (exclusivo adultos). Miniclub, parque infantil
e minidisco. Campo de ténis, futebol, squash e paddle, minigolf, petanca, ping pong e bilhares. Spa: massagens e tratamentos (com
custo). Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão
Completa e Tudo Incluído buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos. No jantar: indumentaria formal (calças compridas os cavalheiros).

DUPLO
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Pastelaria, carnes frias, tartes e doces no bar piscina. Sanduíches no Bar Salão. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas
pretas e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada .

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

GF Victoria 5* GL

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.132€

Situação A 150 metros da Praia del Duque e a 400 metros da Praia de Fañabe.
Quartos Sénior Suites de luxo com sala independente, sala de estar com sofá-cama, 2 casas de banho, ar condicionado, Smart-TV por satélite,
telefone, serviços no quarto: aquecedor de água, cafeteira, micro-ondas, Wi-Fi, mini-bar (com custo), cofre (gratuito) e amplo terraço com vista
mar, piscina, praça-jardim ou resort. Premium Suites são muito mais espaçosas. Harmony Suites com banheira aberta no quarto. Suite acessível
mais ampla e confortável, pensada para pessoas com mobilidade reduzida. Não aceita individuais. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações 3 restaurantes (buffet, à la carte e piscina), lounge bar, bar da piscina, Chill Out Sky Bar localizado no piso superior do hotel, bar
de sumos, sala de conferências e eventos e Wi-Fi. 7 piscinas, inclui 2 piscina familiares, piscina com fundo em vidro transparente localizada no
terraço Chill Out, piscina naturista localizada no piso superior do hotel, 2 piscinas com escorregas e uma com ondas artificiais, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina. Miniclubes para diferentes idades e babysitting (a pedido e com custo). Campo de ténis, campo
multi desportivo, minigolf, ténis de mesa, bilhar (com custo), salão de jogos, atividades de aventura com uma parede de escalada. Simuladores,
jogos e áreas comerciais. Ginásio. Air Biospa: jacuzzi, área de fitness e jardim japonês, camas balinesas e tratamentos. Victoria Biospa/centro de
Wellness com sauna, chuveiros Vichy, hidroterapia, fisioterapia e piscina no exterior, na qual você poderá nadar contra a corrente. Cabeleireiro e
salão de beleza. Programa animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almaço, Meia-Pensão e Pensão Completa buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos. No jantar, indumentária
formal, para cavalheiros solicita-se calças compridas.
Características Dispõe de 242 quartos Suites de Luxo. Nova construção. Abertura em Março 2018.

SUITE SÉNIOR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Royal Hideaway Corales Suites 5*GL

Só Alojamento
7 Noites, desde

Por pessoa

1.136€

Situação Localizado em primeira linha de mar, da Playa de La Enramada e da vila de La Caleta a somente 50 metros e o parque aquático Siam Park a 6,8 quilómetros.
Quartos Deluxe Suites de 1 ou 2 quartos independentes totalmente equipadas com uma ampla sala de estar com sofá, cozinha integrada totalmente equipada, casa de banho com banheira e duche
independente efeito chuva, Wi-Fi gratuito, Smart TV e terraço com
vistas para o mar. Capacidade máxima Deluxe Suite 1 quarto: 2
adultos + 2 crianças o 3 adultos; Deluxe Suite 2 quarto: 4 adultos +
1 criança ou 5 adultos.
Instalações 3 restaurantes (1 buffet e 2 à la carte), 3 restaurantes só
para + 16 anos, SPA (+16 anos) pool bar, lounge-biblioteca, gelataria
e sala de reuniões. Ligação internet Wi-Fi gratuito em tudo hotel.
O hotel dispõe de 10.000 m de jardins, 3 piscinas exteriores aquecidas de água salada. (2 delas só para adultos), espreguiçadeiras,
guarda-sóis, camas balinesas. Mini clube e programa de animação
infantil dos 4 anos aos 16 anos. Programa de atividades desportivas
e de lazer para adultos e musica ao vivo diariamente.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet frio e quente.
Características 114 apartamentos. Inauguração em Fevereiro de
2018.
DELUXE SUITE

Royal Hideaway Corales Beach 5*GL

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.134€

Situação No sul da ilha de Tenerife, em Costa Adeje e localizado
em primeira linha de mar, da Playa de La Enramada, a somente uns
50 metros da vila de La Caleta. Parque Siam Park a 6,8 km..
Quartos Júnior Suite Vista Mar Frontal dispõem de casa de banho
de conceito aberto integrado no quarto com banheira independente e duche de efeito chuva, roupão, chinelos e secador de cabelo, Wi-Fi gratuito, Smart TV 55”, ar condicionado, minibar (com custo), cofre gratuito e terraço com vistas frontais para o mar. Dispõe
de Júnior com banheira de hidromassagem no terraço. Capacidade
máxima 2 Adultos.
Instalações 6 restaurantes, pool bar, lounge biblioteca e gelataria,
SPA, sala de reuniões. Ligação internet Wi-Fi gratuito em todo o
hotel. O hotel dispõe de 10.000m de jardins, três piscinas exteriores
aquecidas de agua salada (dois delas exclusivas só para adultos),
espreguiçadeiras, guarda-sóis, camas balinesas e serviço piscina.
Programa de atividades desportivas, de lazer e além disso música
ao vivo diariamente.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet quente e frio.
Características Dispõe de 121 quartos. Inaugurado em Fevereiro de
2018, é um hotel só para adultos (maiores de 16 anos).

JÚNIOR SUITE VISTA MAR
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+16

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Bahía del Duque 5* GL

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.202€

Situação Junto ao oceano Atlântico, é um complexo residencial de luxo inspirado pela cultura das Ilhas Canárias.
Quartos 3 tipos: BAHIA DEL DUQUE: Duplo: casa de banho, telefone, televisão, Wi-Fi, ar condicionado, minibar, cofre, varanda/terraço e chaleira.
As Júnior Suites com sala de estar e leitor de CD áudio. Suites: mais amplas. Suites Familiares têm 2 quartos. CASAS DUCAIS: Duplo: o mesmo
que o Duplo do Baía com serviços extras: atenções especiais no quarto, serviço de mordomo, carta de almofadas, serviço do bar aberto com
bebidas alcoólicas, refrescos, café e chá. Júnior Suite e Suites de 1 ou 2 quartos. VILAS: As Mimosas contam com dois quartos, 2 casas de banho
com banheira grande e Las Retamas e Vilas las Palmeiras com um quarto com casa de banho com banheira grande, todos eles com claraboia
para luz natural, sala de estar e piscina privada. Capacidade máxima Duplo: 3 adultos; Júnior Suites/Suites: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos;
Suites Familiares: 2 adultos + 4 crianças; Vilas 1 quarto (Palmeira): 3 adultos; Vila Dúplex (Retamas): 3 adultos; Vila 2 quartos: 5 adultos.
Instalações Restaurante principal buffet e 8 restaurantes à la carte, 6 Snack Bar e 6 bares, observatório, sala de leitura e bilhar, Wi-Fi e 23 salas
de convenções. 5 piscinas (2 delas de água salgada, 2 de água doce climatizada e 1 para crianças), solário, espreguiçadeiras e guarda-sois. Baby
sitter (a pedido e com custo). 2 campos de ténis, 2 de paddle e 1 campo de squash, xadrez gigante, ginásio e Pitch & Putt no resort. SPA (com custo): circuito de talassoterapia exterior, cabines para tratamentos, solário com hamman, sauna e 2 duches de experiências, zona de relaxamento,
ginásio e salão de beleza. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet e à la carte. Menu Meia Pensão servido em todos os restaurantes à la carte
(exceto no restaurante japonês Kazan).
Características Dispõe de 346 quartos.

DELUXE BAHÍA DEL DUQUE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Adrián Hoteles Colón Guanahaní 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

782€

Situação No centro da Praia Fañabé e a 150 metros da praia.
Quartos Duplos Standard renovados: casa de banho, duche, secador, roupões, chinelos e amenidades, telefone, TV-SAT, ar condicionado, minibar com custo, Wi-Fi, cofre, maquina de café/té e terraço
ou varanda. Duplos Superiores: no lado jardim/piscina. Duplo Superior Top Flor: no ultimo andar e têm casa de banho com duche
e/ou banheira. Suite: sala separada e casa de banho com banheira
e duche separado. Suites Superiores: espaçosas, sala separada e
amplo terraço com duche, cama balinesa, duas espreguiçadeiras e
guarda-sois. Capacidade máxima Duplo/Suite Superior: 2 adultos;
Suite; 3 adultos
Instalações 2 restaurantes, 2 bares, internet na receção e Wi-Fi. 2
piscinas de água salgada (climatizada) além de um solário com piscina de água doce (climatizada) e jacuzzi ao ar livre. Ginásio (Pequeno fitness), ping pong e campo de ténis iluminado (com custo) no
hotel vizinho Jardines de Nivaria (50 metros). Centro de massagens
com área de bem-estar, sauna, banho turco e jacuzzi. Tratamentos
e massagens (com custo). Shows internacionais e piano bar.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão
Completa buffet, cozinha ao vivo, prato principal servido na mesa
(opcional). Semanalmente várias noites temáticas.
Características Dispõe de 154 quartos. Hotel só para adultos (+16
anos).
DUPLO STANDARD

Adrián Hoteles Roca Nivaria GH 5*

+16

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

841€

Situação Na Playa Paraíso e acesso direto a praia Las Galgas.
Quartos Casa de banho, secador, telefone, ar condicionado, TVSAT, minibar e cofre, máquina de café, Wi-Fi e terraço/varanda. Duplo Vista Mar Piso Alto nos dois últimos andares. Duplos Superiores
são muito amplos. Júnior Suites com sala. Suites Superiores: 2 TV,
terraço e espreguiçadeiras. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos;
Duplo Superior: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 2 adultos + 2
crianças + bebé ou 3 adultos + bebé; Suite Superior: 4 adultos.
Instalações 4 Restaurantes, 4 bares, salões e internet. 2 piscinas
para adultos, 1 infantil (climatizada), jacuzzi, solário com camas balinesas. Baby club, Miniclub e sala “submarino”. 2 campos de ténis,
paddle, ginásio, tiro com arco e petanca. Spa “Azules de Nivaria”
(com custo): para reservas desde Duplo Vista Mar, 1 entrada por
pessoa. Animação. Autocarro a praia Fañabé varias vezes por dia.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e
cozinha ao vivo. Várias noites temáticas.
Tudo Incluído Segundo disponibilidade e reserva prévia: jantar de
menu de 3 pratos num dos restaurantes temáticos (também em
MP). Às refeições: refrescos, vinho da casa, cerveja e água. Bolos e
café no bar. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas
e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e horários à
chegada.
DUPLO VISTA MAR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

906€

Situação Na 1ª linha da praia com acesso direto e a 17 quilómetros do aeroporto Reina Sofía
Quartos Duplo Confort: novo design com vestiário (não disponível em tudo os quartos), casa de banho com banheira e duche separado, secador,
telefone, TV-SAT, ar condicionado, cofre, minibar (com custo), Wi-Fi e terraço ou varanda. Duplo Superior: vistas para o mar, casa de banho com
duche e banheira separada. Júnior Suites: amplas e têm sala. Suites: excelente vista para o mar e salão separado. Suites Superiores: vistas para o
mar, sala separada, casa de banho com banheira e duche, uma delas com hidromassagem e máquina de café/chá. A Suite Presidencial: um ampla
sala e casa de banho com duche e jacuzzi com saída para o terraço com vistas para o mar. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima
Duplo Superior/Duplo Confort: 2 adultos + bebe; Júnior Suite/Suite: 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes, 2 deles à la carte “La Cascada” ao lado da piscina e restaurante gourmet “La Cupula”, 4 bares, sala de congressos, sala
de internet e Wi-Fi no edifício principal e quartos. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil climatizada e jacuzzi ao ar livre. Parque
infantil. Ginásio, sauna e banho turco. Ping-pong. Com custo: campo de ténis iluminado com relvado sintético. Spa "Aequor": sauna, piscina de
água fria, banho turco, jacuzzi, circuitos, terapias localizadas, hidroterapia, massagens e cabeleireiro. Espetáculos internacionais e música ao vivo.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão Completa buffet com cozinha ao vivo, prato principal servido à mesa (opcional). 3 vezes por semana buffet temático com folclore. Os clientes devem respeitar o código de indumentaria. Restaurante a la carte “La Cascada” oferece ao almoço cozinha internacional. Ao jantar oferece cozinha mediterrânica, tapas. No restaurante à la carte “La Cupula” serve-se o
Pequeno-Almoço.
Características Dispõe de 271 quartos.

DUPLO CONFORT

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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1

Bahia Principe
Tenerife Resort
4

Umas vistas privilegiadas na ilha
da eterna Primavera
Composto por dois hotéis, o Bahia Principe Tenerife Resort situa-se a sul da ilha,
concretamente na Playa Paraíso de Costa Adeje. A sua arquitectura típica vai levá-lo a sentir
a vida numa povoação canária e poderá desfrutar de umas preciosas vistas de la Gomera que
o deixarão sem fôlego.
A experiência de desfrutar das comodidades e serviços de um resort: Bahía Spa · Programas
de entretenimento para crianças · Amplas instalações · Piscinas · Diversidade de restaurantes
e bares · Ginásio · Deliciosa gastronomia internacional · Entretenimento noturno.
Pessoas simpáticas e hospitaleiras, bom clima durante todo o ano, paisagens únicas e muito
mais o esperam num destino encantador.

1

Sunlight Bahia Principe TENERIFE

2

Sunlight Bahia Principe COSTA ADEJE
ÁREAS COMUNS

3

Bahia Spa

4

Instalações desportivas: Ginásio, ténis, campo de squash

5

Miniclub

6

Bahia Principe Village: Centro comercial e de lazer: 1 Snack Bar • 2 Bares • Lojas
Parking coberto

77

Family & Friends
Experience

Sunlight Bahia Principe

Costa Adeje
Costa Adeje - Tenerife

78 COSTA ADEJE

Sup

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

835€

Situação Na 1ª linha do mar com excelentes vistas para o mar e La Gomera.
Quartos 498 quartos (Standard e Júnior Suite) com camas Twin Size ou King size, casa de banho, secador e amenidades, ar condicionado, ventilador de teto, telefone, TV-SAT, cofre (com custo), minibar (refrescos, reposição diária), Wi-Fi (com custo) e varanda ou terraço. Júnior Suite com
banheira de hidromassagem e chuveiro e zona de estar com sofá cama. Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Júnior
Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações e Serviços Wi-Fi grátis na zona do lobby e receção. 4 piscinas, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Uma delas é tipo infinity pool,
junto à falésia, com jacuzzi e outra é para crianças; todas se encontram ao ar livre. Serviço de toalhas (com depósito). 2 piscinas (uma delas para
crianças) e um jacuzzi exterior do outro hotel (Bahia Principe Tenerife) que forma parte do complexo. Miniclub. Bahia Spa (com custo e idade
mínima 16 anos): massagens, cabeleireiro e sauna. Ténis de mesa, dardos, voleibol, tiro com arco e ginásio (+ 16 anos) e no Bahia Principe Tenerife,
ténis e minigolf.
Bares e Restaurantes No Sunlight Bahia Principe Costa Adeje poderá saborear cozinha italiana e brasileira e no Sunlight Bahia Principe Tenerife
terá cozinha asiática e mexicana. Os clientes têm uma ampla oferta gastronómica no restaurante principal, tipo buffet. Alem, os clientes também
dispõe de pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos (deve ser indicado à chegada ao hotel) e zona de comida para crianças. Para o jantar é
obrigatório o uso de roupa formal. Snack bar, bar da piscina, bar lobby e diversas possibilidades que o Bahia Principe Costa Adeje lhe oferece. O
cliente poderá aceder a qualquer das instalações do Bahia Principe Tenerife excepto o restaurante buffet.
Entretenimento Programa de entretenimento (dia e noite). Acesso ao Bahia Principe Village.

JÚNIOR SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Family & Friends
Experience

Sunlight Bahia Principe

Tenerife

Costa Adeje - Tenerife

80 COSTA ADEJE

Sup

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

801€

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Minigolf
Ping Pong
Minidisco
Miniclub

Situação No sul de Tenerife, na Costa Adeje, próximo do campo de golfe de Costa Adeje com excelentes vistas para o mar e la Gomera.
Quartos As 215 unidades (Standard e Júnior Suite) estão equipadas com camas Twin Size ou King size, casa de banho com banheira com duche,
secador de cabelo e amenidades, ar condicionado, ventilador de teto, telefone (chamadas externas com custo), TV por satélite, cofre (com custo),
mini-bar (refrigerantes, reposição diária), Wi-Fi (com custo) e varanda ou terraço. A Júnior Suite além disso tem banheira de hidromassagem com
duche e zona de estar com sofá cama. Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Júnior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou
3 adultos.
Instalações e Serviços 2 piscinas uma com formato de lago e outra para crianças, uma jacuzzi pool exterior, rodeada por um solário com jardins,
espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (este último com depósito prévio). Também podem desfrutar das 3 piscinas, uma delas para
os mais pequenos e um jacuzzi integrado, situado no outro hotel que forma o complexo Bahia Principe Costa Adeje. Miniclub (4 aos 12 anos).
Ténis, minigolf, ténis de mesa, dardos, voleibol, tiro com arco e ginásio (idade mínima 16 anos). Bahia Spa (com custo e idade mínima 16 anos):
massagens, cabeleireiro, esteticista e sauna. Wi-Fi gratuito na área do lobby e da receção.
Bares e Restaurantes O Restaurante Principal oferece uma ampla oferta tipo buffet, de cozinha internacional. Os clientes poderão saborear a
cozinha asiática e mexicana, além da cozinha italiana e brasileira nos restaurantes do Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. Também dispõe de
pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos (devem ser solicitados à chegada ao hotel) e canto para crianças no buffet. Ao jantar é obrigatório o uso de indumentaria formal. O cliente poderá aceder a qualquer das instalações do Bahia Principe Costa Adeje exceto restaurante buffet.
Entretenimento Programa de entretenimento internacional para adultos e crianças (dia e noite). Acesso ao Bahia Principe Village.

JÚNIOR SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Nosso Tudo Incluído em Tenerife
Bahia Principe

Sup

Tenerife Resort
Tudo Incluído
• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais
nos restaurantes e bares do nosso hotel (Consultar horários no
diretório de serviços do hotel). Os buffets gerais são exclusivos
para os clientes do hotel em que estão alojados.
• Três jantares à la carte por semana de estadia e com reserva
prévia em qualquer dos nossos restaurantes de especialidades:
Brasileiro, Italiano, Mexicano e Asiático. Para o jantar é obrigatório
o uso de roupa formal.
• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até as 23 hrs. no
lobby bar. Todas as bebidas consumidas depois das 23 hrs serão
com custo adicional.
• Granizados, café, refrescos e cerveja no bar da piscina das 10 às
18 hrs.
• Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12
anos).
• Uso e desfrute das instalações desportivas especificadas no
apartado de desportos e atividades dentro do recinto do hotel.
• Programa de animação e shows noturnos.
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas piscinas
(este último com depósito prévio).

Desportos e atividades
Outros serviços com custo
Serviço de babysitter (com reserva prévia). Bahia Spa para adultos.
Cabeleireiro. Serviço de lavandaria. Serviço médico. Bebidas
Premium, primeiras marcas e outras bebidas não especificadas
na carta do Tudo Incluído. O consumo no Disco Bar La Fiesta e no
Sport Bar. Chamadas telefónicas para o exterior, email, fax, internet
e wifi. Loja Lobby Shop.

Serviço Premium

Serviço Premium oferece inumeráveis serviços
especiais, alguns são:

Bahia Principe Tenerife Resort
Bombons + garrafa de espumante à chegada.
Serviço de roupões e chinelos no quarto para uso no hotel.
Um jantar adicional num restaurante temático.
Amenidades especiais no quarto.
Bebidas incluídas em Disco Bar La Fiesta.
Minibar Upgrade.
€ por adulto
e noite
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Surpresas que tornam a sua estadia em algo inesquecível:
• Decoração no quarto.
• Abertura noturna.
• Presente de boas-vindas.
• Vinho espumante e chocolates.
• Possibilidade de manter o quarto até à saída para o aeroporto
(sujeito a disponibilidade).
• 15% de desconto em tratamentos Spa, exceto massagens de 25
minutos e promoções.
É imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.
Consulta “Especial Lua de Mel” na pág. 12.

Aniversário de casamento
Se este evento especial coincidir com a sua estadia no Bahia
Principe, oferecemos-lhe no primeiro dia:
• Decoração no quarto.
• Vinho espumante e chocolate.

Ténis, minigolf, ping pong, dardos, voleibol, tiro com arco e ginásio
(idade mínima 16 anos).

•
•
•
•
•
•

Atenções Especiais Gratuitas
Noivos

16

É imprescindível apresentar licença matrimonial.

Durante suas férias merece descanso extra ... tomar as
magníficas instalações nossa BAHIA SPA, um oásis de
relaxamento para os seus sentidos.

BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT
Casais VIP PACOTE ESPECIAL
O tratamento é iniciado com um jacuzzi privado
para 2 pessoas com flores, velas e óleos
essenciais (15 min.), seguido de massagen
relaxante (50 min.). Para finalizar na zona de relax
é oferecida uma bebida (Tempo de duração
1h30 min.aprox.)

165 €

por casal
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
2 pessoas (não individual). Idade mínima 16 anos.

H10 Atlantic Sunset 5*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

762€

Situação Localizado em frente ao mar em Praia Paraíso, a apenas 4 quilómetros do Golf Costa Adeje.
Quartos Duplos equipadas com casa de banho, secador de cabelo e espelho de aumento, roupão e chinelos, sistema de climatização, Smart TV,
ligação internet Wi-Fi, cofre, minibar e varanda ou terraço. Quartos Privilege: presente de boas-vindas, um menu de almofadas e pillow-top, máquina de café Nespresso com reposição diária gratuita de cápsulas, toalha de piscina exclusiva e serviços de abertura de cama; Quarto Swim-Up,
com possibilidade de submergir na água diretamente desde o terraço do quarto e Quarto Rooftop situado no último andar. Capacidade máxima
Duplo: 2 adultos + 1 criança o 3 adultos, Swim-up/Privilege: 2 adultos + 2 crianças e Familiar/Suite Privilege/Junior Suite: 2 adultos + 3 crianças.
Instalações 6 Restaurantes, 6 bares. 2 salões de reuniões, Wi-Fi em todo o hotel e Internet Corner. 3 piscinas (2 infinity pool e outra na zona
Privilege) 2 piscinas para criança, uma delas com zona de jogos aquáticos. Daisy Club e Blue Team. Ginásio e Despacio Spa Centre (com custo).
Animação e entretenimento diurno, e Shows, música ao vivo e noites temáticas. Serviço Privilege: Sala Privilege com vista para o mar e terraço,
além de serviço de bar, imprensa diária, TV e Internet
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído.
Características Dispõe de 291 quartos.
Tudo Incluído Um jantar de cortesia em cada um dos 3 restaurantes temáticos do hotel (Sakura Teppanyaki, La Vita è Bella e Steak House) (reserva prévia e segundo disponibilidade). O serviço Previlege e o Despacio Thalasso Centre não estão incluídos no TI. Bebidas incluídas segundo
carta de Tudo Incluído.

DUPLO

84 PLAYA PARAISO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Hard Rock Hotel Tenerife 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

828€

Situação Na costa sul próximo de Adeje, na primeira linha de praia.
Quartos Deluxe Silver: um iluminação de cromoterapia, casa de banho, duche com sensor duplo com efeito chuva, lavatório duplo, secador,
espelho de aumento, roupão e chinelos; amenidades, poltrona-cama individual, ar condicionado e aquecimento, TV de ecrã plano, telefone, Wi-Fi,
minibar, cofre, rádio/despertador/Ipod Dock, tábua e ferro de engomar, facilidades para chá e café, varanda ou terraço. Deluxe Gold: vista lateral
mar. Estúdio Suite Silver: mais luxuoso, mais espaçoso, sofá cama, banheira de hidromassagem e menu de almofadas (com custo). Estudio Suite
Gold: área chill out e terraço com vistas parciais para ao oceano e um hidromassagem exclusivo. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade
máxima Deluxe Silver/Deluxe Gold: 2 adultos + 1 criança; Estúdio Suite Silver: 3 adultos + 1 criança + bebé ou 4 adultos; Estudio Suite Gold: 2
adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 6 restaurantes (1 buffet e 5 à la carte), 6 bares, palco ao ar livre para concertos, centro de convenções para 525 pessoas, Wi-Fi e
computadores com ligação à Internet (com custo). 3 piscinas principais com zonas ajardinadas, espreguiçadeiras, guarda-sóis, serviço de toalhas
de piscina e um belo lago natural. Miniclubes: Lullalby (6 meses-3 anos); Roxity (4-11 anos) e Teen Spirit (+11 anos). Campo multi-desportivo, basquetebol, ping pong, voleibol, futebol, minigolf, aeróbica, ioga e bilhar (com custo). Ginásio. Rock Spa (com custo): piscina termal e termo-lúdica,
espreguiçadeiras térmicas, jacuzzi, sauna finlandesa e húmida, cabine de gelo, hamman, piscina de água fria, duche sensorial, gruta de neve, serviços de massagens e tratamentos. Serviço médico e aluguer de carros (ambos com custo), loja Rock Shop e estacionamento exterior. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet.
Características Dispõe de 624 quartos. O hotel é composto por dois edifícios, Oasis e Nirvana.

DELUXE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Sheraton La Caleta Resort & Spa 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

808€

Situação Em frente ao mar, na zona de Costa Adeje.
Quartos Deluxe e Premium com casa de banho, duche e banheira
independente, secador, roupão, ar condicionado, telefone, TV-SAT,
minibar, cofre com tomadas para computadores portáteis, Wi-Fi e
terraço. O quarto Club nos pisos mais altos do hotel com vista mar.
A Suite Deluxe nos cantos com salão independente. A Suite Club
Terraço nos cantos do 4º andar com jacuzzi ao ar livre e acesso ao
Club Lounge. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima
3 adultos + 1 bebé.
Instalações 4 restaurantes, 2 bares, canto de internet. Para Club e
Deluxe Suite é possível contratar o acesso ao VIP Lounge com petiscos frios e bebidas durante o dia (seleção de bebidas alcoólicas
das 18:00 às 20:00h) e imprensa. 2 piscinas exteriores climatizadas,
uma piscina de água do mar com ilha jacuzzi, piscina infantil, solário
com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Club para crianças“Guanchito
Club” e para os adolescentes “Magma” . Minigolf, fitness center e
cabeleireiro. Spa “Eutonos” (com custo): piscina “Thalasso vitality”
com jatos de água, jatos de chão, jatos de cisne, tratamentos térmicos: sala de vapor, sauna, iglo, duches de sensações, zonas de
relaxamento interior e exterior e 10 salas de tratamentos. Campo
de ténis e paddle (com custo).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão
Completa tipo buffet e à la carte.
DELUXE

Características Dispõe de 284 quartos.

Vincci Selección La Plantación del Sur 5*L

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

773€

Situação A 500 metros da praia del Duque.
Quartos Banho, duche de hidromassagem e banheira, secador de
cabelo, roupões, chinelos, ar condicionado (com função de aquecimento), TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre, minibar (com custo) e terraço. Júnior Suites com zona de estar e quarto de vestir. Vilas com
jacuzzi privado no jardim ou no solário e quarto de vestir. Júnior
Suite com vista para o mar frontal e Vila alta: 1 circuito de Thalassa
por estadia, atenções de boas-vindas e copa de boas-vindas. Capacidade máxima Duplo Vista para o mar Lateral/Frontal/Júnior
Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Villas: 2 adultos.
Instalações 3 Restaurantes, bar, cafetaria, Wi-Fi e salas (só para
eventos). 6 piscinas (4 delas climatizadas), solário, camas balinesas, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Mini-club com acesso direto
à piscina infantil e baby sitter (com custo). Ginásio. Spa “Nammu”
com 3 tratamentos temáticos (todos com custo): circuito Canário
(com os benefícios telúricos das rochas vulcânicas da Ilha), circuito
Celta e circuito Thalassa e 16 cabines para tratamentos faciais, corporais e de saúde. Programa de animação com Wellness durante o
dia (Yoga, hidroginástica, pilates, etc) e música ao vivo à noite.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com jantar temática e à la carte.
Características Dispõe de 163 quartos.
DUPLO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

750€

Deluxe vista mar

Situação Na 1ª linha do mar com uma praia
de areia negra.
Quartos Deluxe (vista mar lateral ou frontal,
resort ou jardim): casa de banho com duche
com jatos de água, secador, roupões e chinelos, TV LCD, Wi-Fi, telefone (com custo), ar
condicionado, fervedor de água, cofre, minibar (com custo) e terraço/varanda. Master
Suite 1 ou 2 quartos (vista mar parcial ou jardim): para além de sala de estar. Vila Familiar:
jardim privado e piscina climatizada. Capacidade máxima Deluxe/Master Suite 1 quarto:
2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Master
Suite 2 quartos: 6 adultos ou 4 adultos + 2
crianças; Vila Familiar: 2 adultos + 1 criança.
Instalações 7 restaurantes à la carte e 1
buffet show cooking, bares, salas de convenções, canto de internet e Wi-Fi. Piscina

infinity (água salgada), piscina infantil, 2 piscinas para adultos (1 privada zona Red Level),
piscina familiar e 1 para bebés. 3 campos de
ténis, 3 pistas de padel, Yoga, Pilates e fitness
center. Miniclub, club adolescentes (só na
temporada alta) e parque infantil. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço,
Meia Pensão e Pensão Completa buffet.
Clientes MP/PC têm possibilidade de jantar
no Rte. buffet ou nos Rtes. à la carte Market-Grill, Oasis Pool e Club Ocean (reserva
prévia).
Características Dispõe de 578 quartos.

Quartos Redlevel (+18 anos) Deluxe e Villa
na zona privilegiada e com serviço de mordomo, acesso à piscina privada Red Level com
serviço Concierge, máquina de café Nespresso, imprensa nas zonas comuns, acesso
exclusivo ao Red Level Lounge com água,
café e chá, Open Bar pela noite e um ritual de
água no nosso Spa.
RedLevel para Famílias Só nas Vila Familiar
e nas Master Suite e inclui: RedLevel Family Concierge à disposição de toda a família,
áreas exclusivas como RedLevel Family
Lounge e Mini Buffet para as crianças, consolas a pedido (Ps3, Xbox), 1 ritual por pessoa
e estadia de águas para a família no Spa by
Clarins (+ 5 anos). Open bar 1 hora pela tarde
no Redlevel For Families Lounge.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Lanzarote

Energia dos vulcões

C

omecemos por revelar um segredo
que não é nenhum exagero:
Lanzarote é a Lua na Terra. Nada
menos. A ilha mais vulcânica de todas
as Ilhas Canárias oferece um espetáculo
de formas impressionante com crateras,
barrancos, grutas, tubos e vales de lava
solidificada, entre outros acidentes
geográficos. Se procuras uma viagem
especial, dessas que deixam uma marca
indelével na tua memória, Lanzarote tem a
capacidade para transcender no tempo, e a
sua lembrança é um presente que perdura
durante muito tempo. A natureza vulcânica
da ilha é muito difícil de esquecer.
Reserva da Biosfera da UNESCO, Lanzarote
é mais do que as suas maravilhosas praias
dignas de postal. Na ilha poderás desfrutar
da arquitetura do grande artista César
Manrique, realizar excursões pelos seus
diversos parques naturais, praticar windsurf,
surf e outros desportos aquáticos em
qualquer data do calendário, mergulhar para
conhecer os ricos fundos e vida marinha
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local, degustar surpreendentes vinhos
locais que nascem de areias vulcânicas...
e outras experiências que fazem parte
de um destino com mil e uma propostas
interessantes que te aguardam durante a
tua viagem.

vulcões, surpreender-te com a beleza dos

Lanzarote é um prazer para todos os
sentidos... e para todos os públicos que
a queiram viver. Lanzarote é sem dúvida
um destino para famílias com crianças
pela calidez das suas gentes e as suas
extraordinárias praias; é também uma ilha
para se deixar levar a dois entre cenários
muito sugestivos e românticos; o sítio em
que todo o grupo de amigos encontra
inúmeros de motivos para partilhar; e o
cenário ao ar livre onde os desportistas têm
de se pôr à prova pelo menos uma vez.

onde dormem os famosos dromedários

845 km² de origem vulcânica dão para
muitos planos e excursões. Durante os
teus dias nesta ilha paradisíaca poderás
submergir-te nos cantos mais profundos
dos seus bosques e desertos, descobrir
grutas criadas pela antiga fúria dos seus

seus miradouros, desfrutar das noites
de festa, provar os seus vinhos e os seus
queijos e perder-te vagueando pelos
meandros de aldeias tão bonitas como Uga,
aos pés do Parque Nacional de Timanfaya,
que depois fazem os trilhos por todas as
paragens.
E se a tua curiosidade não fica saciada
com tudo o que há à tua disposição
na ilha de Lanzarote, também poderás
escapar a lugares tão fascinantes como
o arquipélago de Chinijo, ao norte de
Lanzarote. Ali poderás desfrutar de praias
que estão situadas numa zona de alto valor
arqueológico pela existência de vestígios
marinhos e a sua condição de zona de
especial proteção para as aves. Muitas
delas não se encontram nas restantes Ilhas
Canárias.

89

A não perder

Nós levamos-te

César Manrique: a
simbiose entre a natureza
e a obra humana

Praias paradisíacas

Postais da Lua

As praias de Lanzarote são sinónimo de
beleza e paz. Embora haja pontos onde
praticar surf, as praias de Lanzarote
caracterizam-se por serem calmas e pela
riqueza natural praticamente intacta. A
qualidade das suas areias é facilmente
apreciável, e é um dos símbolos da
identidade dos areais lanzaroteños.
Encontrarás as praias mais espetaculares
no arquipélago de Chinijo e, dentro dele, a
ilha de La Graciosa, onde poderás desfrutar
de praias virgens que nada ficam a dever
às Caraíbas. O catálogo das praias de
Lanzarote é muito extenso. Se estás no
sul, aponta as praias de Yaiza, enquanto
as praias da capital Arrecife como
Reduto ou La Concha se caracterizam
pelos serviços que oferecem. A costa de
Teguise é outro ponto de Lanzarote onde é
possível encontrar praias de grande valor
paisagístico. As mais destacadas são as de
Tinajo, Las Cucharas, Jablillo e Farama.

Se prometeste à tua cara-metade a Lua,
tens uma solução muito fácil: oferecer uns
dias em Lanzarote. Mas guarda na mala
calçado desportivo porque a aventura
assim o exige: terás de caminhar por
trilhos de lava, crateras adormecidas,
lagos naturais e ladeiras encrespadas. Os
trilhos que podes escolher para descobrir
as paisagens lunares mais assombrosas
desta Reserva da Biosfera que é Lanzarote
repartem-se entre o Parque Natural dos
Vulcões e o grande Parque Nacional do
Timanfaya. Entre as suas dezenas de
vulcões já inativos, destaca-se como
cenário para trilhos de trekking o Vulcão
Caldera Blanca. Podes fazê-las a pé ou
também viver a experiência de reservar
um trilho em dromedário: saem da incrível
povoação de Uga, com as suas pequenas
casinhas brancas que brilham sobre um
fundo de montanhas pretas.

A ilha de Lanzarote tem um excecional
valor natural que lhe permitiu ser declarada
Reserva da Biosfera pela UNESCO. Mas
não só as maravilhosas paisagens, praias
e vulcões fazem parte do seu atrativo.
A simbiose entre a obra do homem e a
natureza constitui a razão deste prestigioso
reconhecimento internacional para
Lanzarote. César Manrique é o artista que
permite entender o porquê de Lanzarote ser
especial. Grande parte da sua obra consistiu
em modelar a paisagem vulcânica da ilha
em lugares de extraordinária beleza como
os Jameos del Agua, onde se pode desfrutar
de uma gruta repleta de luz natural, fetos
e mesmo o canto de aves. A obra de César
Manrique conta com numerosos pontos, de
entre os quais se destacam El Mirador del
Río, o Taro de Tahiche, o Jardim de Cato...
tudo em Manrique é uma experiência visual
sensacional que vale a pena descobrir.

Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

O Charco de los Clicos

Mares da lava

O Charco de los Clicos, o charco verde
é um dos lugares mais alucinantes de
todos os lugares que nos oferece a ilha de
Lanzarote – que são muitos – trata-se de
um lago natural localizado no municipio de
Yaiza, na zona conhecida como El Golfo,
que apresenta uma cor verde intensa, como
se fosse de outro planeta. Esta cor verde
intensa deve-se a um marisco (los clicos)
que só existiam neste lago que actualmente
já estão extintos. A paisagem que o rodeia e
o caminho feito é uma das excursões mais
interessantes que encontramos nos nossos
passeios por Lanzarote.

Em Lanzarote, as forças terrenas traduzem-se em marcas do passado, em crateras, campos
de areias cinzentas e longos desertos que foram mares de lava e que hoje nos levam até 5
monumentos que parecem trazidos de outro planeta: o Parque Nacional do Timanfaya, a Gruta
dos Verdes, o vulcão e malpaís de La Corona, o maciço de Los Ajaches, El Jable e toda a zona
do maciço de Famara...
O Parque Nacional do Timanfaya é talvez o território vulcânico mais destacado. Possui até
dezenas de vulcões. É um território idóneo para percorrer trilhos de trekking tão originais como
o que vai desde a Caldeira Vermelha até à Montaña Quemada porque se faz entre crateras,
algares, abismos e mares de lava petrificada. O teu álbum de fotos recolherá dezenas de
instantâneos memoráveis, típicos de um filme de ficção científica por paisagens que apenas
têm 300 anos. É que após as erupções que se produziram entre 1730 e 1736, um terço da
ilha Lanzarote estava coberto por lava e 12 povoações da zona das Montanhas de Fogo se
perderam, arrasadas pela destruição da lava.
89

Pequeno-Almoço

Lancelot 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

609€

Situação Em pleno centro de Arrecife, na primeira linha da Playa
del Reducto e a apenas 6 quilómetros de distancia do aeroporto.
Quartos Espaçosos e confortáveis, com uma moderna decoração e
funcionalidade. Quarto Duplo Standard está equipado com casa de
banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, telefone,
televisão/radio interativo, ligação internet Wi-Fi gratuita, minibar e
cofre (ambos com custo). O check-in será a partir das 14:00 horas
e o check-out será antes das 12:00 horas. Capacidade máxima 2
adultos + 1 criança + 1 bebé ou 3 adultos ( não é possível 2ª criança).
Instalações Dispõe de um restaurante tipo buffet, piano bar, hall
bar, snack bar, sala de jogos, dois salões sociais para festas ou
reuniões de negócios com coffee-break e ligação internet Wi-Fi gratuita em todo o estabelecimento. O hotel fica à sua disposição uma
piscina de água doce na parte alta do hotel, terraço-solário com
espreguiçadeiras. Ginásio. Estacionamento contratado e serviço
de lavandaria (com custo).
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa tipo buffet frio e quente. O serviço de
almoço e jantar será em menu ou buffet frio e quente, de acordo
com a ocupação.
Características O hotel dispõe de um total de 110 quartos e é um
hotel ideal tanto para estadias de negócios como para férias relaxantes. Animais não são permitidos.
DUPLO STANDARD

HL Club Playa Blanca 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

683€

Situação A 800 metros do centro e a 1 quilometro da praia. Autocarro gratuito para hotel HL Paradise Island para visitar o Water Park e
autocarro gratuito à Playa Dorada várias vezes por dia.
Alojamento Bungalows de 1 ou 2 quartos com sala, casa de banho
completa, ar condicionado, telefone, TV-SAT, frigorífico, micro-ondas, Wi-Fi e cofre (ambos com custo). Bungalows adaptados (a pedido). Os bungalows Water Park incluem entradas para o parque
aquático “Water Park” localizado no Hotel HL Paradise Island. Capacidade máxima Bungalows 1 quarto: 3 adultos + 1 criança + bebé;
Bungalows 2 quartos: 5 adultos + bebé.
Instalações Restaurante, bar, pub, discoteca e Wi-Fi gratuito na
receção. 2 piscinas para adultos, piscina infantil, solário, jacuzzi, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, minidisco e miniclub.
Campo de ténis, ténis de mesa, galeria de tiro com arco e com carabina, polo aquático e voleibol. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo e jantares temáticos, várias vezes por semana.
Características Dispõe de 164 bungalows.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cervejas e vinho da
casa. Snacks, café e bolos no bar da piscina. Bebidas locais com/
sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com
suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
BUNGALOW 1 QUARTO

90 ARRECIFE / PLAYA BLANCA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

HL Paradise Island 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

662€

Exclusivo

Soltour

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Parque aquático
Parque Infantil
Minidisco
Miniclub

Situação Na povoação tradicional de Playa Blanca, a 1,5 quilómetros da praia. Serviço de autocarro gratuito à praia, várias vezes por dia.
Alojamento Amplos modernos e funcionais Apartamentos de 1 quarto independente, sala com sofá-cama, frigorífico, micro-ondas e chaleira, ar
condicionado, casa de banho completa com duche e secador de cabelo, telefone, televisão via satélite, ligação internet Wi-Fi e cofre (ambos com
custo) e terraço ou varanda. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança (não permite 4 adultos).
Instalações Restaurante tipo buffet, bar da piscina, bar salão com terraço chill out, snack-bar, discoteca, Wi-Fi gratuito no hall e zona de Internet
(com custo). 2 piscinas para adultos, dois piscinas para crianças, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, miniclub (4-12 anos) e
minidisco. Campo de ténis, campo polidesportivo, voleibol e ginásio. Parque Aquático "Dino Park" (entrada incluída) diferentes escorregas para
adultos e crianças, rio lento de 52 metros, área infantil com labirinto, piscina e escorregas para os mais pequenos, pista de carros (com custo).
Parque exterior. Programa de animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet internacional com jantares temáticos 2 vezes por semana e buffet infantil. Também tem restaurante asiático e italiano.
Características Dispõe de 290 apartamentos. Composto por um edifício principal e vários edifícios anexos de 2 andares.
Tudo Incluído Tipo buffet, buffet chinês/Oriental 5 dias por semana. Às refeições: vinho da casa, cerveja, água e refrigerantes. Snacks, café, chá
e bolo no bar da piscina. Bebidas locais com e sem álcool segundo carta do TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares,
restaurantes e horários à chegada ao hotel.

APTO. 1 QUARTO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Bungalows Playa Limones III

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação No sul da ilha de Lanzarote, na zona turística da Playa
Blanca, a poucos metros da bela praia Flamingo e perto do centro
comercial. A 5 minutos duma paragem de autocarro, a 30 minutos
de carro do aeroporto.
Alojamento Conta com Bungalows de 1 quarto independente, sala
com sofá-cama, casa de banho completa com secador de cabelo,
telefone, TV via satélite ou por cabo, cozinha americana completamente equipada, frigorífico, máquina café, micro-ondas, chaleira,
Wi-Fi, cofre (com custo) e terraço mobilado com espreguiçadeiras.
Ar condicionado com custo, sujeito a disponibilidade. Capacidade
máxima 3 adultos + 1 criança, (é possível 3 adultos + 1 criança com
menos de 12 anos no bungalow 1 quarto, tendo em conta que o terceiro adulto dormirá num sofá mais pequeno do que uma cama e
a criança numa cama dobrável na sala. A terceira e quarta pessoas
têm um custo extra).
Instalações Restaurante buffet de pequeno-almoço e jantar à la
carte, bar com sala de TV, biblioteca, Internet corner com computadores (com custo) e ligação Wi-Fi nas áreas comuns. Zonas ajardinadas, duas grandes piscinas para adultos e uma piscina para
o mais pequenos, terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil. Ping-pong e minigolf com custo.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet para pequeno-almoço e jantar à la carte.
BUNGALOWS

THe Hotel Mirador Papagayo 4*

Características Dispõe de 76 bungalows.

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

605€

Situação A 500 mts do porto desportivo Marina Rubicón.
Quartos Duplo Standard banho, secador e amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minirefrigerador, fervedor com serviço
de café e chá e cofre. Familiar mais amplo com vitrocerámica, micro-ondas e utensílios de cozinha. Duplo Superior com maquina de
café Nespresso e 3 cápsulas de cortesia na chegada (reposicione
com cargo), roupão, chinelos, tábua e tábua de engomar (a pedido).
Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo/Duplo
Superior: 3 adultos; Quarto Familiar: 4 adultos.
Instalações Restaurante, bares, cibercafé, Wi-Fi, lobby bar e sala
de conferências. 3 piscinas para adultos e 2 infantis, solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis, camas balinesas (com custo) e zona
nudista na açoteia. Parque infantil e miniclub com parque de bolas.
Ping pong, squash, ténis e bilhar (todo com custo). Ginásio. Minispa
(com custo): hammam, banheira para hidromassagem, banhos de
água fria e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Vestimenta formal (o uso de calças curtas não é aceito).
Características Dispõe de 291 quartos.

DUPLO STANDARD

92 PLAYA BLANCA

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, vinho da casa e cervejas. Bolos, café, sanduíches, fruta e gelados. Bebidas locais e nacionais segundo carta TI (etiquetas negras e reservas
terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

THB Tropical Island 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

691€

Situação Na Playa Blanca, próximo da costa de Papagayo. Autocarro gratuito à praia (consultem em receção).
Alojamento Apartamento Premium com quarto independente e sala com sofá cama, banho com secador, cozinha com frigorífico, micro-ondas,
torradeira e máquina de café, telefone, televisão, ar condicionado, Wi-Fi, cofre e varanda ou terraço. Todos tem acesso à zona piscina chill out
(exclusiva para adultos). Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações 2 Restaurantes tipo buffet, 2 restaurantes à la carte (incluído para clientes em TI para estadias de 7 noites), snack bar, 3 bares, e Wi-Fi
gratuito, zonas de leitura e sala de jogos. 15 piscina exteriores, 8 deles climatizadas e 5 delas para crianças, splash (para crianças), terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (com depósito na receção e mudança com custo). Parque infantil e miniclub. Zona
Premium entrada gratuita (espaço só para adultos maiores de 18 anos): uma piscina sem-olímpica rodeada por um espaço chill out com camas
balinesas e um Pool Bar. Ginásio, 2 campos de ténis, campo de futebol com relva artificial, voleibol de praia, ping pong, matrecos e bilhar (com
custo). Spa (com custo e para maiores de 18 anos): Termal Spa, banho turco, piscina de jatos, sauna e jacuzzi. Tratamentos com custo. Programa
de animação.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia Pensão (bebidas não incluídas) e Tudo Incluído tipo buffet. O serviço de jantar
é em buffet temático.
Características Dispõe de 416 apartamentos.
Tudo Incluído Às refeições: água, vinho da casa, cerveja e refrescos. Bebidas nacionais com e sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas
e 1ª marcas com suplemento). Consultem horários, bares e restaurantes à chegada.

APARTAMENTO PREMIUM

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

H10 Timanfaya Palace 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

706€

Situação Na primeira linha de mar.
Quartos Banho com secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT,
varanda/terraço e com custo: minibar e cofre. O Duplo Superior
com máquina de café Nespresso e TV plana; as Junior Suites com
sala de estar, máquina de café Nespresso e imprensa. Superiores
Privilege: localização privilegiada, presente de boas vindas, roupões, chinelos, amenidades VIP, imprensa, cofre, maquina de café
Nespresso, base para Ipod/Iphone/MP3 e toalhas para piscina. O
hotel dispõe de quartos com vistas para o mar. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações 2 Restaurantes, 3 bares, sala de reuniões, internet corner e Wi-Fi, 2 piscinas exteriores naturais, piscina climatizada coberta e área nudista. Pista multidesportiva, minigolf (com custo),
ginásio, sauna e banho turco. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com
cozinha ao vivo. Obrigatório o uso de calças para os senhores durante o jantar.
Características 305 quartos. Hotel só para adultos (+ 18 anos).

DUPLO STANDARD

Iberostar La Bocayna Village 4*

Tudo Incluído Às refeições: refrescos, sumos, água mineral, cerveja e vinho da casa. Gelados TI, sanduíches, iogurtes, frutas, água,
sumos e refrescos e 1 jantar incluído por estadia no restaurante
“Kasbah”. Bebidas locais conforme a carta de TI (rótulos negros e
reservas com custo). Consultem horários de
+18
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

827€

Situação A 700 metros da Bahía de Las Coloradas.
Alojamento Bungalows com dois quartos, um com duas camas
individuais e outro com cama de casal. Duas casas de banho completas, uma com duche e outra com banheira, cozinha completa,
ar condicionado, sala, televisão via satélite e terraço. Os Bungalow
Deluxe tem vista para a rua ou interior do hotel. Bungalow Deluxe
Superior inclui churrasco, jacuzzi e melhores vistas. Capacidade
máxima 2 adultos + 2 crianças ou 4 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares. 1 piscina para adultos, 1 piscina
para crianças, 1 piscina de borbulhas, solário, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e toalhas. Parque infantil (Funpark) e baby-sitter (a pedido e com custo). Ligação internet Wi-Fi Premium gratuito. Petanca e sala de fitness. Com custo: massagens, fisioterapia, estética
e bilhar.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo, o jantar tem serviço buffet
e à la carte. No serviço de jantar solicita-se o uso de calças compridas aos cavalheiros.
Características Dispõe de 48 bungalows.
Tudo Incluído Às refeições: água, vinho da casa, refrescos e cerveja. Bebidas segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem horários dos restaurantes e
bares à chegada ao hotel.
BUNGALOW DELUXE

94 PLAYA BLANCA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Iberostar Lanzarote Park 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

868€

Situação Na primeira linha de mar, no passeio marítimo de Playa Blanca, a 15 metros da praia de Flamingo.
Quartos Duplo Vista Mar Lateral têm casa de banho, duche, telefone, máquina de café, TV-SAT, Wi-Fi, mini-bar (com custo), cofre, ar condicionado e terraço/varanda. Familiares: quarto independente e sala de estar com sofá-cama. Quartos Star Prestige ( Duplo e Júnior Suite) repletos
de detalhes e localizados num edifício só para adultos (maiores de 16 anos): Check-in personalizado ou late check-out segundo disponibilidade,
roupão, chinelos, cafeteira e acesso na área exclusiva Star Prestige. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suites/Duplo Star
Prestige: 2 adultos; quarto Familiar: 3 adultos + 2 ou 4 adultos + bebé (capacidade máxima 4 pessoas).
Instalações Restaurante buffet (Iberostarchef), 4 bares (Sports Bar, el Mirador, Food-Truck e pool bar Star Prestige), só em restaurantes principais (show cooking com 100% vista total para a cozinha). Wi-Fi Premium gratuito. Vários solários com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Novo
"Starcamp" clube para crianças dividido em grupo de varias idades, minidisco, parque aquático, escorregas e parque infantil. Com custo: campo
de ténis. Campo multiusos com relva artificial e sala de fitness. Discoteca. SPA Sensations (com custo): zona húmida, massagens e tratamentos
(também para casais). Zona Star Prestige (só para clientes Star Prestige): Zona só adultos, quartos numa zona tranquila e independente, piscina
com jacuzzi, Pool bar Star Prestige, restaurante à la carte independente com acesso a restaurante Buffet. Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído.
Características Dispõe de 388 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições: água, vinho da casa, refrescos e cervejas. Snacks. Bebidas segundo carta de TI (etiquetas
pretas e reservas têm suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
.

DUPLO PRIORITY LOCATION

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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H10 Lanzarote Princess 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

677€

Situação Na aldeia piscatória de Playa Blanca, em frente ao mar, a 300 metros da praia, a 500 metros do centro da povoação.
Quartos Casa de banho completa com secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, cofre (a pedido e com custo), minibar (cheio e com custo) e
terraço ou varanda. Familiares estão no piso zero, mais amplos e com sofá-cama; Suites com sala independente; Quartos Superiores Privilege:
roupão, chinelos, cafeteira Nespresso, carta de almofadas, base para Ipod/Iphone, jornais, cofre, toalhas para a piscina. Existem também quartos
superiores com vista para a piscina. Capacidade máxima Duplo/Superior Vista Piscina/Superior Privilege: 3 adultos; Quarto Familiar: 3 adultos +
1 criança; Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet, 2 restaurantes à la carte, snack bar, bar “Coco Loco”, café bar, Internet corner e Wi-Fi. 3 piscinas (1 exterior climatizada para crianças e 1 piscina interior aquecida a 28º), terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub e parque exterior de jogos.
Ginásio com sauna. Campo de ténis, minigolf e ping pong e bilhar (com custo). Programa de animação: musica ao vivo e espetáculos.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. No serviço de jantar é obrigatório o uso de
camisa ou polo e calças compridas para os homens, exceto de 1/Jun a 30/Set em que pode usar calças curtas (exceto fatos de banho ou camisas
sem mangas).
Características Dispõe de 407 quartos.
Tudo Incluído Um convite para jantar num dos dois restaurantes à la carte (para estadias de mais de 7 noites). Às refeições: refrescos, sumos,
água mineral, cerveja e vinhos. Buffet de almoço ligeiro. Snacks. Bebidas com/sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas
e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Sentido White Suites 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

765€

Situação Localizado na Playa Blanca, a 300 metros da Praia, a 500 metros do centro e a 35 quilómetros do aeroporto.
Quartos Suites completamente equipadas com sala e vistas para o jardim e/ou piscina, ar condicionado, televisão LCD´S com entrada USB no
quarto e sala, casa de banho com espelho de aumento, amenidades especiais, roupão e chinelos. Máquina de café Nespresso, cofre e minibar
(com custo adicional). Dispõe de Suites adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Conta com um Restaurante buffet, bar Choza, lobby bar, Haima bar, Internet corner (sem custo) e ligação internet Wi-Fi gratuita. O
hotel fica à sua disposição duas piscinas (1 climatizada no inverno), um jacuzzi exterior, amplo solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço
de toalhas. Despacio Beauty Centre, um centro de saúde e beleza com modernas instalações, massagens e tratamentos personalizados com
custo e ginásio, sauna e banho turco sem custo. Completo programa de animação diurna e noturna.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e mínimo 2 jantares temáticos por semana.
Características Dispõe de 195 Suites. Hotel só para adultos (maiores de 16 anos). O hotel aceita cães até 10 kg (a pedido e com custo). Hotel
Boutique renovado com decoração de interiores de inspiração hispano-arabe.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo e mínimo 2 jantares temáticos por semana. Às refeições: água, refrescos, sumos, cervejas e vinho
da casa. Pequeno almoço tardio, snacks frios e quentes “à la carte”. Lanches, snacks frios, pastelaria, bebidas frias e quentes. Serviço de bebidas
locais com e sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Minibar incluído com reposição a cada dois dias. Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
+16

SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Hesperia Lanzarote Playa Dorada 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

675€

Situação Na 1ª linha da praia, a 5 minutos a pé do centro da vila de
Playa Blanca.
Quartos Duplo standard: banho, banheira, secador e espelho de
aumento, garrafa de água de boas-vindas, ar condicionado, telefone, mini frigorífico, TV SAT, Wi-Fi, cofre (com custo) e varanda ou
terraço. Familiares: mais amplos. Deluxe e Deluxe: roupões, chinelos, cafeteira de cápsulas, acesso à sala VIP Deluxe com imprensa, ipads, projetor para eventos desportivos, bebidas e pequeno
almoço continental, área exclusiva na piscina principal e check-in
exclusivo e acesso livre ao Wellness Center (mai-out,+16 anos). Capacidade máxima Duplo/Deluxe (não permite cama extra): 3 adultos; Quarto Familiar (2 adultos e 1 criança): 4 adultos + berço.
Instalações Restaurante, 3 bares e Wi-Fi. 5 piscina, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, miniclub. Wellness center (com custo, +16 anos): piscina semi-olímpica aquecida, sauna,
banho turco, jacuzzi e ginásio. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e
vários jantares temáticos por semana. Recomenda-se indumentaria formal no serviço de jantar.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, café, chá e pastas. Bebidas segundo carta TI
(etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultar horários
e serviços à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD VISTA MAR

LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

874€

Situação A somente 1,5 km do centro de Playa Blanca.
Quartos Suites de 1 ou 2 quartos, todos equipados com casa de
banho completa com secador de cabelo. Cofre com custo e televisão de ecrã plano via satélite. Ar condicionado com aquecimento
individual e mini frigorífico. Terraço ou varanda mobilado. Capacidade máxima Suite 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos;
Suites de 2 quartos (mínimo 3 adultos): 4 adultos + 2 crianças ou
5 adultos.
Instalações Restaurantes e bares. Wi-Fi. A zona de piscinas de água
doce dispõe de 3 piscinas: 2 de adultos e 1 de crianças. Zona de jogos infantil, campo de ténis, futebol e basquetebol. Parque gratuito.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 120 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições inclui: vinho da casa, água,
refrescos e cerveja. Snacks no Pool Bar das 10.30-18h. Bebidas alcoólicas e não alcoólicas locais e espanholas incluídas, segundo
a carta de tudo incluído (etiquetas pretas, Premium e reservas
terão um suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários
à chegada ao hotel. Tudo Incluído Plus (com custo): Inclui troca de
toalhas de piscina sem custo (deposito), cofre gratuito, chaleira,
amenidades, late Check Out até as 14:00h sujeito a disponibilidade / confirmação e uma lista de bebidas alcoólicas de
marca.
SUITE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Rubicón Palace 5*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

800€

Situação Na primeira linha de mar em Playa Blanca.
Quartos Casa de banho com secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar (com custo), cofre, Wi-Fi e terraço ou varanda. Júnior Suites
mais amplas e com sala. Duplo Superior com máquina de café Nespresso. Quarto Privilege: quarto superior, presente de boas vindas, roupões,
chinelos, cofre, acesso à Sala Privilege, pequeno almoço e jantar no restaurante à la carte “El Volcan”, 1 entrada por pessoa/estadia no circuito de
águas do centro de Talassoterapia (3 horas de 7h a 10h). Capacidade máxima 2 adultos + 2 criança (não é possível 4 adultos).
Instalações 6 restaurantes, 4 bares, discoteca, piano bar (musica ao vivo todas as noites), sports bar, restaurante-bar piscina, Mike's Coffe, Bistro
(área chill out) e Food Truck (área infantil). Internet corner e Wi-Fi. 5 piscinas para adultos, 3 infantis (1 com barco pirata), parque infantil, miniclub,
(por idades e temporada). Campo multidesportivo, ping pong e petanca. Despacio Thalasso Centre (com custo e +16 anos): piscina dinâmica,
camas de hidromassagem, sauna, banho turco, poça de água fria, cabines para tratamentos e ginásio (3 horas no dia de 7h a 10h). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo. Especialidades para vegetarianos, celíacos e crianças.
Características Dispõe de 584 quartos.
Tudo Incluído Mínimo 1 jantar por estadia, num dos 3 restaurantes à la carte: Italiano “La Dolce Vita”, Oriental “Sakura” e Steakhouse, com
especialidades americanas (segundo disponibilidade, a partir de 3 noites de estadia, de acordo com o regime contratado e reserva prévia). Às
refeições: refrescos, sumos, água mineral, cerveja e vinhos. Snacks e lanche. Bebidas com/sem álcool conforme carta de TI (etiquetas pretas,
reservas e licores de marcas Premium terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada.

COLONIAL VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Elba Lanzarote Royal Village Resort 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

758€

Situação A só 20km do Parque Nacional Timanfaya, a 900 metros do centro de Playa Blanca.
Quartos Júnior Suite e Júnior Suite Family: sala de estar, casa de banho, secador, espelho de aumento, ventilador de teto, telefone, Wi-Fi, ar condicionado, minibar com custo, cafeteira/chaleira, TV-SAT, cofre com custo, minibar com custo e terraço. Júnior Suite Family Superior: 2 casas de
banho com duche ou banheira. Suites: 1 quarto e sala de estar independente, casa de banho com duche ou banheira e grandes terraços. Quartos
Confort: roupão, chinelos, amenidades, 1 entrada Spa por pessoa e estadia e desconto nos tratamentos de Spa, Quartos Prestige; chinelos, roupão,
amenidades, menu de almofadas, “Dinner Arround” em todos os restaurantes do hotel (buffet ou à la carte), 1 entrada por pessoa e dia e desconto
em tratamentos Spa. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite Family Superior: 5 adultos + 2 crianças ou 6 adultos; Júnior Suite Family: 2 adultos + 2 crianças; Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes, 2 bares. 5 piscinas com cascatas de água, escorrega e piscina infantil. Solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e
camas balinesas. Campos multiusos, campos de ténis (com custo), petanca e voleibol. Piscina para crianças, parque infantil e miniclub com diferentes grupos de idades. Thalasso Spa Elba Lanzarote (+16 anos): circuito de água e tratamentos (com custo). Ginásio. (Entrada para o Spa Elba
Lanzarote não incluída no preço da estadia). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet (estadia mínima de 7 noites inclui um jantar à la carte, num dos restaurantes).
Características Dispõe de 360 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, vinho da casa, cervejas e refrescos. Snacks. Bebidas locais álcool segundo a carta de TI (etiquetas
pretas e reservas com suplemento). Consultar horários dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.

JÚNIOR SUITE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Sandos Papagayo Beach Resort 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

839€

Situação Na 1ª linha da Playa de las Coloradas. Autocarro grátis para Playa Dorada, 4 vezes por dia.
Quartos Duplo Superior: banho, duche ou banheira, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT e terraço; com custo: cofre e mini-bar. Júnior
Suites Royal Elite com serviço Royal Elite, sala independente, vista para o mar frontal, banheira de hidromassagem e cafeteira expresso. Royal
Elite (novos e remodelados): vista frontal para o mar, bombom de boas noites, minibar com água e refrescos à chegada, toalhas de piscina,
roupão e chinelos, doces e guloseimas para as crianças, pequeno-almoço e jantar no restaurante privado, sala privada Royal Elite para adultos
e sala privada Royal Elite para famílias com computadoras com acesso e Internet, imprensa, café, chá, infusões, canapés e bebidas de marcas
superiores. Familiar mais amplo. Capacidade máxima Duplo Superior: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças; Júnior Suite Royal Elite: 3 adultos + 1
criança + 1 bebé ou 4 adultos.
Instalações 4 restaurantes, Snack grill piscina, terraço chill out, 5 bares, sala de TV, Wi-Fi nas áreas comuns. 5 piscinas (2 delas climatizadas no
inverno e 1 exclusiva só adultos com jacuzzi). Solário e serviço de toalhas. Miniclub e parque infantil. Campo polidesportivo, ténis, ginásio, ténis
de mesa, dardos, bilhar (com custo) e minigolf. Centro de relax e saúde: 2 saunas finlandesas, banho turco, 3 jacuzzi, massagens e tratamentos
(com custo). Hotel “Bike Friendly” com local para manutenção de bicicletas, banco de trabalho e área de lavagem. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet, buffet temático.
Tudo Incluído Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho. Snacks, gelados, café e chá. Bebidas segundo carta TI (etiquetas pretas
e reservas terão suplemento). Consultem horários de bares e restaurante à chegada. 24h comida ligeira com refrescos, cerveja,
vinho, café e chás e infusões.

SUPERIOR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Gran Castillo Tagoro Family & Fun 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

986€

Situação Na 1ª linha de mar nas Coloradas.
Quartos Duplo Superior: salão integrado, banho, duche de massagem jet separado, ar condicionado, telefone, TV-SAT, mini-bar (à la
carte e com custo), chaleira e cofre. Quarto Merlín Kids: quarto independente, salão com porta-malas cheio de brinquedos, pack de
boas-vindas e PlayStation 4. Superior Familiar com 2 quartos separados por uma porta de correr. Capacidade máxima 2 adultos + 2
crianças + berço ou 3 adultos.
Instalações 4 restaurantes, 5 bares, Internet corner (com custo) e
Wi-Fi. 11 piscinas. Miniclub, baby club e parque infantil. Zona de tiro
com arco e ginásio. Spa “Vitanova” (com custo): águas termais, jacuzzis, saunas, tratamentos e massagens. Animação e cinema 5D.
Serviço de restaurante Tudo Incluído e Tudo Incluído Premium buffet no Restaurante Las Coloradas para pequeno-almoço, almoço
e jantar, no Oriental e Portofino (jantar à la carte). No Portofino as
entradas e sobremesas são tipo buffet e segundo a temporada, prato principal à la carte, poderá oferecer pequeno-almoço e almoço.
Sansofe com custo e só para adultos.

DUPLO SUPERIOR

THe Hotel Volcán Lanzarote 5*

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks e gelados. Bebidas segundo carta de TI, restantes com
custo. Consultem bares, restaurantes e horários a chegada. Tudo
Incluído Premium Cafeteira Nespresso, amenidades
exclusivas, roupão, chinelos e toalhas exclusivas nas
camas balinesas.

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

823€

Situação Próximo do mar e do porto desportivo Marina Rubicón.
Quartos Casa de banho, secador, roupão, chinelos, ar condicionado
e ventilador, sofá e cadeiras, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, facilidades para
café e chá com reposição diária, minibar e cofre. Júnior Suites: duche e banheira hidromassagem. Suites: sala separada e grandes terraços. Quartos Club Volcán (área só adultos, +18): amenidades especiais, roupão e chinelos, carta de almofadas e lençóis, facilidades
para chá e café com reposição. Capacidade máxima Standard: 2
adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos; Júnior Suite/Suite: 2 adultos
+ 2 crianças + bebé ou 3 adultos + 1 criança, Quarto Club: 3 adultos
Instalações 4 Restaurantes: Embarcadero buffet “La Florida”e com
custo: italiano, Gourmet e Tasca; Lobby bar, bar piscina, disco pub,
sala de leitura, canto de internet, Wi-Fi nas zonas nobres e 7 salas
de reuniões. 4 piscinas (3 delas climatizadas e 1 para crianças), espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub. Zona Club Volcán; piscina
climatizada, bar piscina e camas balinesas, 2 hidromassagem e solário com vistas sobre as ilhas de Lobos e Fuerteventura, sala de
pequeno-almoço privado, imprensa. Ginásio com pista de squash.
Spa (com custo): banho turco, sauna, hidromassagem, tratamentos.
Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão com show cooking e zonas
temáticas no restaurante “La Florida”. Código de indumentaria para
o jantar.
DUPLO VISTA MAR
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Características Dispõe de 251 quartos.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5* L

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

861€

Situação Na 1ª linha de praia com acesso direto à Playa Dorada.
Quartos Duplo superior: banheira e secador, roupões, chinelos, cofre e Wi-Fi, ar condicionado, telefone, TV-SAT, frigo-minibar (com custo), micro-ondas. Júnior Suite Vista Mar: sala incorporada e cafeteira Nespresso. Suite: quarto independente. Duplo Superior Relax com os seguintes
extras: para adultos, pequeno-almoço à la carte no rest. Gourmet “Isla de Lobos”, acesso diário ao centro de Thalasso com circuito “Mil y Una Noches” e aromaterapia diária no serviço de abertura de cama. Suites Relax mais amplas. Suite Familiar: 2 quartos independentes. Suite Royal Kiko: 2
quartos, sala e os seguintes serviços: minibar infantil com sumos, batidos e leite, kit para bebés, kit para crianças e babysitter (2 horas) ao reservar
jantar no rest. “Isla de Lobos” ou tratamento no Centro de Thalasso. Suite Familiar, Suite Familiar Promo e Suite Royal Kiko: num edifício anexo,
ligados por um corredor decorado com aquários. Capacidade máxima Duplo Superior/Júnior Suite: 2 adultos + bebé; Duplo Superior Relax/Suite
Relax: 2 adultos; Suite: 3 adultos + 1 criança; Suite Familiar/Suite Royal Kiko (min. 4 pessoas, 2 adultos + 2 crianças): 4 adultos + 1 criança; Suite
Familiar Promo: min. 2 adultos e max. 3 adultos.
Instalações 8 restaurantes, 3 bares e salas de conferências. 5 piscinas, 2 jacuzzi, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Kikoland: áreas de jogos,
zonas desportivas (ténis, pádel, futebol, basquetebol e voleibol de praia), 3 piscinas, anfiteatro e miniclub. Baby Kikoland: babysitter (com custo).
Ginásio. Spa “Thalasso Center Princesa Yaiza”: tratamentos, circuito termal, sauna e banho turco, sala de relaxamento e chás. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet, cozinha ao vivo e à la carte, nos diferentes restaurantes do hotel. A MP standard:
jantar nos 3 rest. buffet e a MP Deluxe: jantar nos 3 rest. buffets e 4 à la carte e mini-bar no quarto (reposição diária).
Características Dispõe de 385 quartos.

DUPLO SUPERIOR RELAX

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

PLAYA BLANCA 103

Ereza Apartamentos Los Hibiscos 2*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação Em Frente ao mar e a apenas 5 minutos a pé da Avenida
de Puerto del Carmen.
Alojamento Amplos Apartamentos de um ou dois quartos. Todos
dispõem de casa de banho completa, cozinha americana com todos
os utensílios básicos de cozinha, cofre (com custo), televisão e ligação internet Wi-Fi (com custo). Capacidade máxima Apartamentos de 1 quarto: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Apartamentos de
2 quartos: 4 adultos + 1 criança ou 5 adultos.
Instalações Conta com um restaurante e bar-piscina. O hotel fica
a sua disposição uma piscina para adultos, um solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, uma piscina infantil e amplos jardins com
plantas autóctones. Para o desfrute dos mais pequenos oferece um
parque infantil com zona de jogos. Receção 24 horas. Lavandaria
self-service (com custo).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características O hotel conta com um total de 141 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições, tanto no almoço e no jantar
inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, cerveja, água, sumos e
refrescos. Snacks. Serviço de bebidas locais com e sem álcool segundo carta para clientes em tudo incluído (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários
à chegada ao hotel.
APARTAMENTO

Tudo Incluído

Blue Sea Los Fiscos 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

617€

Situação A 500 mts do porto marítimo e a 900 mts da praia.
Quartos Apartamentos de 1 ou 2 quartos equipados com uma casa
de banho completa, sala de jantar, dormitório separado, cozinha
totalmente equipada, televisão (alguns canais com custo), acesso
à internet e terraço/varanda. Capacidade máxima Apartamento 1
quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebé; Apartamento 2
quartos: 4 adultos + 1 criança ou 5 adultos.
Instalações Restaurante buffet, bar piscina e salão social. Wi-Fi
gratuito. Uma piscina para adultos com secção para crianças, um
solário com espreguiçadeiras, serviço de tolhas de piscina (com depósito). Parque infantil. Jogos: bilhar, matraquilhos e ténis de mesa
(tudo com custo). Dardos. Serviço de lavandaria operada com moedas. Programa de animação diurna e noturna.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia
Pensão, Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 99 apartamentos.
Tudo Incluído Ao pequeno-almoço: café, chá, leite, água e sumos.
Ao almoço e jantar: refrigerantes, cerveja, vinho e água. No bar-piscina poderá encontrar: Snacks (sanduíches, gelados de copo), além
de bebidas alcoólicas, cocktails, água, refrescos, café e chá para
clientes no regime de tudo incluído. Consultem horários, restaurantes e bares à chegada ao hotel.
APARTAMENTO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Lanzarote Village 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

674€

Situação Na 1ª linha da Praia de Los Pocillos. A 1,5 quilómetros do centro de Puerto del Carmen e a 7 quilómetros do aeroporto.
Quartos Duplo com casa de banho completa com secador de cabelo, artigos de higiene, ar condicionado e aquecimento, telefone, TV-SAT, pequeno frigorífico, serviço de chá/café, Wi-Fi e cofre (ambos com custo) e terraço ou varanda com vista para ao jardim o áreas comuns. Também existe
a possibilidade de quarto Duplo Vista Mar (com custo) Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante tipo buffet, snack bar, bar salão, sala de jogos e zona Wi-Fi gratuita nas áreas comuns (restantes áreas com custo) e
serviço de Internet com custo. Conta com uma agradável piscina exterior para adultos e outra para crianças (climatizadas no inverno) rodeada
de uma ampla área solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Zona de jogos infantis e baby sitter (a pedido e
com custo). O hotel Lanzarote Village oferece uma gama de serviços como campo de ténis, pequeno ginásio com sauna, jacuzzi ao ar livre, dardos,
ténis de mesa e bilhar (com custo). Receção 24 horas. Variado programa de animação diurna e noturna.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas, varias dias por semana. No restaurante
buffet, oferece pratos típicos da cozinha das Canárias, cozinha mediterrânica e cozinha internacional.
Características Dispõe de 215 quartos.
Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, gelados, bolos, pastéis, frutas e café no bar piscina.
Bebidas com/sem álcool conforme a carta de TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Aptos. Morromar THe Home Collection 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

699€

Situação A 500 metros da praia.
Alojamento Apartamentos de 1 ou 2 quartos com casa de banho,
sala-cozinha-sala de jantar, telefone, TV-SAT, Wi-Fi e cofre (ambos
com custo) e varanda ou terraço. Capacidade máxima Apto. 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança; Apto. 2 quartos
(mín. 4 pessoas): 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, acesso internet Wi-Fi gratuito na
receção e Internet corner (com custo). 2 piscinas para adultos com
zona para crianças, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque
infantil e miniclub. Campo polidesportivo e campo de paddel (com
custo). Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 221 apartamentos.
Tudo Incluído Sumos da máquina, dispensador de água, refrigerantes, cerveja, vinho branco, rosé, tinto, sangria e espumante da
casa, bebidas quentes e infusões. Bolos ou pastelaria variada no
snack-bar piscina. As bebidas nacionais incluídas nos bares: água,
refrigerantes (de dispensador), cerveja (barril), sumos não naturais,
vinhos da casa, sangria de vinho, cocktails (San Francisco, Piña Colada e Tequila Sunrise, Mojito), café, infusões e marcas nacionais de
whisky, rum, gim, vodka, brandy e licores (as bebidas internacionais
terão suplemento). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao hotel.
APARTAMENTO

Seaside Los Jameos Playa 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

797€

Situação Na 1º linha da Praia de los Pocillos.
Quartos Banho, secador, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi e terraço
ou varanda. Com custo: minibar e cofre. Familiares: mais espaçosos.
Júnior Suites com sala, máquina de café expresso, roupão e chinelos. Tipo A (Standard): terraço com vistas arredores limitadas. Tipo
B (Superior): terraço ou varanda e vista jardim, piscina ou limitada.
Tipo C (Deluxe): varanda e vista jardim, vista piscina ou vista para
o mar. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Familiar/
Júnior Suites: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Tipo A/B/C: 3 adultos + bebé.
Instalações Restaurante, bares, salas de convenções, internet corner (com custo) e Wi-Fi. 3 piscinas. Parque infantil e miniclub. Minigolf, ping pong, voleibol praia, dardos, futebol. Com custo: ténis e
squash. Spa & Wellness (sem custo). Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído buffet com cozinha ao vivo. Indumentária formal no jantar.
Características 530 quartos. São permitidos cães (a pedido).
Tudo Incluído Água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa. Bebidas
segundo carta de TI (1ª marcas, etiquetas pretas e reservas com suplemento). Cha, café, cappuccino, bolos, crepes, waffles e gelados.
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
SUPERIOR CATEGORÍA B
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Hipotels La Geria 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

635€

Situação A 10 metros da praia de Los Pocillos, só separado desta
pela Avenida e pela ciclovia.
Quartos Duplo Standard com banho, secador e espelho de aumento, ar condicionado, TV-SAT e Wi-Fi. Varanda ou terraço mobilado.
Com custo: telefone, cofre e minibar. Capacidade máxima 3 adultos (3ª pessoa em cama extra portátil).
Instalações Restaurante, bar salão e bar piscina. Wi-Fi. Piscina
aquecida com zona infantil, solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas (com depósito). Parque infantil. Minigolf, petanca,
dardos, bilhar e tiro com arco ou com carabina. Ginásio. Com custo:
2 campos de ténis, tratamentos, sauna, massagem e centro de mergulho. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. No serviço de jantar aos homens, não é permitida a entrada com calções,
camisa sem mangas ou calçado de praia.
Características Dispõe de 242 quartos. Ideai para clientes em busca de descanso num hotel tranquilo muito bem localizado na área
e ilha.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Sanduíches, gelados e bolos. Bebidas nacionais (marcas brancas) segundo carta do TI. Consultem bares, restaurante e horários à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

Meia Pensão

Aequora Lanzarote Suites 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

741€

Situação Em Puerto del Carmen e a 200 metros da praia.
Quartos Casa de banho com duche, secador de cabelo, Ar condicionado, TV-SAT, internet Wi-Fi, telefone, cofre (com custo), minibar e
terraço. Júnior Suite dispõe de 1 quarto e sala independente. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Júnior Suites: 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes. 3 bares (1 com espaço chill out, só para
adultos). Ligação internet Wi-Fi, Internet corner (com custo). 5 piscinas. Miniclube e parque infantil. Centro Wellness: massagens e tratamentos (com custo). Campo polidesportivo, serviço de lavandaria
(com custo). Ginásio. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Tudo Incluído e Tudo Incluído Plus tipo buffet, à la carte (com custo e só no Rest. “Don
Paco”).
Características Dispõe de 398 quartos.

JÚNIOR SUITE

Tudo Incluído Às refeições: água, cerveja, refrescos e vinho. Snacks
e gelados. Bebidas nacionais segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada ao hotel. Tudo Incluído Aquore Plus: roupão e
chinelos, amenidades VIP, minibar cheio à chegada (reposição com
custo). Todas as bebidas da carta de bares e restaurantes exceto
grande reserva e champanhe, possibilidade de jantar à la carte no
restaurante Don Paco (previa reserva), reserva de 1 dia nas camas
balinesas del Blue Bar (1 dia de reserva cada 7 dias de estadia) com
cava, chocolates e fruta.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Apartamentos Fariones 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

570€

Situação A 200 metros da Playa Grande em Puerto del Carmen, um
zona turística por excelência. A poucos minutos do passeio marítimo, com grande variedade de espaços comerciais, restaurantes e
bares.
Quartos Apartamentos de 1 dormitório com sala de jantar com
cozinha, dormitório, casa de banho com banheira e terraço ou varanda. Casa de banho completa com secador, telefone direto, cofre
de aluguer, TV, WIFI gratuito, musica ambiente e limpeza diária. Possibilidade de ter apartamento com ar condicionado. Capacidade
máxima 3 adultos + bebé ou 2 adultos + 1 criança + bebé.
Instalações Restaurante buffet, snack bar-cafetaria na zona da
piscina com música ambiente (com custo), piscina para adultos e
piscina infantil climatizada, solário, jacuzzi, parque infantil, amplos
jardins, Wi-Fi, zona de Internet (com custo), miniclub várias vezes
por semana (sujeito a disponibilidade e à procura), centro desportivo "Fariones" a 100 metros com preços especiais e diferentes atividades desportivas (sauna, jacuzzi, ginásio, ténis e paddel), campo
de golfe a 2,5 km. Os clientes dos Apartamentos Fariones têm um
desconto especial em Greenfees.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet. Reservando a Media Pensão, o jantar será servido no restaurante buffet com showcooking no Suite Hotel Fariones Playa (a 150
metros).
APARTAMENTO

Características Dispõe de 138 apartamentos.

Pequeno-Almoço

Suite Hotel Fariones Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

698€

Situação Na primeira linha de mar, com acesso direto à Praia Grande e em pleno centro de Puerto del Carmen.
Quarto Suites com una casa de banho completa com duche e secador de cabelo, kitchenette com frigorífico, banca e chaleira, sala de
jantar com ar condicionado (só no verão), TV-SAT, Wi-Fi (gratuito),
telefone, cofre (com custo) e terraço. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança + 1 bebé ou 3 adultos + 1 bebé.
Instalações Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito nas áreas comuns,
Internet corner (com custo), várias salas para reuniões e/ou conferências. Dois piscinas para adultos, de água doce (climatizada no
inverno), uma piscina de crianças de água doce climatizada só no
inverno, serviço de espreguiçadeiras e toalhas (gratuito). Parque infantil e miniclube várias vezes por semana. Ping pong, bilhar (com
custo). Uso de sauna, jacuzzi e ginásio gratuito no Centro Desportivo Fariones, restantes instalações com preços especiais. Programa
de animação várias vezes por semana. Clientes do Suite Hotel Fariones Playa têm desconto em Green fees no Campo de Golf de Puerto
del Carmen (a 2,5 Km).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet
com show cooking.
Características Dispõe de 231 suites.

SUITE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

VIK Hotel San Antonio 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

718€

Situação Na Playa de los Pocillos, com acesso direto desde os seus jardins tropicais. Só uma pequena caminhada a separa de Puerto del Carmen.
Quartos Duplo Standard com casa de banho completa e secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar e cofre (ambos com custo) e varanda
ou terraço. Os Quartos Familiares de amplas dimensões que dispõem de sofá-cama e roupões. As Duplos Renovados com parquet ou mármore e
casa de banho renovada com duche ou banheira e vista mar com upgrade (segundo disponibilidade), Júnior Suites de dimensões mais amplas e
localizadas todas em áreas distintas do hotel, contam com salas conectadas. Capacidade máxima Duplo/Duplo Renovado: 2 adultos + 1 criança;
Quarto Familiar: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 3 adultos + 1 criança + bebé.
Instalações Restaurante buffet que oferece uma cozinha internacional requintada, onde se desfruta de uma ampla gama de produtos de qualidade, bar piscina onde se oferecem snacks ao meio dia e à noite, cocktail bar onde o cliente poderá relaxar e salões sociais. Duas piscinas exteriores
para adultos (ambas de água salgada e climatizadas todo o ano), piscina exterior infantil (climatizada todo o ano), solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas (com depósito). Miniclub (no verão, natal e semana santa), parque infantil. 2 campos de ténis (iluminação para jogos noturnos
com custo), ping-pong, bilhar (com custo) e ginásio. Área de Wellness: sauna e massagens (com custo). Animação (sujeito a alterações).
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 331 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinhos da casa. Bebidas locais com/sem álcool conforme a carta de TI (etiquetas pretas
e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Relaxia Olivina 3*/4*

7 Noites, desde

Por pessoa

762€

Situação A 200 metros da Praia de los Pocillos.
Quartos Banho, secador de cabelo, telefone, mini frigorífico, ar-condicionado, TV-SAT, cofre (com custo) e varanda ou terraço. Duplo
Superior: andares altos. Júnior Suite: tem sala de estar separada
com sofá. Familiares: no edifício anexo com categoria 3* e também
têm um quarto separado e ventilador de teto (Não tem ar condicionado). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 criança
ou 4 adultos (crianças e 3º pax adulto dormem em sofá-cama)
Instalações Restaurante, 2 bares e Wi-Fi. 2 piscinas para adultos
e crianças (aquecida no inverno), solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub e parque infantil. 2 campos de ténis e bilhar (ambos com custo) e ténis de mesa. Parque exterior. Animação.
Serviço de restaurante Tudo incluído buffet com jantares temáticos. Para o jantar indumentaria formal.
Características Dispõe de 290 quartos. Composto por 2 blocos: um
bloco de categoria 4* onde encontrará os Duplos e as Júnior Suites.
O outro bloco é de categoria 3* e onde se encontram os quartos
familiares.
Tudo Incluído Às refeições: vinho da casa, água, refrigerantes e cerveja. Bolos e café no bar. Bebidas nacionais segundo carta de TI (rótulos negros e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes
e horários à chegada.
FAMILIAR

Meia Pensão

Beatriz Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

627€

Situação Acesso direto ao passeio marítimo e à praia de Matagorda, que se encontra a 20 metros. A 3 km do aeroporto.
Quartos Casa de banho, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT, varanda ou terraço e minibar. Com custo: Wi-Fi, cofre.
Júnior Suites têm sala privada. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 3 adultos + 2
crianças ou 2 adultos + 3 crianças.
Instalações 3 restaurantes, 3 bares, Internet (com custo) e 4 salas
de conferências. 2 piscinas (1 climatizada), piscina infantil climatizada, solário, espreguiçadeiras e guarda-sois. Parque infantil e
miniclub. Ténis, minigolf e sala de fitness. Spa “Beatriz Playa” (com
custo): piscina hidrotermal com jatos, assentos de hidromassagem,
jatos de cisne, cascatas, camas de microborbulhas, jacuzzi, sauna,
banho turco e duches de contraste. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet, cozinha ou vivo e jantares temáticos. Pede-se indumentaria formal.
Características Dispõe de 404 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: vinho da casa, água, refrigerantes e cerveja. Snacks, chá da tarde, café e bolos. Bebidas com e sem alcoól
segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Sol Lanzarote All Inclusive 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

851€

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

Situação Tem uma localização privilegiada, em primeira linha da fabulosa praia de Matagorda, em Puerto del Carmen e com acesso direto.
Quartos Duplo Standard Sol com casa de banho, secador de cabelo, amenidades, ar condicionado (segundo temporada e mediante a temperatura exterior), telefone, TV LED, cofre (com custo) e terraço. Familiar com sala e micro-ondas. Suite e Quarto Superior com sala independente e
micro-ondas. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplos: 3 adultos; Familiares e Duplos Superiores: 2 adultos + 2 crianças (3ª e 4ª
pessoa em sofá cama) ou 3 adultos. Suite Vista Mar: 2 adultos + 3 crianças ou 3 adultos + 1 criança + bebé.
Instalações Restaurante buffet, Rte. Italiano (incluído para regime TI), Lounge Bar (com custo), Lounge Bar, Internet corner (com custo) e Wi-Fi.
3 piscinas exteriores (uma climatizada no inverno), solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, serviço de toalhas de piscina (com depósito).
Miniclub (5-12 anos). Ginásio completamente equipado. Com custo: campo de ténis, bilhar, matraquilhos, salão de beleza, massagens. Programa
de animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet, cozinha ao vivo e magníficas áreas de salada, peixe, carne, fruta, legumes da época e deliciosa pastelaria. Jantares temáticos 3 vezes por semana.
Características Dispõe de 341 quartos. É um hotel ideal para famílias.
Tudo Incluído Snacks. Bebidas locais segundo carta TI: água em dispensador, refrigerantes (dispensadores), cerveja de pressão (barril), sumos
não naturais, vinhos finos e aperitivos, seleção de cocktails, café e chá de máquinas automáticas de vending e marcas locais de whisky, rum, gim,
vodkas, brandys e licores (todas as bebidas que não estejam incluídas, reservas e grandes reservas terão cerca de 50% desconto).
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel. Todos os serviços do TI finalizarão às 12:00 horas do dia de saída.

VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Costa Calero Talaso & Spa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

682€

Situação Sobre a Marina Desportiva de Puerto Calero.
Quartos Duplo Standard: casa de banho, secador e amenidades, ar
condicionado, TV SAT LCD, telefone, cofre (com custo), Wi-Fi, mini-frigorífico e varanda ou terraço. As Suite Familiar: 2 quartos e sala
independente. Suite: sala independente, amenidades, roupões, chinelos e toalhas de piscina. Duplo e Júnior Suite Select: vista para ao
mar, amenidades, cafeteira Nespresso com 4 cápsulas de boas-vindas. Quarto Select Comunicante é constituída por 1 Duplo Select
e 1 Júnior Suite Select. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade
máxima Duplo/Suite Select: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Suite
Familiar/Select Comunicante: 2 adultos + 3 crianças ou 4 adultos +
1 criança.
Instalações Restaurantes, bares, salas de conferências, internet
corner e Wi-Fi. 4 piscinas. Miniclub. Voleibol, ping pong, dardos, shuffleboard e fitness. Wellness (com custo): piscina ativa, sauna, banho turco, massagens e tratamentos. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Tudo Incluído e Tudo Incluído Prestige buffet e cozinha ao vivo.

DUPLO COM VISTA JARDIM OU PISCINA

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho indicado na carta. Snacks, café, chá e bolos. Bebidas segundo carta de TI
(etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares,
restaurantes e horários à chegada. Tudo Incluído Prestige: todas
as bebidas excetuando Robert Moncuit, entrada Wellness e mais
serviços.

Pequeno-Almoço

Hesperia Lanzarote 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

623€

Situação Em frente ao mar, a somente 10 minutos a pé do porto desportivo de Puerto Calero.
Quartos Duplo Standard com banho, secador, amenidades, ar condicionado, ligação internet Wi-Fi, TV-SAT, telefone, minibar (com
custo), cofre (gratuito) e varanda. As Suites Vista Mar com jacuzzi
com amenidades para fazer café e chá, quarto de vestir, roupão e
chinelos. Capacidade máxima Duplo/Suite: 3 adultos.
Instalações 4 Restaurantes, 3 bares, Sports-zone, ligação internet
Wi-Fi, salas de convenções e 1 auditório. 4 piscinas (1 aquecida), solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Área de jogos. Ginásio, campo de ténis, padel, squash, ténis de
mesa e minigolf. Programa de entretenimento. Spa (com custo e +
18 anos): Tratamentos e massagens.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Solicita-se calças compridas
para o serviço de jantar.
Características Dispõe de 331 quartos. Aceita animais de estimação (com custo e a pedido). Hotel só adultos maiores de 18 anos.
Tudo Incluído Água, refrescos, cerveja de pressão e vinho da casa.
Snacks, café, chá e pastelaria. Bebidas segundo carta TI (etiquetas
pretas e algumas bebidas específicas com suplemento). Consultem
bares e restaurantes e horários à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

112 PUERTO CALERO

+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

785€

Sanctuary room

Situação Na 1ª linha da praia com acesso direto a praia de Las Cucharas e Los Charcos.
Quartos Duplo Standard e Quarto Duplo Vista Mar com casa de banho com duche, secador, ar condicionado central segundo temporada,
TV LCD, telefone, cofre, minibar (com custo) e terraço. Quarto Sanctuary (serviço Sanctuary incluído em Quarto Duplo The Level com
duche, Júnior Suite, Gran Suite, Grand Suite Panorâmica, Penthouse e Garden Villa) com cama Dreamex (concebidas em exclusivo pela
marca Flex), vistas para ao mar, 2 telefones com linha direta exterior, banheira e duche e set de amenidades Loewe, facilidades para café/
chá, Wi-Fi, serviço de canapés, e bebidas em Sanctuary Lounge, piscina privada na área reservada. A Júnior Suite com sala integrado, a
Grand Suite com Sala independente e hidromassagem na casa de banho e no terraço; Garden Vilas com jardim, piscina e camas balinesas.
Capacidade máxima Duplo/Duplo Premium Vista Mar/Garden Vilas: 2 adultos; Júnior Suite/Grand Suite: 3 adultos.
Instalações Restaurantes, bares, salas de reuniões e Wi-Fi. Piscina exterior, climatizada e de água de mar. 3 campos de ténis, ginásio. Body
Care e cabeleireiro (com custo). Animação. Serviço Sanctuary (incluído nos quartos superiores): check-in privado, serviços personalizados
na piscina privada Sanctuary, acesso exclusivo a Sanctuary Lounge, salão, Wi-Fi e serviço diário de aperitivos e canapés.
Serviço de restaurante Pequeno-almoço, Meia Pensão e Tudo Incluido buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos.
Características Dispõe de 270 quartos. Recomendado para adultos (+16 anos) e aceita animais de companhia (a pedido, sujeito a disponibilidade e com custo).
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, café e chá. Bebidas nacionais segundo carta de TI (etiquetas
pretas, internacionais e reservas com suplemento). Consultem horários, restaurantes a chegada
+16
Sanctuary

Sanctuary

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Galeón Playa 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

653€

Situação Na primeira linha de mar, entre duas praias: Praia de las
Cucharas e Praia del Jablillo e a 15 quilómetros do aeroporto.
Quartos Júnior Suites de 1 ou 2 quartos de estilo moderno equipadas com casa de banho completa, duche, fervedor de agua, TV-SAT,
telefone, sala de estar ampla, Wi-Fi e cofre (último com custo), além
disso tem um detalhe de boas vindas, um kit de café, chá e garrafa
de água e varanda ou terraço. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Júnior Suite: 2 adultos; Júnior Suite 1 quarto: 3
adultos ou 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite 2 quartos: 3 adultos + 1
criança ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante buffet, bar piscina, salão recreativo, zona
de Internet (com custo). Duas piscinas para adultos (a piscina principal climatizada), duas piscinas para crianças com terraço-solário,
espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil e miniclub. Campo
de squash e bilhar (tudo com custo), ping-pong (com depósito). Atividades diurnas com a equipa de animação como voleibol, dardos,
petanca, e animação noturna na sala Atlántic com espetáculos profissionais ou de animação.
Serviço de restaurante Oferece regime de Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet, dispõe de menu infantil e
opção vegetariana ou menu dietético a pedido.
Características Dispõe de 175 quartos.
APARTAMENTO

BlueBay Lanzarote 3* (4* em tâmite)

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

641€

Situação A 600 metros de distancia da Praia Bastian, a somente 1,5
quilómetros do centro e da Praia de las Cucharas ( o hotel oferece
serviço de autocarro diário gratuito).
Alojamento Apartamentos de um quarto, com uma casa de banho
completa, secador de cabelo, salão cozinha com sofá-cama, telefone, ar condicionado e terraço. Com custo: televisão via satélite, WiFi e cofre. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Um restaurante tipo buffet, dois bares e salão-discoteca; ligação internet Wi-Fi (com custo). O hotel fica a sua disposição
uma piscina para adultos, piscina infantil, solário, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e toalhas para piscina (com custo). Miniclub (de 4 a 12
anos). Dardos, tiro com arco, tiro com carabina, ping pong, ténis, ginásio e futebol. Bilhar (com custo). Programa de animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Para os jantares
de gala solicita-se indumentária apropriada.
Características Dispõe de 200 apartamentos.
Tudo Incluído Às refeições, tanto ao almoço e como ao jantar inclui
a seguintes bebidas: água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa.
Snacks, café e chá. Bebidas nacionais com e sem álcool segundo
a carta para cliente TI (etiquetas pretas, bebidas internacionais e
reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
APARTAMENTO

114 COSTA TEGUISE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Grand Teguise Playa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

725€

Situação Na primeira linha da praia de El Jablillo.
Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, telefone, televisão via Satélite, cofre e Wi-Fi (ambos com
custo), frigorífico e varanda. Os Duplos Superiores renovados e encontram-se no 4º, 5º e 6º andares, com vista para o mar e terraço.
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Contam com 1 restaurante, 2 bares, sala de televisão,
internet corner e ligação internet Wi-Fi (gratuito 30min/dia na receção). 2 piscinas de água salgada para adultos (1 climatizada),
piscina infantil, solário, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas de
piscina. Miniclub, sala de jogos, parque infantil, mini-disco e baby
sitter (a pedido, segundo disponibilidade e com custo). Voleibol, petanca, dardos, tiro com arco, bilhar (com custo), 2 campos de ténis,
minigolf, basquetebol e aquagym. Wellness (com custo): sauna, tratamentos e massagens. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo e jantares temáticos 3 vezes por semana.
Características Dispõe de 314 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições inclui:
água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas locais
com/sem álcool segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas com
suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada
ao hotel.
DUPLO STANDARD

Meia Pensão

Blue Sea Costa Bastián 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

566€

Situação Ao largo do Oceano Atlântico.
Quartos Duplo Standard: casa de banho com secador, TV-SAT, telefone, ar condicionado ou aquecimento segundo a temporada, ventilador de teto, minibar e cofre (ambos com custo) e varanda/terraço.
Duplos comunicantes: composto por 2 quartos duplo comunicados
através duma porta; Duplo Superior: no andar alto. Familiar Temático: cabeceira em forma de vulcão e beliche vulcão. Júnior suite: sala
e banheira redonda incorporada no quarto. Capacidade máxima
Duplo: 3 adultos; Duplo Superior/Familiar Temático: 3 adultos + 1
criança; Duplo comunicante (mín. 4 adultos): 4 adultos + 2 crianças;
Júnior Suite: 3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, 2 bares, Wi-Fi. Piscina com jacuzzis e escorregas, piscina para crianças com escorregas, solário e toalhas
de piscina (com depósito e com custo, para troca de toalhas). Zona
de jogos (com depósito): petanca, shuffle-board, minigolf (com depósito), tiro com arco e com carabina e ping-pong. Programa de
animação.
Serviço de restaurante Pequeno-almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e cozinha ao vivo.

DUPLO

Tudo Incluído Às refeições: refrigerantes, água e bebidas alcoólicas
locais. Snacks, hambúrgueres e hot-dogs, batatas fritas e fruta. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem horários, restaurante e bares à chegada.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

H10 Suites Lanzarote Gardens 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

696€

Situação A 300 metros da praia de las Cucharas.
Quartos Suite Familiar com sala independente, banho completa,
secador e amenidades, telefone, TV-SAT, climatização com termostato, cozinha com frigorífico, micro-ondas, chaleira, cofre (com custo), Wi-Fi e terraço ou varanda. Bungalows situados nos jardins e
são mais amplos Capacidade máxima Suite Familiar: 2 adultos + 2
crianças ou 3 adultos + bebé; Bungalows: 4 adultos + 1 criança ou
5 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, internet corner (com custo) e WiFi, Bar-piscina e Bar Salão. 2 piscinas (1 com zona para crianças e 1
climatizada), piscina infantil e barco pirata com escorregas. Ténis
(com custo), campo polidesportivo, dardos, bilhar (com custo) e
ping pong. H10 Family Club: Baby-club (6 meses a 2 anos), Miniclub
(3 a 5 anos), Maxiclub (6-8 anos), Júnior club (9 a 12 anos), Teenclub
(a partir dos 13 anos). Teenclub só durante as férias escolares.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo e buffet infantil.
Características Dispõe de 241 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cervejas e vinhos da
casa. Snacks. Bebidas nacionais e internacionais incluídas na carta
do TI (carta de vinhos e bebidas especiais com custo). Consultem
horários, restaurantes e bares à chegada do hotel.
SUITE FAMILIAR

Vitalclass Lanzarote Sport & Wellness Resort 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

647€

Situação A 900 metros da praia de Bastián.
Quartos Júnior Suite, Suite 2 Quartos e Suite Familiar 2 Quartos
com sala de estar, cozinha, casa de banho com secador e duche,
ar condicionado no verão no sala de estar, ventilador de teto no
quarto, TV-SAT, telefone, Wi-Fi e cofre (ambos com custo) e terraço.
Capacidade máxima Júnior Suite: 3 adultos + bebe ou 2 adultos
+ 2 crianças; Suite Familiar 2 Dormitórios: 5 adultos ou 4 adultos +
1 criança; Suite 2 dormitórios: 5 adultos ou 2 adultos + 4 crianças.
Instalações Restaurante, snack bar, discoteca, internet corner (com
custo), Wi-Fi na receção (ligação interrompida de 3 horas por dia) e
sala de conferências. 2 piscinas para adultos e cama de água com
solario, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Zona infantil com splash.
Com custo: campo de ténis, padel, ping pong, petanca e bilhar.
Ginasio. Spa (+16 anos): saunas, banho turco, caldarium, jacuzzi,
duches escoceses, cama de borbulhas e jatos de cisne, piscina interior climatizada. Com custo: tratamentos de lesões, massagens
e estética.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e jantares temáticos. Não é permitido o uso de calções
aos cavalheiros, no serviço de jantar.
Características Dispõe de 150 Júnior Suites.

JÚNIOR SUITE
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho da
casa. Snacks. Bebidas locais segundo carta TI. Consultem bares,
restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Beatriz Costa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

580€

Situação A 900 metros da praia. Mini-bus gratuito diário, à praia e ao centro de Costa Teguise e uma vez por semana à cidade de Arrecife.
Quartos Casa de banho com secador de cabelo, ar condicionado (Se e quando necessário pela temperatura), Wi-Fi (com custo), telefone, TV-SAT,
minibar e cofre (com custo) e terraço. Júnior Suites com uma sala independente e espelho de aumento. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo 3 adultos; Júnior Suites: 3 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, 3 bares, 10 salas de convenções e Internet corner (com custo). Wi-Fi na área da receção. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil, jacuzzi exterior, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub (4-12 anos), área de recreio infantil e berçário (a pedido e
com custo). 2 campos de ténis, petanca, tiro com arco e minigolf. Centro de talassoterapia (com custo): circuito hidrotermal com 2 piscinas dinâmicas de água do mar, jatos, cascatas, jatos de cisne, camas de borbulhas, pedilúvio e caverna dos pulverizadores; jacuzzi, sauna, terma, hammam,
cascata de neve, banheira de hidromassagem, duches Vichy, duches jet, duche bitérmico, flotarium e tratamentos.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com menus temáticos e cozinha ao vivo. Ao jantar, os calções, calças curtas e
shorts ou fatos de banho não serão permitidos.
Características Dispõe de 350 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: vinho, cerveja, espumante, água, refrigerantes, sumos, smoothies, café e infusões. Snacks frios e quentes, pastelaria,
bolos e gelados. Bebidas de acordo com carta TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Entrada para o circuito hidrotermal (adultos e
crianças de 14 anos acompanhadas de 1 adulto, de acordo com a disponibilidade e 1 vez por dia). Consultem horários de bares
e restaurantes à chegada.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Occidental Lanzarote Mar 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

602€

Situação A somente 400 metros da Cala de“Playa del Ancla”. Serviço
gratuito de Autocarro ao centro.
Quartos Duplo: terraço ou varanda, sofá, TV-SAT, banho com duche,
secador e ar condicionado central. Familiar: sala separada, consola Wii, set bebé (ambos com depósito) com kit de troca, aquecedor
biberão, babyphone e berço. Family Suite: frigorífico, micro-ondas,
quarto separado com 2 camas e anexo, com beliche. Capacidade
máxima Duplo: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 criança + bebé; Family Suites (mínimo 2 adulto e 2 crianças): 6 adultos.
Instalações 2 restaurantes, bares, salas de convenções, internet
corner (com custo) e Wi-Fi básico. 5 piscinas (2 com escorrega). Zona
de relaxamento só para adultos com piscina, serviço de bar exclusivo
e camas balinesas (ambos com custo e não incluídos no TI). Piscina
olímpica climatizada (com custo). Parque infantil e miniclub. Bilhar,
petanca e minigolf. Wellness center (com custo). Animação. Ginásio.
Centro de ciclismo (com custo).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 442 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Chá, café, pastelaria e gelados. Bebidas segundo a carta de TI
(etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO

Meia Pensão

Barceló Teguise Beach 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

807€

Situação Na primeira linha do mar.
Quartos Deluxe com banho, secador, TV-SAT, máquina de café e
chá, telefone, internet Wi-Fi, ar condicionado, minibar e cofre (ambos com custo), varanda ou terraço. Também disponível com banheira de hidromassagem e com vista para o mar. As Júnior Suites
são mais espaçosas com quarto separado, sala de estar com sofá
e cadeiras; roupão e chinelos. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Quarto Deluxe: 2 adultos; Júnior Suite: 3 adultos.
Instalações Restaurante, Gastro Pool Bar, Sports Bar, Lobby Bar e
Wi-Fi gratuito. Dois piscinas infinity, com zona integrada de hidromassagem. Solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Camas balinesas. U-SPA com circuito de águas, três cabines de tratamentos,
banho turco, sauna, duches de sensações, serviço de massagens
(com custo). Ginásio completo. Serviço de lavandaria (com custo).
Programa de atividades.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Hotel completamente renovado. Dispõe de um total de 305 quartos. Hotel só para adultos (maiores de 18 anos).
Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho da
casa. Bebidas segundo carta para clientes de TI (primeiras marcas
com suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
DELUXE VISTA MAR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Occidental Lanzarote Playa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação A escassos metros do mar, sobre a Cala del Ancla e com acesso direto através dos seus jardins (com uma pequena rua a meio). A pouca
distância encontra-se a Praia de las Cucharas. Autocarro gratuito para o centro.
Quartos Duplos com opção vista mar e vista mar superior (ambos com suplemento) oferecem as melhores vistas disponíveis, além disso com
casa de banho com secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi e terraço. Com custo: cofre e minibar. Os Duplos Superiores têm
melhores vistas, kit de café e chá, água à chegada, roupão e chinelos. As Júnior Suites com quarto e sala. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos;
Duplo Superior: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 3 adultos + 2 crianças.
Instalações 2 restaurantes (um à la carte e está incluído uma vez por estadia para estadias de 7 noites e regime de Tudo Incluído, com reserva
previa), 2 bares, sala de TV e de leitura, Internet corner (com custo) e Wi-Fi grátis. 3 piscinas para adultos, 2 piscinas infantis, solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina. Parque infantil, mini clube. Bilhar, minigolf, ping pong, voleibol de praia, 2 campos de padel, campo de ténis e
squash (luz noturna nos campos com custo). Wellness (com custo): sauna, jacuzzi, tratamentos e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e 3 vezes por semana, jantares temáticos.
Características Dispõe de 372 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo e 3 vezes por semana, jantares temáticos. Ao almoço e ao jantar inclui as seguintes bebidas: água,
refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas locais com/sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento).
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base, transfers
aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já
aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Fuerteventura

Um paraíso de outro mundo

D

epois de um ano de trabalho
duro, de obrigações, pressas
e inúmeros afazeres, mereces
o paraíso. No mínimo. Portanto, pega
na tua mala, porque se o Éden existe,
irás seguramente encontrá-lo nesta
ilha privilegiada: Fuerteventura é a
oportunidade que procuras para viver
uns dias. Nela poderás descobrir todo um
leque cheio de possibilidades de usufruto
interminável. Para que cada um planeie as
suas férias ao seu gosto, com tudo o que
gostaria que um destino pudesse oferecer.
Atreve-te, por exemplo, a desfrutar da
vitalidade de Fuerteventura, sulcando as
ondas do Atlântico, e atravessa depois a
Isla de Lobos para te presenteares com um
pouco de paz nas suas praias virgens. Um
pack perfeito que te oferecerá instantes
inesquecíveis para recordares até que
voltes. Porque vais sempre querer voltar.
Uma visita a Fuerteventura é uma viagem
cheia de contrastes, uma combinação em
que a calma se une à energia mais pura,
essa que sai das entranhas da terra e cria
um equilíbrio perfeito. Submerge-te na sua
essência e terás ao teu alcance a força dos
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ventos alísios que te levará pelos 150 km
de praias que te oferece Fuerteventura e,
daí, poderás refugiar-te em recantos tão
singulares como incríveis.
Toma nota dos atrativos que poderás viver
na ilha de Fuerteventura. A Montanha
Tindaya é o mais enigmático pelos seus
vestígios gravados em pedra, um território
mágico para os aborígenes; o Parque
Rural de Betancuria, que está repleto de
barrancos, encostas e outros acidentes
geográficos de grande beleza paisagística;
os moinhos que salpicam todo o interior
da ilha; o encanto marinheiro que têm
vilarejos como Ajuy ou El Cotillo...Com as
crianças ou com amigos, numa viagem
romântica ou para viver uma aventura por
ti mesmo, Fuerteventura render-se-á diante
de ti oferecendo-te não só o melhor da sua
natureza, os seus serviços turísticos, as suas
tradições mais antigas e a sua excelente
gastronomia canária, mas dar-te-ão o que
realmente as torna únicas: a magia da sua
gente, o seu amor pela liberdade, a vida
tranquila e a hospitalidade.
Situadas na zona oriental do arquipélago
canário, Fuerteventura destaca-se das

outras ilhas pela sua especial comunhão
com a natureza. Nela, parecem misturarse num caos harmónico todas as forças
da Terra: os ventos alísios acariciam as
montanhas e avançam para o mar pelas
ladeiras de lava que deixou a velha fúria dos
vulcões, criando as ondas mais perfeitas
que possamos imaginar. É por isso que são
muitas as pessoas que sonham escapar
para as Ilhas Canárias, especialmente
para Fuerteventura, e conquistar as ondas
que beijam as praias emblemáticas como
as de Corralejo e, em geral, todo o norte
da ilha. Em qualquer caso, estejas onde
estiveres, a lista de praias de Fuerteventura
é completíssima: a Playa de Cofete, muito,
muito bela; a Playa de Barlovento, onde o
deserto enfrenta o Atlântico; a Playa de
Costa Calma, com serviços para todos; a
Playa del Moro, situada junto ao Parque
Natural das Dunas de Corralejo; a Playa
Esquinzo, tranquila e ideal para amantes do
surf; a Playa Grande Tarajal, onde os teus
dedos se fundirão na areia preta de origem
vulcânica...

121

A ñao perder

Nós levamos-te
Reserva as suas excursões na sua Agência ou quando
chegar ao Hotel.

Roteiro gastronómico
por Fuerteventura

Um oceano de cultura

Para realmente entender a essência de
Fuerteventura, é necessário submergir-se
plenamente na sua gastronomia. Por isso
propomos-te um grande roteiro gourmet
através dos municípios onde ainda é
possível encontrar tabernas típicas e
onde se cultivam, elaboram e oferecem os
produtos mais autênticos da ilha: provar as
torradas de queijo majorero em Pájara ou
o leite de gofio com biscoitos; o marmitako
de atum em Ajuy; o salpicão de marisco em
Morro Jable; as trutas de batata-doce em
Corralejo; coelho com salmorejo em Porto
do Rosário; as lapas na chapa com molho
verde e o pão de Tiscamanita em Tuineje;
a carne de cabra majorera com batatas
da terra e o baifo no forno em Betancuria,
e, certamente, o tradicional cozido de
carne de cabra de Antigua. Um autêntico
banquete que, além disso, te permitirá
conhecer as paragens mais belas da ilha.

Uma das coisas que mais surpreendem e das
quais levamos melhor lembrança é a cultura
e a arte que reina nesta ilha do Oriente do
arquipélago canário. A sua beleza inspira, e são
muitos os que asseguram que se refugiam no
seu singular território para poderem criar com
a tranquilidade que as suas obras merecem. O
certo é que Fuerteventura tem os seus próprios
artistas de todas as disciplinas, da pintura ao
espetáculo, e que as mostras e exposições se
sucedem nas suas galerias, museus, teatros
e auditórios. A capital Puerto del Rosário é
o barómetro da vida cultural, pois reúne as
propostas mais interessantes, oferecendo
uma nutrida agenda cultural durante todo o
ano. A isso soma-se a cultura do lazer noturno,
que se concentra aqui e também se pode
desfrutar noutros núcleos turísticos, dandolhe esse espaço de festa e diversão que dá um
toque emocionante, aloucado e espontâneo a
uma ilha de Fuerteventura em que a calma, o
desporto aquático, o relaxamento e o descanso
são os grandes protagonistas.

Uma escapada
à Ilhota de Lobos
Fuerteventura é uma ilha insólita pela
sua natureza vulcânica, as suas paragens
fascinantes, as suas condições para
desfrutar de atividades desportivas, as
suas delícias gastronómicas... e pela ilha
de Lobos. Trata-se de uma ilha totalmente
virgem frente às costas de Corralejo.
Chegar à ilha de Lobos só é possível
em barco, para conservar o seu grande
valor natural. Uma vez na ilha de Lobos,
o , percorrendo os seus trilhos, fazendo
excursões adequadas a quase todas as
idades e admirando as espécies endémicas
dos seus habitats. Alguns pontos que não
podem passar ao lado na tua ilha de Lobos
são as praias do Puertito e da Caleta, assim
como La Montaña de la Caldera, que é um
antigo vulcão de uns 100 metros de altura
de onde admirar umas vistas únicas.

As melhores praias do mundo
Imprescindíveis. Incontornáveis. Impressionantes. As praias de Fuerteventura são a moldura
ideal para uma escapada de relaxamento e desconexão do mundo. Todas são belas, mas
cada uma à sua maneira. Por exemplo, se és amante dos desportos náuticos, especialmente
do surf e da vela, recomendamos-te uma volta pelas praias do norte de Fuerteventura: em
Corralejo, além das suas incríveis dunas, encontrarás os melhores spots da Europa para
praticar windsurf e a incrível praia virgem de Puerta Blanca. No sul de Fuerteventura, enquanto
isso, Playa Jandía, Sotavento e Costa Calma revelam-se como zonas de banhos excelentes
para os amantes da tranquilidade e os que viajam com crianças. A qualidade das suas águas
é extraordinária. E se desejas desfrutar da praia na cidade de Puerto del Rosário, deves saber
que em Playa Blanca poderás praticar windsurf, enquanto te apaixonarás pela bonita forma
que tem a praia de Caleta del Fuste se viajas a dois.
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Tudo Incluído

LABRANDA Aloe Club 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

694€

SituaçãoA escassos minutos da reserva natural Dunas de Corralejo e a 1 quilómetro da praia mais perto.
Alojamento Apartamentos de um quarto como sala de estar, casa
de banho privado, secador de cabelo (pedir na receção), ar condicionado, telefone, televisão por satélite, cofre (com custo), terraço
ou varanda. Apartamento Premium com fervedor e secador de cabelo no quarto. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, bar piscina, sala de jogos e ligação Wi-Fi
gratuito em todo o hotel. Piscina para adultos e crianças, jardim,
terraço, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Área de jogos para
crianças. Bilhar, ping-pong, dardos, ciclismo, mergulho e snorkeling
(ambos com custo), massagens e serviço de aluguer de bicicletas.
Estacionamento público e lojas. Programa de animação.
Serviço de restaurante Tudo incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 180 apartamentos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Para almoço e jantar incluem as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks no bar
piscina. Bebidas locais com e sem álcool segundo carta Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem
horários, bares e restaurantes na chegada ao hotel.

APARTAMENTO

LABRANDA Bahia de Lobos 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

852€

Situação Perto da praia local de areia e rochas, a apenas 4 km do
Parque Natural das Dunas.
Quartos Duplos Deluxe, desenhados num estilo linear e moderno,
são amplos e luminosos, com casa de banho completa, duche, secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi gratuito,
sofá cama, cofre e mini-frigorífico. Quartos adaptados, a pedido.
Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações 2 restaurantes buffet: Rte. Lobos e Rte. Botânico, bar
junto à piscina e Lounge bar, 2 piscinas de água salgada (1 delas
climatizada: uma de atividades e outra de relax), mais uma piscina
infantil de água doce e climatizada apenas nas estações outono-inverno com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (com
depósito). Ténis, futebol, ginásio, sauna e massagens (com custo).
Animação com todo o tipo de atividades de lazer.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo e noites temáticas. Rte. Lobos, pequeno-almoço, almoço e jantar com rincón italiano. Rte. Botânico: só jantar internacional e 3
temáticos por semana. Obrigatório o uso de calças compridas para
cavalheiros, durante o jantar, no Rte. Botânico.
Características Dispõe de 288 quartos.

DUPLO DELUXE
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Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Café ou chá. Bebidas locais segundo carta de TI.
Consultem horários, bares e restaurantes na chegada
ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Ocean Suites 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

738€

Situação Encontra-se a 300 metros da praia de areia branca de Corralejo e próximo do Parque Natural das Dunas de Corralejo.
Quartos Júnior Suites com quartos e sala integrada que estão totalmente equipados com casa de banho completa com secador de cabelo, chuveiro com efeito de chuva, amenidades, sistema climatização, televisão LCD com canais internacionais, telefone,Wi-Fi (gratuito), minibar, cofre
(com custo) e varanda ou terraço. Alguns com vistas para a piscina. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 criança.
Instalações Um restaurante buffet, Snack bar “La Choza” junto à piscina, lobby bar, disco bar, sala de jogos e conexão de internet Wi-Fi gratuita
em todo o hotel. O hotel dispõe de 2 piscinas para adultos (aquecidas todo o ano) e outras 2 para crianças com espreguiçadeiras e zonas ajardinadas. Para os mais pequenos, podem desfrutar de o parque infantil e miniclub. Pista multi-desportiva e campo de ténis. Nossa equipe de animação
oferece um variado programa de atividades para adultos e crianças.
Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com pratos quentes e frios com cozinha ao vivo e um impressionante terraço, a MP inclui 1 jantar por semana e no Tudo Incluído 2 jantares por semana no restaurante italiano. Para o serviço de jantar, o uso
de uma camisa ou camisa com mangas para cavalheiros é obrigatório.
Características Dispõe de 200 quartos. Hotel exclusivo, completamente renovado e com um design interior elegante e moderno.
Tudo Incluído Tipo buffet. No almoço e jantar, as seguintes bebidas estão incluídas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks e gelados no
bar. Bebidas nacionais com/sem álcool segundo a carta para clientes em TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários,
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

JÚNIOR SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

H10 Ocean Dreams 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

747€

Situação A 300 metros da praia de areia branca de Corralejo e
próximo do Parque Natural das Dunas de Corralejo.
Quartos Elegantes quartos com banho, duches efeito chuva, secador, amenidades, roupão, chinelos, sistema de climatização, TVSAT, telefone, Wi-Fi, minibar, cafeteira Nespresso com 4 cápsulas
grátis diariamente, cofre (com custo) e varanda ou terraço. A Júnior Suite está localizada no último andar do hotel, tem quarto com
cama dupla e lounge integrado e entrada gratuita para Despacio
Thalasso Centre. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Júnior Suite: 3 adultos.
Instalações Restaurante à la carte, snack/lobby bar junto à piscina
e Wi-Fi gratuito. Uma piscina (aquecidoa durante todo o ano) com
zona de espreguiçadeiras. Centro Thalasso “Despacio Thalasso
Centre” oferece um completo ginásio e com custo: sauna, banho
turco, piscina dinâmica e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Oferece regime de Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão com pequeno-almoço frio e quente à
la carte e o jantar também à la carte. É obrigatório para o serviço
de jantar que os senhores usem calças compridas e camisa com
mangas.
Características Dispõe de 94 quartos. Holtel só para adultos maiores 18 anos.
+18

DUPLO

Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.060€

Situação Na 1ª linha da praia com vistas a Lanzarote.
Quartos Duplo Deluxe com casa de banho, secador, espelho cosmético, artigos de banho, roupão e chinelos, carta de almofadas,
ar condicionado, telefone (com custo), Wi-Fi, área de estar, TV-SAT,
mini-bar (com custo), cofre, facilidades para café e chá e varanda.
As Júnior Suites Deluxe tem sofá cama, casa de banho com banheira e duche separado. As Familiares são 2 duplos Deluxe comunicantes (uma com DVD). As Suites Atlântico com sala, Nespresso, bolsa de praia, casa de banho com jacuzzi e duche separado,
serviço real e terraço com vistas panorâmicas ao mar. Capacidade
máxima Duplo: 2 adultos + bebé; Júnior Suite Deluxe/Suite Atlântico/Familiar: 3 adultos + 1 criança.
Instalações 6 restaurantes, 3 bares. Espreguiçadeiras e guarda-sóis
gratuitos na praia em frente ao hotel. 5 salas para convenções. WiFi grátis. 3 piscinas, solário, guarda-sóis, espreguiçadeiras e serviço
de toalhas. Jacuzzi exterior (zona relax idade min.16 anos). Miniclub,
parque infantil e baby sitting (a pedido e com custo). Spa “Bahía Vital” (idade mínima 16 anos, entrada gratuita pessoa/dia).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo, área dietética/integral, comida para alérgicos (a pedido). A MP Royal tem a opção de jantar nos 3 restaurantes à la carte (Menu de 3 pratos). Bebidas não incluídas.
Características 242 quartos.
DUPLO DELUXE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

991€

Situação Junto às praias de Corralejo. Transporte gratuito para as grandes praias.
Quartos Todos têm Wi-Fi, ar condicionado, porta USB, TV-SAT LCD, chá e café, frigobar, telefone, cofre (com custo), casa de banho (com banheira
ou chuveiro), secador, varanda/terraço. Junior Suite com quarto aberto ao salão. Suite 1 quarto, com a sala separada do quarto (porta de correr).
Suite 2 quartos, com um quarto com porta de correr e o outro aberto para a sala de estar. Júnior Suites Premium Club (+16 anos), localizadas na
área para adultos e tem: chuveiro, roupão, chinelos, cofre gratuito, bolsa de praia, ventilador de teto, Nespresso, mini frigorífico com pack de boas
vindas na chegada e os seguintes serviços: Rte "Premium Lounge & Club" com pequeño-almoço e almoço de saladas, Bahía bar, piscina com
hidromassagem, camas balinesas e área chill out. Capacidade máxima Júnior Suite/Suite 1 quarto: 3 adultos + 1 criança; Suite 2 quartos (min. 2
adultos): 4 adultos + 1 criança ou 4 adultos. Júnior Suite Premium: 3 adultos (maiores de 16 anos).
Instalações Wi-Fi grátis. 5 restaurantes, 6 bares, 8 piscinas, espreguiçadeiras e guarda-sóis (toalhas com depósito).Ginásio e "Atlantis Wellness
Centre" (+16 anos) com sauna (gratuita), massagens e tratamentos (com custo). Parque infantil e mini-clube. Shows noturnos e entretenimento
ao vivo no teatro e na discoteca. Esportes: aeróbica, hidroginástica, vôlei de praia, basquete, pólo aquático, yoga, step, alongamento, 1 teste de
mergulho na piscina (por pessoa/estadia e + 12 anos) e 3 campos de ténis (com cargo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. Opção de jantar nos restaurantes temáticos.
Características Tem 383 suites.
Tudo Incluído Cafés da manhã tardios, sanduíches, lanches, sorvetes e doces. Bebidas segundo carta de TI. Exclusivo para
clientes Premium Club: “Premium Lounge & Club” e “La Scala”.

JÚNIOR SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Só Alojamento

Hesperia Bristol Playa 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

585€

Situação Frente ao mar e com vistas imbatíveis de Lanzarote e Ilha
de Lobos. O porto, as lojas e os restaurantes de Corralejo ficam a
poucos minutos a pé. O Parque Nacional das Dunas encontra-se a
10min de carro.
Alojamento Apartamento de 1 quarto independente, casa de banho, cozinha com microondas e frigorífico, telefone, Wi-Fi, televisão
por satélite, cofre (com custo) e terraço ou varanda. Apartamentos
New Style completamente renovados e dispõem de equipamentos
extras, como TV de plasma e decoração moderna. Alguns apartamentos com vistas para o mar. Limpeza cinco dias por semana,
troca de toalhas três vezes por semana e lençóis duas vezes por
semana. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Dispõe de restaurante buffet, snack-bar na piscina,
zona de barbecue e conexão Wi-Fi grátis em todo o hotel. Três piscinas de água salgada ao ar livre, duas para adultos e uma para
uso exclusivo de crianças, rodeado por amplas zonas ajardinadas
e espreguiçadeiras. Parque infantil e miniclub. Campo de volley
de praia e ginásio com equipamento de cardio e pesos completos.
Estacionamento exterior gratuito, supermercado no complexo,
serviço de lavandaria (com custo) e área recreativa. Programa de
animação diurno.
Serviço de restaurante Só alojamento e Pequeno-Almoço, tipo
buffet com pratos quentes.
APARTAMENTO

Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3*

Características Dispõe de 185 apartamentos.

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

643€

Situação A 2 km da zona turística Caleta de Fuste. Serviço gratuito
de autocarro à praia de Caleta de Fuste e ao centro comercial Atlântico (consultar horários no hotel).
Alojamento Estúdios e Apartamentos de 1 quarto com casa de banho completa, cozinha totalmente equipada (frigorífico, microondas,
vitrocerâmica e utensílios de cozinha), sala de estar, telefone, TV
via satélite, Wi-Fi e cofre (ambos com custo) e amplo terraço ou
varanda. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Estúdios: 2 adultos + 1 criança ou 2 adultos; Apartamentos de 1
quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, cafetaria, bar piscina, sala de conferências e reuniões, ligação à internet Wi-Fi nas zonas comuns gratuita.
Piscinas separadas para adultos e crianças, Sport Center: campos
multi desportivos, squash, Badminton, paddle, ténis, ginásio e jacuzzi (com custo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 169 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui as seguintes
bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Menu de snacks
no bar da piscina. Bebidas nacionais com e sem álcool segundo
a carta para clientes em tudo incluído (marcas pretas e reservas
terão suplemento). Consultem bares, restaurantes
e horários à chegada ao hotel.
ESTÚDIO VISTA MAR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Tudo Incluído

Globales Costa Tropical 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

587€

Situação A 2 Km da praia de Caleta de Fuste. Transporte gratuito à
praia várias vezes ao dia (horários disponíveis na receção).
Alojamento Apartamentos ou Bungalows sem regime de um quarto com casa de banho, cozinha equipada (microondas, minibar,
chaleira, torradeira), TV-SAT, telefone e varanda ou terraço. Com
custo: Wi-Fi e cofre. Os apartamentos ou bungalows com regime
contam com casa de banho, minibar, TV-SAT, telefone e varanda ou
terraço e com custo: Wi-Fi e cofre. Limpeza de quarto 5 vezes por
semana, mudança de toalhas 3 vezes por semana e mudança de
roupa de cama uma vez por semana. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, bar-cafetería, bar piscina, Wi-Fi gratuito
na área de recepção (60 minutos por dia) e canto de internet (com
custo). Piscina de adultos e infantil. Parque infantil. Ginásio, campo
de ténis, campo de futebol e ping-pong. Com custo: Sauna, jacuzzi,
massagems e bilhar. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com jantares temáticos.
Tudo Incluído En as refeições inclui: água, refrescos, cerveja, gelados e vinho da casa. Snacks, café e chás. Bebidas locais segundo
carta TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem
bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
APARTAMENTO

Meia Pensão

Ereza Mar 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

716€

Situação Apenas a 350 metros da praia, a 10 minutos do aeroporto, a 5 minutos de carro do campo de golfe e perto dos principais
centros de lazer.
Quartos Twin: 2 camas individuais juntas e Duplos: 1 cama de casal,
casa de banho completa com chuveiro, cofre (com custo), telefone,
Wi-Fi livre, TV-SAT, mini-bar, chaleira para infusões, ar condicionado
e varanda. Metade dos quartos com vista para o mar, bem como todas as Jr. Suites (a pedido e com custo). Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Twin/Duplos: 2 adultos; Suites: 2 adultos
+ 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante tipo buffet e Restaurante Mar Dorado, à
la carte (com custo), com terraço superior. Bar piscina e Bar salão
com música e shows de animação. Jardins, 2 piscinas aquecidas,
uma tipo infinity. Solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ginásio. Área de relaxamento no deck com sauna e 3 jacuzzi.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, refrigerantes, cerveja e
vinho da casa. Snacks, bolos, sandwiches e tortas. Bebidas com
e sem álcool de acordo com a carta dos bares (marcas específicas, rótulos negros e reservas terão um suplemento). Consultem
horários de bares e restaurantes à chegada.

TWIN

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Apartamentos Caleta Garden II

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação Aproximadamente a 350 metros da praia de Caleta de
Fuste, a 10 minutos de carro do casi de esportes.
Alojamento Tanto o Estúdio como o Apartamento de 1 e 2 quartos
dispõem de cama para duas pessoas e um sofá cama para uma
criança, sala-cozinha (a cozinha do apartamento está completamente equipada com placa elétrica de dois discos, frigorífico, microondas e utensílios de cozinha), casa de banho e terraço ou varanda, todos eles com cofre e TV de aluguer. Capacidade máxima
Estúdio: 2 adultos + 1 criança; Apto. 1 quarto: 3 adultos + 1 criança;
Apto. 2 quartos: 5 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante buffet, durante o día o Bar Piscina serve
bebidas e snacks. Sala de jogos. Piscina exterior, piscina infantil, solário com espreguiçadeiras, jacuzzi com espreguiçadeiras, campo
de ténis e bilhar (ambos com custo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo.
Características Dispõe de 192 apartamentos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cervejas e vinho da
casa. Snacks. Serviço de bebidas nacionais com e sem álcool segundo a carta do Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada
ao hotel.
APARTAMENTO

Tudo Incluído

Club Caleta Dorada 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação Aproximadamente a ums 850 metros da apetecível e
exótica praia de Caleta de Fuste, a 20 minutos caminhando do seu
magnífico porto desportivo.
Alojamento Dispõe de Bungalows de 1 e 2 quartos independentes com casa de banho completa, sala-cozinha, terraço individual
com mesa e cadeiras e um pátio-solário privado na maioria dos
bungalows. Capacidade máxima Bungalow 1 quarto: 3 adultos + 1
criança; Bungalows 2 quartos: 5 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, snack-bar, bar piscina e ligação Wi-Fi disponível na zona de receção. Uma piscina infantil, área de lazer com
jogos de água e terraço com espreguiçadeiras. Para os mais pequenos, eles podem desfrutar de um parque infantil. Pode realizar atividades na pista de squash, pista multidesportiva e jogar a ping-pong.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 294 alojamentos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Ao almoço e jantar
inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, sumos, cervejas e vinho da casa. Snacks. Serviço de bebidas nacionais com e sem álcool
segundo a carta do Tudo Incluído (marcas internacionais e reservas com suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários à
chegada ao hotel.

APARTAMENTO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Eurostars Las Salinas 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

725€

Situação Na primeira linha da praia de Caleta de Fuste, a menos de 4 km do club de golfe de Fuerteventura e a 20 minutos de carro do Puerto
del Rosario.
Quartos Júnior suite com casa de banho completa, secador de cabelo e artigos de higiene pessoal grátis, cozinha com microondas, cofre, Wi-Fi,
TV-SAT plana, ar condicionado e terraço. As Suites são mais amplas. Quartos adaptados (a pedido). O check-in será efectuado a partir das 15h e
o check-out será efectuado antes das 12h. Capacidade máxima Júnior Suites/Suites: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças
Instalações Dispõe de restaurante buffet, dos bares, salão para eventos, sala de jogos recreativos (com custo) e ligação a internet Wi-Fi grátis.
O hotel coloca à sua disposição duas piscinas para adultos, piscina infantil, terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (com depósito). Para os mais pequenos, eles podem aproveitar o parque infantil e miniclube acompanhado por nossa equipe de
animação. Ginásio (gratuito), campo de ténis e squash (com custo). No hotel você encontrará un centro de Spa (com custo) bem equipado com
jatos de hidromassagem, banhos turcos, duches lúdicos, envoltórios osmóticos, pedilúvio, tratamentos de beleza, relax, massagens relaxantes,
terapêuticas, desportivas e camas quentes. Serviço de lavandaria (com custo). Programa de animação durante o dia e noite.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet. Alimentos sem glúten a pedido.
Características Dispõe de 223 quartos. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Tudo Incluído Tipo buffet. No almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, café, chá e pastelaria.
Bebidas locais com e sem álcool segundo a carta de TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários
à chegada ao hotel.

SUITE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Elba Sara Beach & Golf Resort 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

750€

Situação Próximo de uma praia com mais de 1 km de areia branca, em frente ao primeiro campo de golfe da ilha.
Quartos Duplos com casa de banho completa, duche ou banheira, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, minibar, cofre
(com custo) e terraço ou varanda. Os Duplos Familiares são mais espaçosos. Os Duplos Prestige encontram-se em locais privilegiados com
vistas para o mar, garrafa de boas vindas, Nespresso com kit de boas vindas, roupão e chinelos. As Juniores Suites e Suites com sala de estar e
grandes terraços. Os Quartos Familiares são dois quartos duplos ligados um ao outro com vista para o mar. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo Prestige: 3 adultos; Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Duplo Familiar: 2 adultos + 2 crianças; Júnior Suite/Suite:
2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança; Quarto Familiar (mín. 2 adultos + 2 crianças): 4 adultos + 2 crianças.
Instalações 2 restaurantes, cafetaria piano bar, sala de espetáculos, salas para convenções, Wi-Fi gratuita e internet corner (com custo). 2
piscinas para adultos (uma aquecida no inverno) e outra separada para crianças (aquecida no inverno), terraço-solário com espreguiçadeiras e
guarda-sóis. Miniclub. Ginásio com sauna (com custo), campo polidesportivo de ténis (com custo), futebol, andebol e voleibol de praia. Loja de
souvenirs, sala de massagem e cabeleireiro (ambos com custo). Programa de animação diurna e noturna.
Serviço de Restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com jantares temáticos quatro vezes por semana.
Características Dispõe de 266 quartos. Acordos especiais com campos de golf e Thalasso Spa Hesperides (Hotel Sheraton).
Tudo Incluído Ao almoço e ao jantar: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Pequeno-almoço continental, snacks, bolos e café.
Bebidas com e sem álcool segundo a carta do TI (etiquetas negras e reservas terão suplemento). Consulte horários de bares e
restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

807€ Soltour

Exclusivo

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de
Atividades
Parque infantil
Piscina infantil

Situação Na primeira linha de praia, perto do campo de golf do Resort.
Quartos Duplos dispõe de casa de banho completa com secador de cabelo, espelho de aumento, ar condicionado, telefone, TV-SAT, refrigerador,
cofre (com custo), terraço ou varanda. Junior Suite e Senior Suite com salão e quarto, vista para o mar e casa de banho com zona de chuveiro e
banheira hidromassagem separadas. Os quartos Familiares são dois quartos duplos comunicantes, com chaleira para café e chá. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite/Senior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos;
Familiar (min 2 adultos + 2 crianças): 4 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, 3 bares, salas de congressos e convenções que possuem todo o equipamento tecnológico necessário, internet corner
(com custo) e Wi-Fi grátis. Três piscinas exteriores (uma climatizada e outra infantil), solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ginásio, jacuzzi, bilhar (com custo), tiro com arco, aeróbica, carabina, hidroginástica. Casino com entrada grátis e jogos com custo. Centro de Talassoterapia (com
custo e situado no contíguo hotel Sheraton Fuerteventura): piscina hidrotermal, piscina de vitalidade, banho romano, banho de vapor, sauna finlandesa, piscina de gelo, jacuzzi com água do mar ou nascente, duches de sensações, salão de beleza e tratamentos. Animação diurna e noturna.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Calças compridas exigidas aos cavalheiros durante o jantar.
Características Dispõe de 346 quartos.
Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas nacionais e internacionais,
com e sem álcool segundo a carta para clientes em TI. Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Barceló Castillo Beach Resort 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

773€

Situação Na primeira linha da praia de Caleta de Fuste.
Alojamento Bungalow com quarto independente, sala com sofá-cama, casa de banho completa com secador de cabelo, telefone, TV-SAT, cozinha, frigorífico, microondas, ar condicionado, cofre
(com custo) e varanda ou terraço. Estudio Deluxe com sofá cama, 2
TV-SAT de ecrã plano, sala-quarto e cozinha. Capacidade máxima
Bungalow: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças; Estúdio Deluxe: 2
adultos + 1 criança ou 2 adultos.
Instalações 3 restaurantes, bares e um teatro. 3 piscinas para adultos. Uma das piscinas termina com uma antiga torre. Piscinas infantis com pouca profundidade e próximo do miniclube. O U-SPA
Thalasso (com custo): 5 salas de tratamentos, ginásio e um circuito
de águas: piscinas exteriores e interiores com canhões de cervical,
jatos de hidromassagem e camas de ar, hidromassagem, sauna,
banho turco, caldarium, tepidarium, frigidarium e musicarium. Ténis
de mesa, petanca, pádel e ténis (ambos com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Ao jantar exige-se calças largas aos cavalheiros.
Características Dispõe de 400 bungalows.
Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e
vinho da casa. Snacks, café, chá e gelados. Bebidas nacionais segundo carta para clientes do TI. Consultem bares, restaurantes e
horários à chegada ao hotel.
BUNGALOW SUPERIOR

Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

773€

Situação Na 1ª linha da praia de Caleta de Fuste.
Quartos Casa de banho com secador de cabelo, telefone, TV-SAT,
ar condicionado, Wi-Fi grátis e varanda ou terraço. Com custo:
minibar e cofre. As Superiores incluem: TV LCD, amenidades VIP,
atenções especiais à chegada, internet gratuita, roupão, chinelos,
toalhas de piscina, duche efeito chuva e entrada no centro de Talassoterapia. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2
adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 2 restaurantes, 2 bares, internet corner (com custo),
Wifi gratuito e 3 salões de convenções. Piscina para adultos e
crianças (climatizadas) e serviço de toalhas (com depósito e mudança com custo). Parque infantil e miniclub. Ginásio, petanca, vólei praia e ping-pong. Com custo: Centro de Talassoterapia (com
tratamentos, massagens, sauna, jacuzzi e banho turco), 4 campos
de paddel, 1 campo de ténis, campo de futebol, bilhar e minigolf.
Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 462 quartos.

DUPLO VISTA MAR
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Tudo Incluído Às refeições estão incluídas bebidas: vinho, cerveja,
água e refrescos. Buffet de snacks no snack-bar. À tarde: chá, café
e bolachas. Bebidas nacionais e internacionais com/ sem álcool,
refrescos, água, chá e café nos bares (etiquetas negras e reservas
terão suplemento). Consulte horários de bares
e restaurantes à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

812€

Situação Na primeira linha da praia e a 8 km. do aeropuerto. Dois campos de golf nos arredores (serviço de autocarro gratuito ao campo de golf
“Fuerteventura Golf”).
Quartos Duplo Deluxe (vista para o mar) e Premium (vista para o jardim) com casa de banho e secador de cabelo, banheira e duche separados,
climatizador, ventilador de tecto, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (com custo), cofre e terraço ou varanda. Familiares Premium com vista para o
jardim ou piscina e os Familiares Prestige são 2 quartos Deluxe com porta comunicante. Júnior Suite com quarto e sala de estar, casa de banho
com jacuzzi e vista para ou mar ou jardim. As Suites Executivas localizadas nos andares mais altos do hotel com sala independente e alguns com
jacuzzi. Suite Presidencial com 2 quartos, 2 casa de banho, jacuzzi, sala, recebedor e terraço. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima
Duplo Deluxe/Premium: 2 adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos; Familiar Premium: 2 adultos + 2 crianças; Júnior Suite/Suite Executiva: 3 adultos + 1 criança; Suite Presidencial: 4 adultos + 2 crianças e Family Prestige: 4 adultos + 4 crianças.
Instalações 4 restaurantes, 2 bares, sala de jogos e 5 salas de reuniões. 2 piscinas exteriores para adultos (1 climatizada), 1 piscina infantil (climatizada). Solário e club infantil. Volley praia, ginásio (+ 16 anos), tiro com arco, campo de ténis e mini golf (os dois com custo). Centro Thalasso Spa
(com custo e para + 18 anos): piscina com jatos terapêuticos, circuito hidrotermal, banho turco, duche de sensações, piscina de vitalidade, sauna,
therma romana, pedilúvio, piscina de gelo, área de relax, massagens e tratamentos. Música ao vivo ou entretenimento à noite.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Meia Pensão Deluxe e Pensão Completa tipo buffet com cozinha ao vivo. O uso de
calças largas é obrigatório para os cavalheiros a serviço do jantar. A Meia Pensão Deluxe consiste na escolha diária entre o jantar
no restaurante buffet ou nos restaurantes à la carte.
Características Dispõe de 266 quartos.

DELUXE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

CALETA DE FUSTE 133

Tudo Incluído

Royal Suite 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

667€

Situação Na tranquila área ao município de Costa Calma.
Quartos Espaçosos, confortáveis e luminosos, casa de banho
completa com secador de cabelo, sala independente com dois
sofás-cama, telefone, pequeno minibar, TV-SAT, cofre (com custo)
e varanda ou terraço com vista para o jardim ou piscina. Quartos
adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças
ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações 2 restaurantes (um deles a pedido e aberto alguns
dias), um bar salão, bar piscina, zona de televisão e Wi-Fi grátis nos
quartos e áreas comuns. Amplos jardins, 2 piscinas exteriores para
adultos, 2 piscinas para crianças, terraço-solário com espreguiçadeiras, colchões e guarda-sóis. Miniclub. Voleibol, um campo de
ténis, ping-pong, sauna, jacuzzi e ginásio. Programa de animação.
Serviço de lavandaria (com custo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet frio e quente com
cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 166 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet frio e quente com cozinha ao vivo. Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e
vinho da casa. Snacks à tarde. Bebidas nacionais com e sem álcool
segundo a carta do tudo incluído (etiquetas pretas e reservas com
suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO

R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

784€

Situação Na primeira linha do mar e a 400 mts da praia.
Quartos Casa de banho, ar condicionado, telefone, TV SAT e cofre
(com custo) e terraço. Os quartos familiares são 2 quartos com 1
casa de banho. As suites com sala independente, secador, roupão
e chinelos. As Royal Suite com sala independente, banheira-jacuzzi,
secador, roupão e chinelos. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos
+ 1 criança ou 3 adultos; Familiar/Suite (min. 2 adultos + 2 crianças):
3 adultos + 2 crianças; Royal Suite: 2 adultos + berço.
Instalações 2 Restaurantes (1 deles à la carte com custo), 4 bares,
café internet (com custo). 2 piscinas para adultos (1 climatizada),
piscina infantil (climatizada). Parque infantil, miniclub e minidisco.
Campo de ténis, campo polivalente, petanca, sala de aeróbica e ginásio. Spa “Wellness Center” (com custo): sauna finlandesa, banho
turco, banho cleopatra, duches multifuncionais, duche vichy e cabines para massagens. Programa de animação de dia e noite.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo. Noites temáticas.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Pequeno-almoço continental, snacks, tartes e gelados. Bebidas locais segundo a carta TI (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada
ao hotel.
DUPLO

134 COSTA CALMA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

LABRANDA Golden Beach 3*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

711€

Situação Está localizado a uns 400 metros da praia de areia branca da Costa Calma. A 70 km do aeroporto, no sul da ilha de Fuerteventura, próximo das praias do Sotavento. Nas imediações pode encontrar vários centros comerciais com lojas e supermercados.
Quartos Duplos e Familiares, todos elas com casa de banho completa e secador de cabelo, ventilador de tecto, mini-frigorífico, chaleira com
chá e café solúvel, televisão com canais por satélite, telefone, cofre (com custo) e terraço ou varanda. O quarto da família com sala de estar.
Há berços (sob disponibilidade). Capacidade máxima Duplo: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Familiar: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2
crianças.
Instalações Um restaurante buffet, um bar de piscina e um bar Victoria. Nas áreas comuns, acesso Wi-Fi gratuito na recepção (ilimitado) e o
serviço de recepção é de 24 horas. No hotel há um belo jardim, onde a piscina é cercada por palmeiras, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclube
(4 a 12 anos). Campo de ténis, basquetebol, voley, futebol, bilhar (com custo) e minigolfe. Ginásio. Spa com jacuzzi, banho turco, sauna e cabine
de massagem (com custo). Programa de animação diurno e noturno para adultos e crianças.
Serviço de restaurante Tudo Incluído. Este estabelecimento oferece uma grande variedade de comida estilo buffet, frio e quente, com show
cooking e noites temáticas (mexicana, oriental e canária).
Características Dispõe de 152 quartos. O hotel tem o seu próprio charme e convida a uma sensação de bem-estar.
Tudo Incluído Tipo buffet frio e quente com cozinha ao vivo e noites temáticas. Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks, café, chá e gelados. Bebidas locais com e sem álcool segundo a carta do Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Sol Beach House at Meliá Fuerteventura 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

821€

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

Situação Na 1ª linha de praia de Sotavento no parque natural de Jandía de Fuerteventura.
Quartos Beach House Junior Suite com vistas para o mar, equipados com mobiliário de madeira orgânica e decorado com toques da Desigual Living. As Junior Suites com casa de banho completa, duche, secador, espelho de aumento e amenidades de banho, ar condicionado com controlo
individual, telefone, televisão por satélite de ecrã plano com canais em diferentes idiomas, mini bar (com custo), Wi-Fi gratuito, cofre e terraço.
Beach House Junior Suite com vista para o mar e jardim. Xtra Beach House Júnior Suite Vista Mar com os seguintes serviços: mini bar gratuito
de cortesia à chegada, máquina de café Nespresso com seleção de cafés, roupões e atenções Xtra Sol Beach House, um saco de praia orgânico
e chinelos. O hotel não dispõe de berços para bebés. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Restaurante principal tipo buffet com comida natural e orgânica, Snack Bar Snack e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Zonas chill-out
com piscinas, espreguiçadeiras para relaxar e descansar, serviço de toalhas de piscina (com depósito). Programa de atividades como Ioga e Pilates. Body & Sol: Bem-estar em frente ao mar com programas detox. Possibilidade de realizar atividades fora do hotel com custo como windsurf
no Center de Rene Egli.
Serviço de restaurante Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com uma ótima oferta de produtos locais. Alimentos e pratos
para celíacos, vegetarianos e vegan (mencionar no ato da reserva e na chegada ao restaurante).
Características Dispõe de 142 quartos. Hotel só para adultos maiores de 16 anos. Aceitam cães e gatos até 8 kg e existe a possibilidade de pacotes especiais para animais de estimação (com custo adicional e com reserva).
+16

+16

JÚNIOR SUITE VISTA MAR
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

742€

Standard vista mar

Situação Sobre a praia de Sotavento e a
uns 4 km de Costa Calma.
Quartos Casa de banho com secador de
cabelo e artigos de asseio, ar condicionado, telefone, TV-SAT, pequeno frigorífico,
cofre e terraço. A Duplo Vista lago localizado no lado poente do hotel com vista
para a praia de Sotavento e para o Parque
Natural de Jandia. Quarto The Level com
vista para o mar inclui os seguintes serviços no Level Lounge: imprensa diária a
pedido e disponibilidade, minibar (água,
refrescos e cerveja), uma hora de circuito
termal (sauna, hidromassagem e banho
de vapor) pessoa e semana, serviço de
pastelaria, café, chá, refrescos e frutas e
internet corner gratuito com 2 computadores no Lounge The Level. Capacidade
máxima 2 adultos + 2 crianças (2ª criança
a pedido) ou 3 adultos.

Me l iá Ho te l s I nternati onal : Gran Mel iá

Instalações Restaurante principal, 3 bares (1 deles “Gabi Club Bar” no exclusivo
para adultos a partir das 19:00h), internet corner no Lobby (com custo) e Wi-Fi
grátis nas zonas comuns. Observatório
astronómico (com custo e com prévia
reserva). 4 piscinas: piscina lago, piscina retangular, piscina tropical de água
do mar e piscina infantil com tobogãs e
respingo, solário com espreguiçadeiras e
guarda-sóis, serviço de toalhas (com depósito e troca com custo). Miniclub (5 a
12 anos, mínimo 5 crianças na temporada
de inverno). Parque infantil. Campo de
ténis, paddel, ping-pong (com depósito e
reserva) e Spa (com custo): sauna, banho
de vapor, serviço de massagens, hidromassagem e tratamentos. Programa de
atividades.

Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo em restaurante Gorriones. Os clientes "The Level" têm o restaurante exclusivo chamado "Oasis"
Características Dispõe de 418 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha
ao vivo em restaurante Gorriones. Ao
almoço e jantar inclui: água, refrescos,
cerveja e seleção de vinhos. Buffet de
snacks no bar da piscina. Bebidas nacionais segundo a carta de TI (restantes
terão custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada.

Serviço de restaurante Meia pensão e

.

ME

.

Paradisus

.

Meliá

.

Innside

.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

So l

.

Circle

|

Melia Reward s
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VIK Suite Hotel Risco del Gato 4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

879€

Situação Apenas a 200 metros da praia de Sotavento.
Quartos Júnior Suite Superior com um quarto, sala, banheira de
hidromassagem, 2 televisores, ar-condicionado/aquecimento, telefone, cofre (com custo), Wi-Fi, minibar, pátio privado com solário e
terraço. Júnior Suíte Deluxe com vista para o mar e jardim, café da
manhã no quarto (a pedido) e 1 sessão romântica de jacuzzi. Suite
Margarita Bonita com iluminação led e sofá Neotantra, e as Senior
Suite com dois quartos, amplo pátio privado e microondas. Quartos
adaptados (a pedido). Capacidade máxima Júnior Suite Superior/
Deluxe: 2 adultos + 2 crianças ou 4 adultos; Suite Margarita Bonita:
2 adultos; Senior Suite: 5 adultos.
Instalações Restaurantes, lounge bar e Wi-Fi. Piscina exterior, piscina coberta e climatizada, solário com guarda-sóis, espreguiçadeiras, toalhas de piscina, piscina exterior de água doce para adultos
com jatos de água de pressão, jacuzzi ao ar livre. Campo de ténis,
ginásio, parque infantil e serviço de babysitter (com custo e a pedido). Spa: Jacuzzi, sauna, banho a vapor, piscina de água fria, banho
escocês e solário. Massagems (com custo).
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet. Jantar à la carte com buffet de saladas e sobremesas.
Características Dispõe de 51 quartos. Animais de estimação sâo
admitidos.
JÚNIOR SUITE

H10 Sentido Playa Esmeralda 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

748€

Situação Na 1ª linha de mar e com acesso direto à praia.
Quartos Duplos com casa de banho, secador e amenidades, telefone, TV-SAT, ar condicionado, minibar e cofre (ambos com custo) e terraço ou varanda. A Duplo Superior com vistas para o mar,
roupão e chinelos. As Júnior Suite com um quarto e uma sala de
estar com sofá-cama. O Duplo Privilege com acesso à sala privilege, pequeno almoço e jantar no Rte. à la carte (com reserva prévia),
imprensa diária, cafeteira Nespresso, acesso ao terraço-solário Privilege e toalhas de piscina. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Restaurante, 3 bares, discoteca, sala de jogos, sala
de convenções, internet corner e Wi-Fi gratuito em todo o hotel e
snack bar Maxorata. 2 piscinas, 2 jacuzzis exteriores, solário com
espreguiçadeiras junto à piscina. Com custo: campo de ténis, minigolf, bilhar. Despacio Beauty Centre: ginásio, sauna e banho turco,
tratamentos e massagens (com custo e reserva prévia).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo. Ao jantar os cavalheiros devem usar calças
largas.
Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja e vinhos.
Snacks e sobremesas. Bebidas Premium com e sem alcool segúndo a carta do TI (bebidas fora da carta do TI com custo). Consultem
bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.
DUPLO PRIVILEGE
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+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Tindaya 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

900€

Situação Na primeira linha do mar e com acesso direto à Praia Sotavento.
Quartos Duplo Standard casa de banho completa, secador de cabelo e amenidades, telefone, Wi-Fi, TV-SAT, ar-condicionado, minibar (com
custo e a pedido), cofre (com custo) e varanda ou terraço. A Duplo Sunset mais ampla, renovada e com vista para o mar lateral. A Duplo Superior
mais ampla. A Júnior Suite e a Júnior Suite Superior com sala de estar separada, roupão de banho, chinelos, cafeteira Nespresso, Dock Station
e com vista para o mar. A Júnior Suite Superior localizada no último andar com chuveiro termostático com efeito chuva. Capacidade máxima
Duplo Standard/Sunset: 2 adultos; Duplo Superior/Júnior Suite Superior: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite: 3 adultos + 1 criança.
Instalações 2 Restaurante (1 restaurante buffet, 1 restaurante à la carte (um jantar por cada estadia de 7 dias gratuito em Tudo Incluído), 2 bares
+ cafetaria Mike's Coffee com uma ampla seleção de cafés, chás e doces caseiros, sala de jogos e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 3 piscinas exteriores, 2 piscinas infantis aquecidas, zona solário com espreguiçadeiras e camas balinesas. Parque infantil e miniclub. Minigolf (com depósito),
bilhar (com custo), ping-pong, petanca, tiro com carabina, pistola e dardos, campo multidesportos. Despacio Thalasso Centre (com custo e para
+16 anos): piscina dinâmica com jatos, canhões e cascatas, duche bitérmico, área termal com sauna e banho turco e jacuzzi. Ginásio (acesso
gratuito). Tratamentos (com custo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.
Tudo Incluído Nas refeições: refrescos, sumos, água, cerveja e vinho. Snacks e gelados. Bebidas de marca com/sem álcool segundo carta TI
(carta de vinhos e bebidas especiais terão suplemento). Consultem bares, restaurantes e horários ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4*

140 JANDÍA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

727€

Situação Frente à famosa praia de Jandía e com acesso direto das piscinas. A poucos minutos de Morro Jable, área turística onde encontrará
uma variedade de restaurantes, lojas, desportos e atividades de lazer.
Quartos Duplo Standard com casa de banho completa com banheira e duche integrado, secador de cabelo, telefone, TV-SAT, ar condicionado
automático e centralizado, cofre (com custo), mini-bar (com custo) e varanda mobilada. O Duplo Familiar com sofá cama e terraço mobilado
(piso térreo). As Júnior Suites são mais amplas. Possibilidade de quartos com vista jardim/piscina com suplemento. Capacidade máxima Duplo
Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Duplo Familiar/Júnior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, bar piscina, bar salão, sala de jogos e sala de estar, Internet corner e Wi-Fi em todo hotel (grátis no lobby, pago nos
quartos). Duas piscinas de água doce com jacuzzi. Uma piscina para crianças, dois terraços-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis, toalhas
de piscina (com depósito e custo). Ténis (com custo), ténis de mesa, voleibol, bilhar (com custo), petanca, dardos, tiro com arco e aquagym. Programa de animação diurno e noturno em vários idiomas.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet frio e quente com vários jantares temáticos durante a semana. Para o jantar, os cavalheiros
devem usar calças e camisa com mangas.
Características Dispõe de 238 quartos.
Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks no restaurante de
manhã e no bar piscina à tarde (café e bolos). Bebidas locais com/sem álcool segundo a carta para clientes em TI (bebidas de marcas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Blue Sea Jandía Luz II

7 Noites, desde

Por pessoa

615€

Situação A 3 minutos a pé da praia e a apenas 200 metros da costa
de Morro Jable.
Alojamento Estes confortáveis apartamentos têm um quarto separado da sala de estar, com casa de banho privativa, cozinha equipada, LCD de 32", telefone, Wi-Fi grátis, cofre (com custo adicional) e
terraço ou varanda. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Tem um restaurante buffet, bar da piscina e acesso WiFi gratuito em todo o estabelecimento. O hotel oferece uma piscina exterior para adultos (aquecida no inverno) e outra piscina para
crianças. Parque infantil. Ginásio e sala de massagens (com custo).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão com pequeno almoço e jantar buffet (bebidas não incluídas) e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 115 quartos totalmente equipados.
Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar no restaurante
buffet. Ao almoço e jantar, inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Serviço de bebidas locais com
e sem álcool de acordo com a carta do tudo incluído (rótulos pretos e reservas terão suplemento). Consultem os horários de bares
e restaurantes no momento da chegada ao hotel.

APARTAMENTO

LABRANDA Cactus Garden 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

699€

Situação A 250 metros das praias de areia fina.
Quartos Quarto Twin Deluxe com casa de banho, chuveiro e secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, sala de
estar, chaleira, saquetas de chá e café solúvel, minibar e cofre (gratuito) e varanda ou terraço. Júnior Suíte Deluxe com quarto separado, cafeteira Nespresso, roupão e minibar a chegada. Capacidade
máxima Quarto Twin Deluxe: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos;
Júnior Suite Deluxe: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos (3 adultos +
1 criança não é possível).
Instalações Restaurante, bar da piscina, lobby bar e bar de
cocktails no último piso (não incluído após as 19:00). Wi-Fi grátis
em todo o hotel. Piscina para adultos e piscina para crianças, 2
solário com jacuzzis, espreguiçadeiras e guarda-sóis, toalhas de
piscina (com depósito). Área Wellness (com custo): tratamentos e
massagens. Área para fitness. Miniclub e atividades durante o dia.
Entretenimento durante o dia e à noite.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet,
com cozinha ao vivo e jantares temáticos. Roupa formal.
Características Dispõe de 150 quartos. Estabelecimento, totalmente renovado em 2017.

DUPLO DELUXE
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho
da casa. Snacks, café e bolos. Bebidas locais segundo
carta de TI. Consultem horários, bares e restaurantes à
chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Magic Life Fuerteventura 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

868€

Situação Na primeira linha de mar, com acesso direto (pelas escadas) à praia de Esquinzo.
Quartos Casa de banho com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de teto, telefone, TV-SAT, frigorífico (com água à chegada), cofre
e varanda ou terraço. O Quarto Familiar é mais amplo e com sofá cama. Capacidade máxima Duplo: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Quarto
Familiar: Única acomodação possível 2 adultos + 2 crianças (não é possível berço).
Instalações 4 restaurantes, 3 bares, sala de convenções, terminal de internet (grátis com tempo limitado) e acesso Wi-Fi grátis. 4 piscinas, auditório Teatro para 350 pessoas. Zona infantil e Magic Kids Club (para crianças de 3 a 6 anos) com splash e kids Club (para crianças dos 7 aos 12
anos). Ténis de mesa, 2 campos de ténis, campo de tiro com arco, 2 campos de voleibol de praia, campo de futebol (com relva artificial), ginásio,
tours em bicicleta com monitor e centro de indoor cycling. Com custo: cabines para massagens e tratamentos de beleza. Área naturista (somente para adultos +18 anos) com piscina com hidromassagem integrado, solário, duches, sauna finlandesa e banho de vapor. Atividades durante o
dia, classes de indoor cycling, aquacycling, pilates, dardos, aeróbica, zumba, hidroginástica e animação diurna e noturna. (Reservamos o direito
de programar nossas atividades em línguas estrangeiras).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 634 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Restaurantes de especialidades cada um 1 vez por semana/quarto e
apenas para o jantar (reserva 24 horas antes), abertos alternadamente e de acordo com a disponibilidade. Bebidas nacionais segundo carta de TI
(Wunderbar aberto 24 h). Consulte bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Private Lodge (integrado no Magic Life Fuerteventura): Só
para adultos maiores de 16 anos.
Instalações Wi-Fi grátis e terminal de internet (tempo limitado) de livre uso na receção. Piscina panorâmica vista para o
mar e uma piscina de hidromassagem. Bares e restaurantes
no hotel Magic Life Fuerteventura e instalações restantes.
Quartos Varanda ou terraço, ar condicionado, ventilador de
teto, casa de banho com secador, banheira de hidromassagem, roupão e amenidades. TV-SAT, telefone, cofre e minibar
com água e refrescos (reposição a cada 2 dias).

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

DUPLO VISTA MAR
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Meia Pensão

Occidental Jandía Mar 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

721€

Situação A 600 metros da praia. Autocarro gratuito para a praia
de Jandía.
Quartos Duplo com banho, secador, ar condicionado, ventilador de
teto, telefone, TV-SAT, frigorífico, cofre (com custo), terraço ou varanda. Os Familiares são 2 quartos duplos comunicantes. A Deluxe
Vista Mar com roupão e chinelos, Wi-Fi gratuito, minibar com pack
de boas-vindas, amenidades e serviço Occidental +: Pequeno-almoço e jantar no Rte La Toscana, em regime TI oferece todas as bebidas incluindo as primeiras marcas. Quartos adaptados (a pedido).
Capacidade máxima Duplo/Deluxe Vista Mar: 3 adultos; Familiar
(mín. 4 pessoas): 4 adultos + 2 crianças ou 6 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, internet (com custo) e Wi-Fi grátis nas áreas comuns. 3 piscinas, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub e parque infantil. Minigolf (com custo) e pista multi-desportiva. Com custo: Piscina interior climatizada com jacuzzi,
saunas finlandesas e ginásio. "U-Spa" (com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo. No jantar, para aos homens, é obrigatório o
uso de calças e sapatos fechados.
Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja e vinho.
Snacks, café, chá e gelados. Bebidas nacionais segundo carta para
clientes em TI. Consultar bares, restaurantes e horários à chegada.
DUPLO

Occidental Jandía Royal Level 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

876€

Situação A 400 metros da Praia de Jandía. Autocarro gratuito para
a praia de Jandia, três vezes por dia.
Quartos Deluxe com casa de banho, duche efeito chuva, secador,
espelho de aumento, roupões e chinelos, telefone, ar condicionado, ventilador de teto, TV-SAT, minibar com pacote de boas-vindas,
cofre, Wi-Fi, serviço de café e chá, terraço ou varanda. As Suites
Deluxe com sala de estar, minibar grátis e jacuzzi. A Master Suite
Deluxe com 2 quartos e uma sala de estar separada. Todos com vista para o mar. Capacidade máxima Deluxe: 2 adultos; Suite Deluxe:
3 adultos; Master Suite Deluxe; 4 adultos.
Instalações 2 Restaurantes, 2 bares e Wi-Fi. 2 piscinas, jacuzzi exterior, solário, camas balinesas, espreguiçadeiras e guarda-sóis.
Ténis, campo multidesportos, ginásio, circuito de água com jacuzzi
interior, 2 saunas, banho de vapor e zona de relaxamento. Massagens "U-Spa" (com custo).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet.
Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar com bebidas à
mesa, restaurante temático (5 vezes por semana), bar piscina (autoserviço de snacks) e bar de noite, tudo servido à mesa. Os clientes também têm acesso aos principais restaurantes da Occidental
Jandía Playa. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DELUXE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Occidental Jandía Playa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

738€

Situação A 3,5 km da vila pesqueira de Morro Jable e a 400 metros da praia, a espetacular praia de Jandia.
Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de teto, telefone, TV-SAT, pequeno frigorífico, cofre (com
custo), terraço ou varanda e possibilidade de vista para o mar (com custo). Os quartos Familiares são 2 quartos duplos comunicantes. Superior
Vista Mar com duche efeito chuva, roupão e chinelos, toalhas para piscina e praia grátis, troca sem custo.Wi-Fi grátis, pequeno frigorífico com
pack de boas-vindas no dia de chegada, amenidades superiores. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo/Superior: 2 adultos
+ 1 criança ou 3 adultos. Quarto Familiar (mín. 4 pessoas): 4 adultos + 2 crianças ou 6 adultos.
Instalações Restaurante buffet, 4 bares, sala de televisão, Wi-Fi grátis nas zonas comuns. Duas piscinas para adultos, uma piscina infantil, terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub. Campo de ténis, campo multidesportos e ginásio. Minigolf no hotel Occidental Jandía Mar (com custo). "U-Spa" (entrada com custo): circuito de água com jacuzzi, 2 saunas (1 finlandesa y 1 bio), banho de vapor e área de relaxamento. Com custo: 6 salões de tratamentos (duas das quais com banheira de hidromassagem e uma sala jet). Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 548 quartos. Antigo hotel Barceló Jandía Playa.
Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks e almoço ligeiro no snack-bar,
café e chá. Gelados no restaurante-buffet e snack-bar. Bebidas nacionais com e sem álcool conforme a carta tudo incluído. Consulte horários de
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Fuerteventura Princess 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

759€

Situação A 15 metros da praia de Esquinzo.
Quartos Duplo: casa de banho, secador, amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar (vazio), cofre (com custo) e terraço
ou varanda. Quarto Familiar Superior mais amplo. Duplos Esencia
exclusivos e modernos. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade
máxima Duplo/Esencia: 2 adultos + 2 crianças + bebé ou 3 adultos;
Quarto Familiar: 3 adultos + 3 crianças o 4 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurantes, bares, internet corner e Wi-Fi (com custo). Piscinas e toalhas (grátis na chegada e troca com custo). Miniclub. Ping-pong. Com custo: ténis, bilhares e centro desportivo
Matchpoint Sports. Wellness (+18): jacuzzis, piscina aquecida, banho turco, chuveiros de hidromassagem, saunas e massagens com
custo. Animação à noite. Área Esencia: Restaurante, bar chill out,
piscina aquecida, parque e piscina infantil e ginásio.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa, Tudo Incluído e Tudo Incluido Premium tipo buffet e dois jantares temáticos por semana. É obrigatório que os cavalheiros usem calças.

DUPLO

Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks. Bebidas locais segundo carta TI (etiquetas pretas
e reservas terão suplemento). Tudo Incluído Premium (estadia
minima de 3 noites): Chek in Express, saída tardia segundo disponibilidade, bebidas, vinho jovem e envelhecimento e serviço de
descoberta. Consultem bares, restaurantes e
horários.

Tudo Incluído

Club Jandía Princess 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

843€

Situação Na praia de Esquinzo com acesso direto.
Quartos Casa de banho, secador, ar condicionado, TV-SAT, frigorífico e terraço ou varanda. Com custo: telefone, Wi-Fi e cofre.
Familiar Superior são 2 quartos standard com porta comunicante.
As Suites com sala independente. Quartos adaptados (a pedido).
Capacidade máxima Standard/Suite Family: 2 adultos + 2 crianças
ou 3 adultos; Familiar Superior: 4 adultos + 2 crianças; Duplo/Suite
Only Adults: 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes, 5 bares, sala de jogos, camas balinesas
e área de Internet (tudo com custo). "Family Princess": piscina, parque infantil, mini-clube e "Granja Princess": pequena quinta ecológica com atividades para crianças. "Only Adults": piscina relaxante,
piscina naturista e chill out. Pilates, Tai Chi e Yoga. Ginásio. Jacuzzi,
duchas de hidromassagem, sauna, banho turco e massagem (com
custo). Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Para o jantar é
obrigatório o uso de calças ou bermudas e camisa com mangas
aos cavalheiros.

STANDARD FAMILY
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho.
Lanches, café, chá e pastelaria. Bebidas segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consulte bares, restaurantes e
horários ao hotel. Tudo Incluído Premium (com custo): Check in,
saída tardia (a pedido), bebidas Premium, roupão, chinelos e serviço de descoberta.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Iberostar Playa Gaviotas 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

862€

Situação Na primeira linha da Praia de Jandía.
Quartos Duplo com casa de banho, secador, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi grátis, minibar (com custo), telefone, cofre (com custo) e varanda
ou terraço. O Familiar Comunicado com dois quartos ligados por uma porta. A Família Comunicada Superior mais ampla com jacuzzi e frigobar
de cortesia. O Duplo Star Prestige (+16 anos) com vista para o mar, cafeteira, roupão de banho, chinelos e acesso à sala Vip e ao solário Prestige.
Capacidade máxima Duplo/Lateral Vista Mar: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Duplo Star Prestige: 3 adultos; Famíliar/Superior Familiar: 4
adultos + 2 crianças.
Instalações 2 restaurantes vista para o mar frontal, 3 bares, bowling bar onde você pode jogar boliche, bilhar ou futebol de mesa (com custo), e
Wi-Fi Premium gratuito em todo o hotel. 2 piscina para adultos, piscina infantil, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. StarCamp, parque
infantil e programa de animação diurno e nocturno. Tiro com arco e rifle, ping pong e vôlei incluídos. Tênis e squash (com custo). Spa Sensations,
localizado no hotel vizinho Iberostar Playa Gaviotas Park (com cargo): piscina aquecida, tratamento e cabines de massagem. Restaurante temático aberto duas vezes por semana (reserva obrigatória).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet e para o jantar, os senhores devem usar calças compridas e camisa com mangas.
Características Dispõe de 375 quartos. Área Star Prestige e Iberostarchef.
Tudo Incluído Tipo buffet. Nas refeições inclui: refrescos, água, vinho e cerveja. Snacks. Seleção de bebidas nacionais com/sem álcool segundo
carta de TI (etiquetas pretas e reservas terão custo). Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel. O serviço de TI
finaliza às 01:00 horas e às 12 horas do meio dia no dia de saída.

DUPLO STAR PRESTIGE

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Mur Hotel Faro Jandía & Spa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

828€

Situação Frente ao famoso Faro de Morro Jable em Jandía e próximo da praia.
Quartos Duplo Superior com casa de banho, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi grátis, minibar e cofre (ambos com
custo) e terraço. A Deluxe com serviço de descoberta e vista da
praia de Jandía. A Júnior Suite com sala de estar e quarto separado e na varanda um jacuzzi. Capacidade máxima Duplo Superior/
Deluxe: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos +
2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, snack bar e lounge bar, sala de conferências e Wi-Fi em todo o hotel. Piscina central (aquecida de nov-abril)
e piscina infantil. Area chill out no terraço exterior. Parque infantil.
3 campos de ténis e minigolf (ambos com custo). Spa: piscina interior, jacuzzi, sauna finlandesa, banho turco e ginásio. Massagens e
tratamentos (ambos com custo). Estacionamento coberto.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo. É imprescindível para os senhores o uso de
calças compridas no serviço de jantar.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Snacks. Bebidas com/sem álcool segundo a carta TI. Consultem bares, restaurante e horários ao hotel.

DELUXE

Iberostar Playa Gaviotas Park 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

908€

Situação Apenas a 200 metros da praia de Jandía.
Quartos Júnior suites com sala integrada, ar condicionado, banho,
secador, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, frigorífico, cofre (com custo), telefone e terraço ou varanda. Duplo Deluxe com roupão, chinelos e
acesso a zonas húmidas do spa. A Suite com salão independente.
A Suite Priority Location com localização preferencial. Capacidade
máxima Júnior Suite/Duplo Deluxe: 2 adultos; Júnior Suite Vista
Mar Lateral: 3 adultos; Suite/Suite Priority Location: 4 adultos + 1
criança.
Instalações 2 Restaurantes, 2 bares, Wi-Fi Premium gratuita no
hotel e internet corner (com custo). 5 piscinas com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis, piscina infantil, Aquafun (parque aquático) e toalhas de piscina (com depósito). Parque infantil Funpark,
StarCamp dividido por grupos da idade (estações de férias). Aeróbica, voleibol, ténis de mesa, tiro com arco e bowling. Com custo:
Campo de ténis, bilhar e matrecos. Spa Sensations (com custo):
piscina climatizada, tratamentos e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído com cozinha ao vivo.
Características Dispõe de 206 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet frio e quente com cozinha ao vivo. Ás
refeições inclui: refrescos, água, vinho e cerveja. Snacks e bolos.
Bebidas nacionais com/sem álcool segundo a carta do TI. Consulte
bares, restaurantes e horários ao hotel.
DUPLO VISTA JARDIM
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Iberostar Fuerteventura Palace 5*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

860€

Situação Na primeira linha da famosa Playa de Jandía e apenas 3 km do pueblo pesqueiro de Morro Jable.
Quartos Duplo com casa de banho completa e secador de cabelo, telefone, televisão por satélite, Wi-Fi grátis, ar condicionado, mini-bar (a pedido e com custo) e varanda ou terraço. O quarto Duplo Sharing Pool possui um terraço privado com acesso à piscina principal. O quarto Duplo
Priority Location está localizado na parte mais alta do hotel com vistas para o mar. O Quarto e Suite Star Prestige possuem as seguintes atenções
especiais: vistas para o mar, Wi-Fi Premium, atenções especiais e acesso à sala Vip Prestige. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Um restaurante temático teppanyaki, um restaurante buffet, três bares, sala de conferências, Wi-Fi grátis em todo o hotel. O hotel
oferece três piscinas (uma privada para os clientes Star Prestige), solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas. Voleibol e ginásio. Pode aceder ao centro Spa Sensations (com custo). A Área Star Prestige é composta de piscina privada, camas balinesas, Open bar com
bebidas e frutas durante o dia, sala VIP com Wi-Fi Premium gratuito, acesso direto a la praia e imprensa diária. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído. Durante o serviço de jantar, é obrigatório para os homens o uso de calças e camisa com
mangas.
Tudo Incluído Às refeições, tanto ao almoço como o jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cervejas e vinho da casa. Lanche com
sanduíches, café, chá e pastelaria. Serviço da bebidas com/sem álcool conforme carta TI (etiquetas pretas, reservas e cocktails terão suplemento). Consulte bares, restaurantes e horarios ao hotel.
+16

DUPLO VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Gran Canária

Uma ilha para te surpreender

C

ontinuamos viagem pelo universo
mais fascinante do Atlântico.
Seguimos enchendo a mala de
ritmos canários, imagens inesquecíveis e
momentos para recordar. Apertamos os
cintos e saltamos de Tenerife diretamente
à segunda maior ilha do arquipélago: Gran
Canária. Um mundo em pequena escala
no qual pode encontrar tudo que consiga
imaginar e inclusive tudo o que jamais
imaginou. Conhecida, de facto, como o
continente em miniatura, a ilha de Gran
Canária é um planeta de férias único no
mundo: ideal para uns dias em família
plenos de diversão e fantasia; paraíso
dos desportos aquáticos, da festa e dos
amantes da natureza; um oásis no qual
se pode perder em casal e voltar a se
apaixonar, uma e outra vez.

aventura, relax e diversão… A ilha inteira
está cheia de faces opostas, de deliciosas
contradições que se podem descobrir ao
longo de qualquer época do ano pois, tal
como as suas ilhas irmãs, Gran Canária vive
numa primavera eterna de temperaturas
suaves e infinitas horas de sol. Las
Palmas, a sua cidade principal e capital
administrativa das Canárias juntamente
com Santa Cruz de Tenerife, é uma boa
amostra deste contraste natural que
oferece toda a ilha. Destaca-se como um
núcleo movimentado de atividade cultural
e lazer popular adaptado a todas as idades
e é imprescindível para desfrutar de um dia
de compras, uma noite de jantar e festa
com os amigos, ir ao teatro, a um concerto,
um museu ou demorar-se mais pelas suas
agradáveis ruas, praças e avenidas.

Parque Rural de Nublo; o animado e chique

Com os seus 236 kilómetros de costa,
dos quais 60 oferecem incríveis praias de
paisagens incríveis nas quais mergulhar e
desfrutar das melhores zonas de banho de
todo o Atlântico, Gran Canária é uma ilha
cheia de possibilidades para viver ao ar livre.
Caminhar pelas suas superfícies vulcânicas,
percorrer rotas gastronómicas que falam
do passado, da vida mais autêntica e da
tradição que segue e se mantém intacta de
geração em geração, buscar a aventura nos
seus parques de atrações ou simplesmente
sentar-se a ver um dos imponentes pôr
de sol que banham de cores as dunas de
Maspalomas...

Outros lugares que descobrimos na nossa
rota são a zona histórica de Vegueta; o

cada pessoa que encontramos no nosso

Tudo na Gran Canária parece criado
para surpreender, tudo está como que
desenhado por uma mente maravilhosa de
outro planeta, combinando materiais que
parecem trazidos de uma galáxia longínqua,
compondo o cenário perfeito para marcar
instantes irrepetíveis. As suas paisagens,
declaradas Reserva da Biosfera (quase 50%
da ilha), fornecem imagens sonhadas nas
quais entramos e escapamos da realidade, e
as suas gentes abraçam o visitante abrindolhes as portas do seu dia a dia, sempre com
um sorriso caloroso e humilde nos lábios.
Tranquilidade e frenesim, descanso e
150

porto de Mogán, no qual se encontram
os melhores atuns do Atlântico; Agete, as
suas piscinas naturais frente ao mar e o seu
espetacular ambiente de pinhais canários;
o mirante da Degollada de las Yeguas,
onde teremos uma das vistas mais bonitas
de toda a Gran Canária; os restaurantes
e tabernas típicas de San Bartolomé de
Tirajana, os melhores programas para poder
saborear autêntica cozinha tradicional da
Gran Canária nos bancos das praias mais
belas… E assim, pouco a pouco, com o passo
firme e a vida calma, perdemo-nos por todos
estes pequenos destinos mágicos que nos
propõe a ilha, deixando voar a imaginação e
desfrutando de cada minuto, cada história,
caminho por este universo inimitável.

151

A não perder

Nós levamos-te

Os Pozos de la Nieve

Vibra com o
melhor windsurf

A magia piscatória
de Mogán

Faz umas férias ativas. Atreve-te a viver
novas experiências, a descobrir o mar de
outro modo, a desfrutar do windsurf nas
melhores praias das Canárias. Quando
ouvires falar de Pozo Izquierdo, da praia de
El Palmar ou da praia de Vargas saberás
que estás perante um amante das ondas
e do vento: são as zonas de banho mais
indicadas para te lançares à conquista do
Atlântico com a tua prancha. De facto,
em Pozo Izquierdo realiza-se desde a
década de 80 o campeonato mundial
da PWA World Windsurf Tour. Nos seus
arredores encontrarás numerosas escolas
e associações de profissionais e adeptos
que te darão uma ajuda e te ensinarão mil
truques para cavalgar sobre o oceano sem
medo. Não importa a tua idade nem as
tuas habilidades: toda a gente é bem-vinda,
podes fazer magníficos amigos para o resto
da vida e verás que se trata de um ambiente
onde sempre reina o bom humor.

Mogán e o seu animado porto é um dos
pontos do litoral da Gran Canária que
melhor conserva a sua essência piscatória.
Pontes, jardins de flores, canais de água
que brilham à luz do sol... Apesar de
representar um dos pontos turísticos por
excelência na ilha, junto com a Praia do
Inglês ou a maravilhosa Maspalomas, o
Porto de Mogán é sobretudo tranquilidade,
paz, harmonia, serenidade e todas essas
pequenas coisas que agradecemos quando
queremos deixar para trás o ritmo imparável
da cidade. Diz adeus ao telemóvel, esquece
a televisão e sai para desfrutar dos seus
trilhos por falésias e percursos junto ao mar,
toma banho nas suas praias, embarca num
veleiro, submerge-te no Atlântico e saboreia
um bom peixe fresco na brasa, sentado
numa das inúmeras esplanadas que há nas
ladeiras das suas montanhas.

Escolher um dos lugares mais
impressionantes da Gran Canária não é
fácil, porque há inúmeros recantos que
te deixarão sem fôlego. Mas um dos mais
incríveis, sem dúvida, é o Pico dos Pozos
de la Nieve. Trata-se de um miradouro
natural situado no próprio coração de
Gran Canária. A partir do centro da ilha,
este pico é o de maior altura de todo o seu
território e fica rodeado por uma natureza
virgem perfeitamente conservada que
permite observar os grandes contrastes
paisagísticos que caracterizam a Gran
Canária. Qualquer dia é perfeito para nos
aproximarmos do cume de Las Nieves, mas
se pudermos programar com calma, o ideal
é escolher um dia seminublado. É que nos
dias com certa nebulosidade o miradouro
continua a ter uma visibilidade privilegiada
mas oferece um espetáculo digno de
capturar com a câmara: Gran Canária e
Tenerife, com o Teide ao longe, parecem
flutuar num limbo de nuvens e mar. Pura
magia.

Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

Las Palmas, cidade histórica
Las Palmas é uma urbe inesquecível por méritos próprios e, além de partilhar a qualidade de
capital administrativa com Santa Cruz de Tenerife, é uma capital que surpreende qualquer
pessoal que a visita pelo seu espírito vibrante e o seu coração aberto e de caráter sempre
hospitaleiro. É, de facto, a cidade com mais população de todo o arquipélago, e isso permite
que nela se misturem todo o tipo de vertentes culturais, tradições e costumes, criando um
ambiente perfeito para ativar a criatividade e desenvolver uma incansável vida social. Citadina
e natural, Las Palmas é outro mini continente dentro da ilha. A cidade conta com 5 praias
maravilhosas para descontrair e desfrutar do Atlântico. Oferece parques e praças, como a de
Santa Ana diante da catedral das Canárias, em Vegueta; e o parque João Paulo II, o maior de
todas as ilhas. Além disso, destaca-se pela sua península montanhosa de La Isleta, onde está
o Torreão de São Pedro Mártir (mais conhecido como o Castelo de São Cristóvão); perto daqui,
o emblemático Castelo da Luz, que soube enfrentar muitos ataques de piratas. Todo este
conjunto de pormenores continua a recordar-nos que Las Palmas é uma referência de vida,
uma cidade que sempre esteve ao lado dos seus, na qual podemos sentir-nos tranquilos
e protegidos. Uma capital para ver de dia e viver de noite. Com propostas para todo o ano.

Um observatório
astronómico de luxo
Existe um pequeno oásis na Gran Canária
onde o tempo se mede em pequenas gotas
de azeite, onde tudo desliza lentamente,
com todo o sabor da vida de sempre, da
vida de antigamente. Trata-se de Temisas,
onde é originário o famoso azeite de oliveira
virgem canário Caserío de Temisas, uma
aldeia verde intenso perfilado entre ravinas
e colinas, com casas típicas brancas e uma
das melhores cozinhas gran canárias. Aqui
teremos a oportunidade de visitar um dos
observatórios astronómicos mais incríveis
da Europa.
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Meia Pensão

Bull Astoria 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

572€

Situação Na cidade de Las Palmas de Gran Canária, no coração
da área comercial da cidade, junto à área financeira e muito perto
da espetacular praia de Las Canteras. A uma curta distância você
pode encontrar o Gran Casino, o Museu da Ciência e Tecnologia
Elder e o Parque Santa Catalina.
Quartos Duplos totalmente equipados com duas camas individuais, casa de banho completa com banheira ou duche, complementos de banho, secador de cabelo, espelho de maquilhagem,
ar condicionado, telefone, televisão por satélite, uma secretária,
ligação à internet Wi-Fi e cofre (com custo). Capacidade máxima
2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Conta com um restaurante localizado no piso térreo
do hotel, um bar com terraço localizado no 5º andar junto da área
de lazer do hotel, sala de convívio, sala de televisão, conexão à Internet Wi-Fi nas áreas comuns e sala de jogos com ping pong (grátis), mesa de bilhar, matraquilhos e mesa de ar hockey (todos com
custo adicional). O hotel dispõe de uma piscina rodeada por um
solário e jogos de tabuleiro. Oferece um amplo ginásio com máquinas de cardio e uma sauna.
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa tipo buffet. O Restaurante encontra-se
situado no piso térreo e há um buffet com pequenos-almoços, almoços e jantares.
DUPLO

Características Dispõe de 168 quartos.

Meia Pensão

Cantur City Hotel 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

624€

Situação A 50 metros da praia de Las Canteras.
Quartos Os Duplos Standard têm uma casa de banho completa
com secador de cabelo, espelho de aumento e amenidades, telefone, ar condicionado, televisão por satélite, ligação gratuita à internet, mini-frigorífico (com custo), menu de almofadas, água de
cortesia, café no quarto e cofre de tamanho portátil. A Júnior Suite
com sala de estar separada. Capacidade máxima Duplo Standard:
2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos.
Instalações Restaurante, bar terraço Chill-Out, sala de televisão,
sala de reuniões, Wi-Fi gratuita em todo o estabelecimento e internet corner (com custo). Espetacular terraço onde se encontra a
piscina panorâmica aquecida para adultos e crianças, jacuzzi aquecido, sauna finlandesa, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de
toalhas. Ginásio dispõe de: bicicleta de exercício, escada rolante,
elíptica, 2 centros de musculação e banco. Serviço de lavandaria
(com custo).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Pequeno-almoço tipo buffet, almoço e jantar tipo menu ou buffet, dependendo da ocupação.
Características Dispõe de 114 quartos. Animais de estimação são
permitidos.

DUPLO STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Concorde 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

557€

Situação A 50 mts da praia de las Canteras, rodeado de centros
de negócio e de lazer e a 300 metros do Parque de Santa Catalina.
Quartos Atuais e confortáveis, todos com casa de banho completa com duche, secador de cabelo e amenidades de banho, ar condicionado, telefone, televisão por satélite, ligação à internet Wi-Fi
gratuita (a pedido), minibar com custo e cofre (grátis). Os quartos
Júnior Suite têm, além do anterior, um salão integrado, sala para
bagagem, terraço privado com espreguiçadeiras, mesas e cadeiras. Capacidade máxima Duplo/Júnior suite (mínimo 2 pessoas): 2
adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Conta com um restaurante com vistas panorâmicas
da praia de las Canteras, bar-cafetaria, salão social com televisão,
espaço de internet, área Wi-Fi e várias salas para convenções. O
hotel coloca à sua disposição uma piscina aquecida para adultos
e crianças com terraço-solário no piso superior, espreguiçadeiras e
guarda-sóis. Serviço de toalhas para praia e piscina.
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno almoço, Meia
Pensão e Pensão Completa. Pequeno-almoço tipo buffet, almoço e
jantar tipo menu ou buffet (dependendo da ocupação).
Características Dispõe de 128 quartos. Hotel ideal para os clientes
que viajam em negócios ou para férias em família.

DUPLO

Pequeno-Almoço

Sercotel Cristina Las Palmas 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

580€

Situação Na primeira linha da praia de Las Canteras. A poucos metros do porto e do novo Aquário Poema del Mar, do Parque Santa
Catalina e do centro comercial da cidade.
Quartos Com vista para a cidade ou para o mar, com uma decoração muito elegante e muito bem equipada. Todos os quartos
dispõem de casa de banho completa, secador de cabelo e amenidades. Ar condicionado,TV-SAT de 26'', telefone, secretária, cofre
(sem custo), ligação internet grátis, mini-bar com 2 garrafas de
água, 2 sumos de laranja e 2 colas (grátis apenas no primeiro dia) e
varanda. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, Bar Hall, Bar Piscina, área de leitura e ligação Wi-Fi gratuita em todo o hotel. O hotel tem até 12 salas de
reuniões (todas com ligação Wi-Fi a nível do usuário) e várias capacidades de acordo com a montagem, até 300 pessoas, ideal para
as suas reuniões privadas serem um sucesso. Os clientes podem
refrescar-se na piscina ao ar livre e relaxar no terraço (com espreguiçadeiras e guarda-sóis). Ginásio gratuito no horário de piscina e
serviços de massagem (com custo). Serviço de quartos 24 horas e
lavandaria com custo.
Serviço de restaurante Pequeno almoço e Meia Pensão. O regime
de meia pensão consiste em buffet de pequeno almoço e jantar.
Características Dispõe de 306 quartos.
DUPLO VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Bull Reina Isabel & Spa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

666€

Situação Na primeira linha da praia de las Canteras e no centro da
zona comercial e de lazer.
Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo (os quartos duplos dispõem de duche ou banheira e os individuais só com
chuveiro), ar condicionado, telefone, TV por satélite, Wi-Fi, minibar,
cofre (com custo) e terraço. Disponibilidade de quartos com vista
para o mar (com custo). Capacidade máxima 2 adultos (criança ou
3 adultos a pedido).
Instalações Restaurante buffet Roma, restaurante à la carte Summum (com custo), Fiesta Bar, terraço La Marina, várias salas de
conferências e ligação Wi-Fi em todo o estabelecimento. Piscina
no sótão, solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina e praia (com depósito). Ginásio Spa com acesso gratuito e localizado no 9º andar do hotel, com vistas espetaculares da praia de
Las Canteras: piscina de flutuação, camas de massagem aquática
Medy Jet, sauna ou banho turco, piscina com jatos de massagem
e camas de borbulhas, cabine de sal e massagens (tratamentos e
serviços com custo).
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-almoço e Meia
Pensão tipo buffet no rte. Roma. No restaurante Summum onde
poderá degustar da nossa original cozinha de autor (com custo).
Características Dispõe de 225 quartos.
DUPLO

Hotel & Spa Cordial Roca Negra 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

610€

Situação A 200 metros de distância são as piscinas naturais de
Agaete, ligadas diretamente ao hotel.
Quartos Duplo Standard com casa de banho, duche, secador de
cabelo, espelho de aumento, TV-SAT, cofre e Wi-Fi (grátis), mini-frigorífico, ar condicionado (dependendo do tempo pode ser usado
para refrigerar ou aquecer), sofá-cama e terraço mobilado. Júnior
Suites com quarto separado e Duplos Superiores com vista para o
mar. Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet, bar piscina e bar lounge. Wi-Fi
grátis nas zonas comuns, sala de reuniões, jornais diários gratuitos
oferecidos no bar da piscina e receção. Piscina com jacuzzi separado, piscina separada para crianças (aquecida no inverno), espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (gratuitas mas com
depósito). Wellness Ossidiana (entrada a partir das 16 anos) com
custo e reserva 24 horas antes: Piscina interior com espreguiçadeiras de borbulhas, lombar jacuzzi, jato cortina ou cascata e canhão
executivo ou cervical, flotarium, banho romano, banho turco, sauna finlandesa, duche bitérmico, chuveiro Ártico, pedilúvio de gelo,
espaço gelo e sala de relaxamento. Cabines para massagens e tratamentos (com custo). Ginásio gratuito. Estacionamento gratuito.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão Buffet ou
a menu dependendo da ocupação.
Características Dispõe de 87 quartos.
DUPLO STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

Bull Costa Canaria & Spa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

854€

Situação Na primeira linha da praia de San Agustín.
Quartos No edifício principal todo remodelado com casa de banho
completa, secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi, minibar, cofre (ambos com custo) e varanda. Opção de andar superior e
vista para o mar (com custo). As Suites são bungalows de 1 quarto
com jacuzzi privado e na primeira linha da praia. Capacidade máxima Duplo/Suites (mín.2 adultos): 3 adultos.
Instalações Restaurante, bares, salão com internet corner e WiFi gratuito em todo o hotel. 2 piscinas com terraço-solário, guarda-sóis e espreguiçadeiras. Ginásio, petanca, ping pong e tiro com
arco. Bilhar (com custo) e campo de ténis. SPA gratuito para todos
os clientes do hotel. Com custo: massagens, tratamentos. Solário
com nova área nudista incluída. Programa de animação.
Serviço de restaurante Meia-pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Aos homens requer-se calças compridas e camisas com mangas
ao jantar, em Julho e Agosto, são permitidas bermudas.
Características Dispõe de 245 quartos. Hotel só adultos maiores
de 15 anos.

DUPLO STANDARD

Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Lanches, bolos e gelados. Shows e música noturna. Bebidas nacionais e internacionais com/sem álcool (etiquetas pretas e
reservas com suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes no momento da chegada ao hotel.
+15

Meia Pensão

BlueBay Beach Club 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

545€

Situação Na primeira linha de mar, na urbanização de Bahía Feliz.
Alojamento Apartamentos de 1 quarto com 2 camas geminadas e
um sofá cama. Casa de banho privada com banheira e duche separado, amenidades, toalhas e secador de cabelo. Ar condicionado
no quarto, televisão de ecrã plano (alguns canais com custo), cofre
(com custo), acessos à Internet Wi-Fi (com custo), pequena cozinha completa com micro-ondas e frigorífico, cafeteira, tábua e ferro
de engomar. Apartamentos Superiores com uma sala de estar mais
ampla. Apartamentos de 2 quartos equipados com quatro camas
geminadas. Conta com 2 quartos e 2 casas de banho separadas.
Capacidade máxima Apartamento 1 quarto/Apartamentos Superiores: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Apartamentos 2 quartos:
4 adultos + 1 criança ou 5 adultos.
Instalações Restaurante buffet e à la carte (com custo) “La Hacienda” e Snack bar “La Sirenita”. Piscina com separação para crianças,
ginásio com equipamento fitness, sauna e jacuzzi (jacuzzi também
na piscina). Clube infantil. Bilhares e ténis de mesa (ambos com
custo). Dardos, tiro ao alvo, tiro com arco e petanca. Programa de
animação.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-almoço e Meia
Pensão tipo buffet.
Características Dispõe de 158 apartamentos totalmente equipados.
APARTAMENTO 1 QUARTO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

595€

Situação A 500 metros da praia de Las Burras e a 600 metros da
praia de San Agustin.
Quartos Banho com banheira (duches em quartos adaptados), secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, cofre (com custo) e
varanda. As Familiares com 2 quartos separados. Júnior Suite com
sala independente e a Duplo Thalasso (+15 anos) com vista para o
mar, um circuito Thalasso, roupão e chinelos. Capacidade máxima
Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 1
criança; Duplo Thalasso: 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 3 crianças.
Instalações 2 restaurantes (um deles à la carte, com custo), 4 bares, 7 salas de conferências, 3 piscinas e toalhas para as piscinas
(depósito e troca de toalhas com custo). Terraço Chill Out (com
custo e +16 anos): piscina e zona para naturistas. Parque infantil,
mini-club. Ping-pong, petanca e dardos. Com custo: campo de ténis, padel, squash e bilhar. Ginásio. Centro “Thalasso Gloria” (fechado entre o 01/05/19 a o 31/10/19).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia-pensão e Tudo Incluído Premium tipo buffet.
Tudo Incluído Premium Às refeições: água, refrescos, cerveja e
vinho da casa. Snacks, gelados e bolo. Bebidas locais de acordo
com a carta TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem
horários de bares e restaurantes à chegada.
DUPLO

Meia Pensão

Don Gregory by Dunas 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

623€

Situação Na 1ª linha da praia de Las Burras e com acesso direto.
Quartos Duplo Vista Mar com casa de banho, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi e varanda ou terraço. Com custo:
minibar e cofre. O Duplo Vista Piscina com terraço. O Duplo Vista
Mar Premium, no 7º e no 8º andar, o Duplo Vista Mar Premium Top
Floor no último andar do hotel (9º) e a Suite Duplex Premium, no
8º andar. Todos os Premium com entrada gratuita para o Spa por
pessoa/estadia), cofre e serviço de toalhas, base ipod/ipod, pacote
de boas vindas, minibar com bebidas não-alcoólicas (sem substituição), pequeno almoço no quarto (a pedido) e acesso ao solário
privado. Capacidade máxima 3 adultos excepto Duplo Vista Mar
Premium Top Floor: 2 adultos.
Instalações Restaurante, bar piscina e Wi-Fi. 2 piscinas (aquecida
no inverno), toalhas de piscina. Ginásio e Spa (com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo incluído Select tipo
buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. Para o jantar, roupa
apropiada.

DUPLO VISTA MAR
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Tudo Incluído Select Pequeno almoço e jantar buffet e comida à
la carte. Às refeições: água, refrescos, sumos, cervejas e vinho da
casa. Lanches, bolo, café e chá. Bebidas de acordo a TI. Consultem
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel. Entrada gratuita no Spa (por pessoa e estadia).
+16

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

626€

Meliá Vista Mar

Situação Na praia de San Agustín, com
acesso direto.
Quartos Banho com secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi (grátis),
minibar (com custo), cofre e varanda.
Possibilidade de quartos The Level (com
custo extra): Duplo, Júnior Suite e Suite.
Estes quartos incluem o seguinte Serviço
The Level: imprensa diária no The Level
Lounge. Cafetaria e snacks, utilização
gratuita de 1 hora de acesso ADSL internet no Lobby, Business Center de 09h às
22h no Lounge e 30 minutos diários de
sauna no Spa, ténis/squash grátis (1 hora/
dia), solário exclusivo (+16 anos) com jacuzzi, fruta, espumante, café, sumos e
água. Roupão, chinelos e late check-out
sem custo (segundo disponibilidade e

Me l iá Ho te l s I nternati onal : Gran Mel iá

confirmação). Capacidade máxima Duplo 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite/
Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
+ 1 criança.

beleza e serviço pessoalizado. Animação.

Instalações Restaurante buffet “Roque Nublo”, snack-restaurante “Tara”,
Rte “TBN” (à la carte), 2 bares, salas de
reuniões, Wi-Fi grátis excepto na zona
da piscina, internet corner (com custo)
e observatório com telescópio e astrónomo profissional. 3 piscinas (1 delas
climatizada e 1 infantil), solário com espreguiçadeiras e guarda- sóis e toalhas
de piscina grátis. Miniclub (em férias escolares) e zona de jogos. Campo de ténis
e squash, minigolf, bilhar (com custo),
ténis de mesa e ginásio. Spa (com custo):
tratamentos de relaxamento, anti-stress,

Características Dispõe de 279 quartos.
Hotel adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

.

ME

.

Paradisus

.

Meliá

.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo
buffet com cozinha ao vivo.

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço
e jantar inclui às seguintes bebidas:
água, refrescos, cerveja e vinho da casa.
Snacks, café, infusões e bolos. Bebidas
locais e internacionais segundo a carta
de TI (etiquetas pretas, reservas e bebidas Premium com custo). Consultem
bares, restaurantes e horários à chegada
ao hotel.

Innside

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Corallium Beach by Lopesan Hotels 3*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

611€

Situação Na mesma praia de San Agustín.
Quartos Duplo Standard: cama de casal, banho com duche, amenidades, TV-SAT, telefone, ar condicionado, minibar (a pedido e com
custo), cofre (com custo) e varanda ou terraço. Duplo Económico:
vista para a rua. Duplo Standard Vista Lateral: vistas laterais para
o mar. Duplo Deluxe: vistas diretas para o mar. Júnior Suite com
cama de casal e sofá cama. A Sénior Suite é mais ampla com quarto duplo, sala com sofá cama. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo Standard/Económica/Deluxe: 2 adultos;
Júnior Suite: 3 adultos; Sénior Suite: 4 adultos.
Instalações Restaurante, bar hall, bar piscina, Wi-Fi. Jardim tropical, 2 piscinas, 2 jacuzzis, espreguiçadeiras, guarda-sóis e terraço
nudista. Campo de ténis (com custo e localizado no hotel Ifa Interclub, a 10 minutos a pé). Centro de massagem (com custo). Programa de atividades “Healthy Coaching”.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Meia
Pensão Plus e Tudo Incluído tipo buffet. Meia Pensão Plus: inclui 2
bebidas no jantar. Vestido formal no jantar.
Características Dispõe de 210 quartos. Hotel só adultos (+18 anos).

DUPLO STANDARD

Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, sumos, cerveja e
vinho. Bebidas nacionais de acordo com a carta do TI (etiquetas
pretas e reservas com suplemento). Consulte horários de bares e
restaurantes no momento
+18
da chegada ao hotel.

Abora Continental by Lopesan Hotels 3*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

584€

Situação A 200 mts de una pequeña cala.
Quartos Duplos com casa de banho, chuveiro, telefone, TV-SAT,
Wi-Fi, cofre (com custo) e varanda ou terraço. O Duplo Económico com vista para a rua e sem varanda. O Duplo Deluxe com vista
para o mar. O Duplo Familiar com um sofá e jogos para crianças.
Capacidade máxima Duplo Economy: 2 adultos; Duplo Standard/
Deluxe: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Duplo Familiar: 2 adultos
+ 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares e sala de conferências (com custo). Wi-Fi grátis em todo o hotel. 2 piscinas para adultos, uma piscina para crianças, 2 jacuzzis, espreguiçadeiras, guarda-sóis, toalhas
para a piscina (com depósito e câmbio com custo). Parque infantil,
mini-clube e mini-discoteca nas férias escolares. Dardos, ténis de
mesa e bilhar (com custo). Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo. Ao jantar solicita-se o uso de roupa adequada.
Características Dispõe de 396 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Snacks 24 horas: sanduíches, café, infusões e bolos. Bebidas locais segundo a carta de TI (etiquetas pretas, reservas e bebidas nacionais terão suplemento). Consultem horários de bares e
restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO

158 SAN AGUSTÍN/PLAYA DEL INGLÉS

+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

664€

Situação Em frente à famosa Praia del Inglés, com uma vista excecional sobre as dunas de Maspalomas.
Quartos A Duplo Standard com banho, chuveiro, secador, espelho de aumento e amenidades, ar condicionado, TV-SAT, telefone, mini-frigorífico
(vazio), cofre e varanda com vista para o jardim ou para a piscina. Duplo Standard Vista estão localizados nos últimos andares do hotel, com
vista para o mar e para a piscina. Duplo Superior Vista estão localizados no final do edifício principal, com vista para o mar e vista para a piscina e
terraço com espreguiçadeiras. Duplo Deluxe estão localizados no edifício principal, com vista para a área urbanizada da Playa del Inglés ou com
vista para a piscina. Deluxe Duplo Vista estão localizados no edifício principal, com vista para o mar e vista para a piscina. 10 quartos adaptados
(com chuveiro). Capacidade máxima Duplo Standard/Duplo Standard Vista: 2 adultos ou 1 adulto + 1 criança; Duplo Deluxe/Duplo Vista Superior/
Duplo Deluxe Vista: 2 adultos ou 1 adulto + 1 criança.
Instalações Restaurante, bar-piscina, bar e piano-bar (abertura mediante ocupação/ temporada), Restaurante Buffet "The Food Garden" (6º andar) e Restaurante Italiano à la carte "Mediterraneum" (6º andar), Bar "El Ancla" ( 7º andar), "Maresía" Sea & Wine (7º andar), Bar "Coral" (6º andar)
e Snack Bar "La Sal" (1º andar). 3 piscinas para adultos e serviço de toalhas de piscina (com depósito e taxa extra para a mudança).
Serviço de restaurante Pequeno-almoço, Meia Pensão, Meia Pensão Plus e Tudo Incluído. O Meia Pensão Plus inclui as bebidas nas refeições.
Requer, aos seus clientes, roupa formal para o serviço de jantar.
Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, refrescos, sumos, cerveja e vinho da casa. Lanches. Bebidas nacionais de acordo com a carta TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes na chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Mur Aparthotel Buenos Aires II

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

579€

Situação Apenas a 800 metros da Praia del Inglés.
Alojamento Apartamento de 1 quarto com casa de banho completa com duche, sala com sofá cama, cozinha americana completamente equipada com frigorífico, aquecedor de água, utensílios de
cozinha para 3 pessoas e microondas, Wi-Fi gratuito, televisão por
satélite com ecrã plano e varanda mobilada com vistas para o piscina. Capacidade máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 criança.
Instalações Conta com restaurante principal com terraço ao ar livre, Snack-bar e Sport´s Bar. Acesso gratuito à Internet Wi-Fi no
bar e no lobby, 3 Pontos de internet (com custo adicional). Uma
piscina exterior para adultos e crianças (aquecida de Novembro a
Abril), um terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Para
os mais pequenos, pode desfrutar do parque infantil. Bilhar americano (com custo). Possibilidade de utilizar as instalações do centro
de wellness do hotel Neptuno localizado ao lado do complexo (grátis e só para clientes maiores de 18 anos).
Serviço de restaurante Oferece regime de Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com comida
internacional e local.
Características Dispõe de 150 apartamentos. O hotel dispõe de
instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.

APARTAMENTO

Meia Pensão

Mur Hotel Neptuno 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

634€

Situação A 900 metros da praia, acesso direto ao centro comercial
Yumbo e a menos de 3 km encontra-se um campo de golf.
Quartos Duplo standard com casa de banho completa, duche ou
banheira, espelho de aumento e secador de cabelo, ar condicionado, telefone, televisão por satélite de ecrã plano, Wi-Fi grátis, minibar e cofre (ambos com custo), aquecedor de água com possibilidade de café/chá e varanda. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Conta com um restaurante, 2 bares, Wi-Fi grátis em
todo o estabelecimento e sala de conferências. O hotel coloca a
sua disposição uma piscina com escorregas aquatico com um terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ginásio. Centro
de Wellness com sauna finlandesa, banho de vapor, duche de sensações. Serviço de massagens e tratamentos (ambos com custo).
Música de piano ao vivo e karaoke várias vezes por semana.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 170 quartos. Hotel recomendado para
adultos (maiores de 18 anos).
Tudo Incluído Pequeno-almoço e jantar tipo buffet e almoço à la
carte. No almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Bebidas segundo carta de TI (etiquetas pretas e reservas têm
suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada
ao hotel.
DUPLO
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+18

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Beverly Park 3*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

573€

Situação Frente para o mar, a 100 metros da praia, a 500 metros do centro comercial e a 5 km da animada localidade de Maspalomas.
Quartos Standard totalmente equipado com casa de banho completa e secador de cabelo, telefone, televisão Inteligente (Smart TV) com ecrã
plano 32'', cofre (na receção e com custo) e varanda mobilada. O Quarto Familiar é um quarto com uma sala de estar conjugada e com uma
casa de banho. Não é permitido fumar nos quartos ou nas varandas. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança (em cama extra); Familiar
(mínimo 2 adultos + 2 crianças): 4 adultos.
Instalações Um restaurante buffet, dois bares, salão social, sala de jogos e Wi-Fi em todo o estabelecimento (com custo). Áreas de jardim, três
piscinas para adultos (uma aquecida no inverno de 21/12-20/3), duas piscinas para crianças, terraço com dois jacuzzis, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil e mini-clube. Campo de ténis (com custo), mini golfe, ténis de mesa e bilhar (com custo). Sauna e massagens (ambas com
custo). Cabeleireiro e loja de souvenirs. Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído, tipo buffet com cozinha ao vivo. Para o serviço do
jantar é necessário um vestido adequado, portanto é obrigatório que os senhores usem calças e camisa com mangas. O horário do restaurante
é dividido em três turnos que podem ser alterados, comunicando na receção.
Características Dispõe de 469 quartos.
Tudo Incluído Tipo Buffet com cozinha ao vivo. Ao almoço e jantar, inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks,
café, infusões e doces no Snack Bar Piscina. Bebidas nacionais com e sem álcool, de acordo com a carta do Tudo Incluído (bebidas importadas,
etiquetas pretas e reservas terão um suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Abora Catarina by Lopesan Hotels 4*

162 PLAYA DEL INGLÉS

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

641

Exclusivo

€ Soltour

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Parque infantil
Piscina infantil
Aboritos
Club

Situação Numa área central da Playa del Inglés e muito próximo das Dunas de Maspalomas. Apenas a 15 minutos da praia e a 300 metros de
um centro comercial. Transporte gratuito de autocarro para a praia várias vezes ao dia.
Quartos Tem 2 camas individuais, um divã ou sofá-cama, casa de banho completa com chuveiro, secador de cabelo, varanda mobilada, duas
portas USB, TV-SAT, kettle, Wi-Fi, telefone, ar condicionado, cofre e minibar (ambos com custo). Os quartos familiares têm uma cama dobrável,
jogos infantis, um presente da mascote Panchi, garrafa de 1,5lt água à chegada, banheira de bebé e aquecedor de biberões (a pedido e deposito) e uma sala de jogos; No caso dos duplos standard, alguns tem uma mesa e uma cadeira. O Duplo Deluxe (+18 anos) tem uma máquina
Nespresso (reabastecimento de cápsulas com custo), atenções de boas-vindas e check-in prioritário. Capacidade máxima Duplo Standard: 2
adultos + 1 crianças ou 3 adultos; Duplo Familiar: 2 adultos + 2 crianças; Duplo Deluxe: 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet e snack-bar. Bar Lobby, bar da piscina, dispensadores de bebidas com água, refrigerantes, sumos e cervejas.
Wi-Fi incluído em todo o hotel. Grande jardim com vegetação subtropical com espreguiçadeiras e guarda-sóis gratuitos, zona "só adultos", 5
piscinas de água doce (2 delas para crianças e 1 climatizada). Parque infantil e Aboritos Club. Programa de animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet, composta por pratos internacionais, nacionais e regionais.
Características Dispõe de 410 quartos. Hotel completamente renovado.
Tudo Incluído Tipo buffet com 5 noites de gastronomia temática. As refeições incluem: água, cerveja, refrescos e vinho da casa. Snacks, sanduíches, bolos, água, sumos, refrescos, café, cervejas e sangria. Bebidas locais com e sem álcool de acordo com a carta
do TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Bull Eugenia Victoria & Spa 3*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

554€

Situação A 13 minutos a pé da praia. Serviço gratuito de transfer
em autocarro à praia.
Quartos Renovados com duas camas, banho completo, secador
de cabelo e espelho de aumento, sala de estar, cofre (com custo),
TV-SAT de ecrã plano, pequeno frigorífico e varanda. Capacidade
máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança ou berço.
Instalações Restaurante principal, bar Drago, bar Piscina e Snack
Bar Palmera. Sala de jogos, área de computadores grátis e Wi-Fi
grátis em todo o hotel. Piscina de adultos, infantil e de chapinhar
para os mais pequenos. Solário com espreguiçadeiras, guarda-sois,
jacuzzi e serviço de toalhas de piscina (com custo e depósito). Ginásio, campo poliesportivo e minigolfe. Parque infantil e mini-clube. Spa: sauna finlandesa, de pedra, jacuzzi, piscinas com jatos, mar
morto, cabine de oxigénio e cabine de gelo (iglu). Duas piscinas cobertas com jatos, cama de água ou a rota "Kneipp". Massagens e
tratamentos (ambos com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 400 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Snacks. Um almoço à la carte no terraço do Bar Palmera. Bebidas locais e internacionais segundo carta de TI (primeiras
marcas com custo). Consultem horários de bares e restaurantes à
chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

Tudo Incluído

Bull Escorial & Spa 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

665€

Situação A 5 minutos a pé da Playa del Inglés e a apenas 30 minutos a pé das espetaculares Dunas de Maspalomas.
Quartos Duplos com casa de banho completa, secador de cabelo,
ar condicionado, Wi-Fi gratuita, telefone, TV-SAT, frigorífico, cofre
(com custo) e varanda. Quartos situados no piso superior com suplemento. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet e bar “Safari”. Piscinas de adultos
e piscina infantil, jacuzzi. Solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Jardins com jacuzzi e desportos multiusos. Área de jogos
infantis. Wi-Fi gratuito nas zonas comuns do hotel. Ginásio, sala de
jogos, bilhares e airhockey (com custo), ping pong, matraquilhos,
zona de computadores grátis e mesas de jogos. Spa (+18 anos):
Com banho de barros minerais, sauna de vapor e piscina de sal do
Mar Morto. Zona nudista com sauna finlandesa, sauna de vapor e
um poço frio. Sala de relaxamento com camas de água temperada.
Piscina de jatos e zonas de borbulhas. Massagens e tratamentos
(ambos com custo).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 250 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Snacks. Bebidas locais e internacionais segundo carta do
tudo incluído. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

164 PLAYA DEL INGLÉS

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Servatur Waikiki 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

590€

Situação A 1,5 kms da famosa Playa del Inglés e a 500 metros do centro comercial Kashbah.
Quartos Duplos renovados com casa de banho completa com duche, secador de cabelo, espelho de aumento e amenidades, sofá cama, ar acondicionado centralizado, telefone, televisão via satélite, Wi-Fi gratuito, cofre gratuito e varanda ou terraço. Limpeza dos quartos 7 dias por semana.
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante buffet Kaula, do Bar Ukulele com sala de televisão e área de jogos e do Tiki Bar que é o bar da piscina, com uma grande
variedade de bebidas e snacks enquanto desfruta de sol. Wi-Fi grátis em tudo o hotel. Duas piscinas (uma delas para crianças, climatizada no
inverno), amplo terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Mini-clube para crianças dos 4 aos 12 anos e parque infantil. Ténis de mesa,
jacuzzi e ginásio gratuito. Com custo: bilhar e squash. Loja de roupa, quiosque e serviço de lavandaria (todos estes serviços com custo). Programa
de animação, durante o dia realiza atividades em grupo como voleibol, waterpolo ou sessões de fitness e os mais pequenos irão desfrutar de
programas de entretenimento, repletos de atividades, work-shops e desportos na companhia de outras crianças.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet, com possibilidade de produtos integrais e cozinha ao vivo. Jantar temático 3 vezes por semana.
Solicitamos aos cavalheiros, para o serviço de jantar, o uso de calças compridas e de camisas com manga.
Características Dispõe de 511 quartos. Hotel completamente renovado, com um conceito perfeito para famílias.
Tudo Incluído Ao pequeno almoço buffet e oferece produtos integrais; almoço e jantar tipo buffet com cozinha ao vivo e sobremesas várias.
Snacks. Bebidas locais e nacionais com e sem álcool segundo carta Tudo Incluído. Os clientes devem ter sempre a pulseira identificativa do TI.
Consultar horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

LABRANDA Marieta 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

623€

Situação A 200 metros de distância da praia.
Quartos Twin Deluxe totalmente reformados com decoração moderna dispõem de casa de banho completa com duche e secador
de cabelo. TV-SAT plasma de 43'', secretária, minibar, cofre e Wi-Fi.
Vistas para o mar frontal ou lateral mar (com custo). Capacidade
máxima 2 adultos.
Instalações Restaurante, terraço Chill-Out na açoteia e bar. Ligação Wi-Fi gratuito nas zonas nobres do hotel. O hotel coloca a
sua disposição uma piscina climatizada no inverno com solário e
espreguiçadeiras. Dispõe de ginásio e Spa (acesso livre à zona de
águas). Terraço Chill-Out no último andar do hotel com 2 piscinas
de pouca profundidade e bar.
Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 192 quartos recém renovados. Hotel só
para adultos (maiores de 18 anos).
Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet.
Snacks das 12h ás 17h, café, bolos e sanduíches das 15h às 16h.
Bebidas internacionais com/sem álcool das 10h às 24h. Roupões e
chinelos, chaleira para café e chá, amenidades no quarto, bebidas
locais e nacionais com e sem álcool. Consultem horários dos bares
e restaurantes à chegada ao hotel.
TWIN DELUXE

LABRANDA Bronze Playa 4*

+18

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

685€

Situação A 400 metros da extensa praia da Playa del Inglés.
Quartos Todos com casa de banho e duche, televisão vía satélite,
ligação Wi-Fi gratuita, cofre e varando ou terraço. Existe a possibilidade de reservar quartos com vista para a piscina ou mar (com
custo). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Conta com um restaurante, bar piscina e pub. O hotel
coloca a sua disposição uma piscina exterior para adultos e outra
piscina para crianças. Jacuzzi. Terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Para os mais pequenos, eles podem desfrutar do
parque infantil. Serviço de lavandaria (com custo). Dispõe de supermercado.
Serviço de restaurante Oferece regime de Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 178 quartos. Hotel acessível para pessoas com mobilidade reduzida (a pedido).
Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar serão servidos no
restaurante buffet. No almoço e jantar inclui as seguintes bebidas:
água, refrescos, vinho da casa e cerveja. Snacks frios e quentes,
café e chá durante a tarde. Gelados (a granel) no bar-piscina. Serviço de bebidas locais com e sem álcool segundo a carta de Tudo
Incluído (resto de marcas com custo). Tudo Incluído terminará às
23 horas. Consulte horários de bares e restaurantes à
chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

HL Suitehotel Playa del Inglés 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

628€

Situação A 200 metros da Playa del Inglés, o aeroporto fica a 35 km e o hotel está perfeitamente ligado aos principais pontos de interesse desta
costa de Gran Canária e com as melhores praias de Maspalomas a poucos minutos de distância.
Quartos Duplos com espaços criados para descansar e desfrutar, com todo o conforto à mão e com um design caloroso, acolhedor e muito
funcional. Todos oferecem um quarto grande, duas camas individuais unidas ou uma cama de casal (a pedido), casa de banho completa com
chuveiro e secador de cabelo. Guarda-roupa, televisão por satélite, telefone, Wi-Fi (grátis), ar condicionado individual, mini-bar (vazio), detector de
fumo e serviço de despertar. Varanda ou terraço. Alguns têm vista para o mar (com suplemento). Capacidade máxima 2 adultos.
Instalações No hotel, podemos desfrutar de um restaurante principal, onde servimos comida em estilo buffet, bar da piscina, uma sala de estar e
acesso Wi-Fi grátis em todo o hotel. Receção 24 horas. O hotel coloca a sua disposição duas piscinas exteriores (1 Pré-olimpica de 25 m) com um
terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. No terraço há uma área chill out com jacuzzi e vistas deslumbrantes sobre o mar. Grandes
jardins. Também podemos encontrar um Spa que tem uma sauna, jacuzzi e piscinas com jatos. O Sunset também oferece massagens e tratamentos (tudo com custo adicional). Aquagym, ginástica. Programa de animação noturno com música ao vivo.
Serviço de restaurante Oferece Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha internacional.
Características Dispõe de 259 quartos.
Tudo Incluído Tipo Buffet com cozinha internacional. Ao almoço e jantar, inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa.
Lanches frios e quentes. Bebidas locais com e sem álcool, de acordo com a carta tudo incluído (reservas e etiquetas pretas com
custo adicional). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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LABRANDA Playa Bonita 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

658€

Situação A 3350 metros da maravilhosa Playa del Ingles.
Alojamento Casa de banho com duche e secador de cabelo, ar
acondicionado, cofre, televisão de 39”. Todos os quartos Twin Deluxe dispõem de uma varanda ou terraço. Alguns quartos com vistas para a piscina (com custo). Capacidade máxima 2 Adultos + 2
crianças o 3 adultos.
Instalações Restaurante, bar piscina, bar chill-out onde é feita a
animação todas as noites. Ligação a internet Wi-Fi gratuito. O hotel
coloca a sua disposição uma piscina aquecida e uma piscina para
crianças com espreguiçadeiras e toalhas (com depósito) para desfrutar do sol. Programa de animação todos os dias da semana com
animação infantil e mini clube. Terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sois. Possibilidade de bilhar (com custo) e ténis de
mesa.
Serviço de restaurante Oferece regime de Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 260 quartos. Depois de uma reforma integral, reabre as suas portas como 4* de estilo moderno.

TWIN DELUXE

SENTIDO Gran Canaria Princess 4*

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui as seguintes
bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Serviço
de bebidas nacionais e internacionais com e sem álcool, de acordo
com a carta do Tudo Incluido (etiquetas pretas e reservas com custo). Consulte horários de bar e restaurante à chegada
ao hotel.

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

648€

Situação No centro da Playa del Inglés, a 1 km da praia.
Quartos Banho completa com duche e secador, ar condicionado,
telefone, TV-LCD, frigorífico e cofre (sem custo), comodidades para
fazer chá e café, chaleira e varanda mobilada. Possibilidade de reservar com custo o pacote Premium em todos os quartos e inclui:
Presente de boas-vindas no quarto, Wi-Fi de alta velocidade, roupão
e chinelos, 1 massagem de 50 minutos por pax/estadia e 1 Pequeno
Almoço no quarto por estadia. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações 2 Restaurantes, 4 bares, Internet corner (com custo) e
Wi-Fi grátis. 2 piscinas (1 aquecida no Inverno), solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (grátis à chegada e 2 trocas
sem custo). Área Wellness com sauna, banho de vapor, jacuzzis,
área de relaxamento com massagem (a pedido e com custo). Campo polidesportivo e ping-pong. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos. Para o
jantar solicita-se, aos cavalheiros, o uso de calças.
Características Dispõe de 431 quartos. Hotel exclusivo para adultos (maiores de 16 anos).

DUPLO STANDARD
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Tudo Incluído Às Refeições incluí: água, refrescos, cerveja e vinho.
Snacks. Bebidas nacionais de acordo com a carta de TI (etiquetas
pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários de bares
e restaurantes à chegada ao hotel.
+16

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Occidental Margaritas 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

567€

Situação A 1.500 metros da Playa del Inglés e do Parque Natural das Dunas de Maspalomas. Autocarro gratuito à praia várias vezes por dia.
Alojamento Superiores com casa de banho completa, duche, secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, telefone, TV ecrã plano
e varanda. Mini bar e cofre (ambos com custo) e Wi-Fi gratuita. Os apartamentos com sala e quarto independente (cozinha a pedido). Capacidade
máxima Superior: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante buffet, 2 snack-bar, discoteca, sala de reuniões, ciber corner (com custo) e Wi-Fi gratuito. Amplo jardim, duas piscinas,
uma piscina para crianças, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, área de camas balinesas (só para adultos, sujeito à disponibilidade, com
custo e incluído só em TI Premium) e zona naturistas. Parque infantil e miniclub com piscina infantil. Sem custo: Ginásio, crossfit, petanca, ténis
de mesa e com custo: ténis. Animação diurno para adultos e crianças.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Tudo Incluído e Tudo Incluído Premium tipo buffet com cozinha ao vivo e dois jantares temáticos. Ao jantar
recomenda-se, aos cavalheiros, não usar: calções, camisa sem mangas e sandálias.
Características Dispõe de 489 quartos.
Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, café, chá, bolos, gelados nos bares. Bebidas nacionais com e
sem álcool segundo carta do TI. Tudo Incluído Premium Serviço de bebidas à mesa no restaurante buffet, incluídas todas as bebidas da carta de
bares e seleção de vinhos no restaurante buffet. Acesso para jantar no Restaurante à la carte Alhoa 37, reserva prévia e segundo disponibilidade.
Acesso gratuito às camas balinesas (só adultos) e late check out (ambos segundo disponibilidade) e cofre no quarto. Consulte horários de bares
e restaurantes à chegada ao hotel.

SUPERIOR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Caserio 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

604€

Situação No centro da Playa del Inglés, a 300 mts da praia.
Quartos Renovado com casa de banho completa com duche, secador de cabelo e espelho de aumento e amenidades. Ar condicionado, telefone direto, TV-LED 40'', mini bar/frigorífico, cofre (com
custo) e acesso à internet Wi-Fi (grátis) e varanda mobilada. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, bares, salão social, Wi-Fi grátis. Piscina
para adultos (aquecida), solário, camas balinesas, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (grátis). Sala de TV e leitura.
Sauna e ginásio. Serviços de massagens e tratamentos (com custo). Nova área de relaxamento no ultimo piso com jacuzzi, espreguiçadeiras, duche, WC e bar com bebidas e refeições; com área
naturista separada. Programa de animação com shows, música ao
vivo e Djs (várias vezes na semana). Párking grátis (disponibilidade
limitada).
Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet, com cozinha ao
vivo e carta de Snacks ao meio-dia (com custo).
Características Dispõe de 170 quartos. Hotel completamente renovado e não recomendado para famílias com crianças (mas não é
um hotel só para adultos). É obrigatório que o cliente pré-autorize
um cartão de crédito no momento do check-in, ou na ausência de
cartão, deixe um depósito em dinheiro de 150 euros.
DUPLO

Pequeno-Almoço

Seaside Sandy Beach 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

702€

Situação A 200 mts da Playa de Inglés.
Quartos Casa de banho com duche ou banheira, secador, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, ar condicionado (de acordo com clima), cofre e
minibar (a pedido e com custo) e varanda/terraço. As Júnior Suite
com salão integrado e Familiares com sala independente. Duplo
Standard: vista limitada com varanda ou terraço; Duplo Superior:
localizado entre 3º e 11º andar, com vista jardim/piscina; Quarto
Familiar: localizado entre 2º e 6º andar, vista paisagem interior e
Júnior Suites: localizado entre 6º e 8º andar, vista paisagem interior
e vista limitada. Capacidade máxima Duplo Standard/Superior/Júnior Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Familiar: 2 adultos +
2 crianças.
Instalações Restaurante, 3 bares, sala de reuniões, Wi-Fi. Piscina
para adultos e piscina com zona para crianças, 2 terraços privados
com jacuzzi (com custo) e 3 terraços naturistas e serviço de toalhas
(com depósito). Parque infantil e miniclub. Petanca, shuffleboard
e dardos. Com custo: ténis, bilhar e tiro com carabina. Spa (com
custo), sauna e área de relaxamento grátis. Animação (nos feriados
escolares).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão
Completa tipo buffet, com cozinha ao vivo. Jantares temáticos e
jantar de gala às quintas-feiras.

DUPLO STANDARD
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Características Dispõe de 256 confortáveis quartos. São permitidos cães até 5kgs (com custo).

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Mirador Maspalomas by Dunas 3*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

507€

Situação A 3,5 km da praia de Maspalomas. Serviço de autocarro gratuito à praia várias vezes por dia.
Quartos Todos os quartos estão equipados com casa de banho com secador de cabelo, telefone, televisão por satélite, ventiladores de teto,
ligação a internet Wi-Fi grátis, cofre (com custo) e terraço ou varanda. Os Quartos Familiares com um amplo quarto, sala de estar separada, casa
de banho com banheira e minibar sem bebidas. Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebé.
Instalações Restaurante, 2 bares, discoteca, ligação a internet Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 2 piscinas ligadas por um escorregas (1 delas aquecida no inverno), solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito e custo diário para o uso). Parque infantil aquático,
miniclub (4 aos 12 anos), minidisco e serviço de berçário (a pedido e com custo) e piscina infantil com jogos aquáticos. Ping pong e bilhar (com
custo). Programa de animação com espetáculos profissionais 2 vezes por semana. Centro de estética e massagens (com custo).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. Para o jantar, recomendamos roupas adequadas para
senhoras e senhores.
Características Dispõe de 437 quartos. Parcialmente renovado em 2017.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, sumo, vinho da casa e cerveja local. Snacks frios/quentes, gelados e café com bolos no Pool Bar.
Bebidas nacionais e internacionais com/sem álcool segundo a carta de TI. Bar Hall: serviço e horário sujeitos a nível de ocupação e condições
meteorológicas. O TI começa com almoço no dia de chegada e termina às 12:00 hrs do dia de partida. Consulte horários
de restaurantes e bares à chegada ao hotel.

DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

IFA Faro by Lopesan Hotels 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

638€

Situação À beira mar, junto ao farol histórico de Maspalomas.
Quartos Duplo Standard com piso alcatifado, Banho com banheira
(algumas com duche),secador, espelho de aumento, roupão e amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT e varanda. Com custo:
Wi-Fi, minibar e cofre. Duplos Standard Vista estão localizados no
2º e 3º andar, espaçosos e com vistas para as dunas. Duplos Deluxe
Vista localizados na zona lateral com vista lateral para o mar, para
as dunas ou Boulevard de meloneras (4º a 5º) ou para o farol (1º
ao 5º). Duplos Superiores Vista localizados do 1º ao 4º andar com
vistas frontal mar, praia e piscina. Quartos adaptados (a pedido).
Serviços Unique: Para clientes hospedados em Duplo Superior Vista e Júnior Suite (consulte os serviços em nossa Web). Capacidade
máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações 2 restaurantes, 2 bares, sala de conferências e Wi-Fi
grátis na receção. Piscina, solário, terraço nudista, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (troca com custo). Rampa de
acesso à piscina para pessoas com mobilidade reduzida. Ginásio,
ping pong, dardos e bilhar (com custo). Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão
Completa. Jantar temático duas vezes por semana e às sexta-feira
um buffet de gala. Ao jantar solicita-se o uso de roupa formal.
Características 188 quartos. Acordos especiais com campos de
golfe. O hotel recomendado para + 13 anos.
+13

DUPLO DELUXE VISTA

Seaside Grand Hotel Residencia 5* GL

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.626€

Situação No meio de um palmeiral.
Quartos Banho com banheira, ar condicionado/aquecimento, Wi-Fi,
TV-SAT, cofre grátis, minibar, água, fruta, imprensa diária grátis e terraço ou varanda. As Júnior Suites com sala incorporada, máquina
de café expresso Illy, duche separado, banheira de hidromassagem
e amenidades Bulgary. Tipo B e C tem banheira de hidromassagem
com porta de acesso. Tipo A+B+C com máquina de café Nespresso
e amenidades L'Occitane. Capacidade máxima Tipo A/B/C: 2 adultos + berço; Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, biblioteca, internet corner (com
impressora grátis) e Wi-Fi grátis. Piscina com jatos de massagens,
espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas. Ginásio. Spa &Wellness
sem custo: piscina de água salgada com jatos de hidromassagem,
sauna finlandesa, gruta de sal, banho de vapor e fonte de gelo. Com
custo: tratamentos faciais e corporais, massagens, fisioterapia e
cabeleireiro. Programa de animação no Hotel Seaside Palm Beach.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão. Pequeno-Almoço tipo buffet e jantar à la carte e 2 vezes por semana buffet churrasco.

DUPLO STANDARD
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Características Dispõe de 94 quartos. Único membro do “The Leading Hotels of the World” em Gran Canária. Membro da “Asociación
de Golf”, poderá desfrutar de descontos para os green fees nos oito
campos de golfe da ilha e pacotes de golfe.
O hotel recomendado para +16 anos.
+16

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Seaside Palm Beach 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.032€

Situação No meio de um oásis de palmeiras, ao lado das dunas de Maspalomas e a 50 mts da praia.
Quartos Tipo A (entre 2º-3º andar, vista limitada e vista para entrada) e Tipo B (entre 2º-5º andar, vista jardim, piscina ou mar): banho, secador,
telefone, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (com custo), cofre e varanda. Tipo C (entre 5o-7o andar) com imprensa diária grátis. Quarto Luxo Canto (2º-7º andar) com vista para jardim ou piscina, máquina de café expresso, imprensa diária e amenidades L´Occitane. Júnior Suite (entre o 5º-7º andar) com
vista jardim, piscina ou mar, telefone sem fio, amenidades L´Occitane, 2 TV com sala de estar incorporada, máquina de café expresso e imprensa
diária. Suites, como os Júnior Suites mas com salão e quarto com separação visual e 2 varandas. Master Suite (entre o 6º-7º andar) com vista para
o jardim ou piscina; óptica separação entre sala e quarto de dormir, amenidades L´Occitane e Bulgary, máquina de café expresso e imprensa
diária. Capacidade máxima Tipo A/B/C + Luxo Canto: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite/Suite/Master Suite: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações 3 restaurantes, 2 bares, 2 salas de reuniões, sala de TV, Wi-Fi grátis. Piscina climatizada, piscina talasso de água salgada (30ºC),
piscina talasso mineralizada de água salgada (30-33ºC), piscina para bebés, piscina de jogos para crianças com escorregas e balizas, solário,
espreguiçadeiras e toalhas para a piscina e praia. Área de jogos com castelos e baloiços, miniclub e Baby-sitter (a pedido e com custo). Campo
de ténis, ping pong, petanca e dardos. Spa & Wellness e shows pela noite (6 vezes por semana).
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão completa. Pequeno-almoço buffet e almoço à la carte, jantares de menu e 3
vezes por semana Barbecue Seaside.
Características Dispõe de 328 quartos. Primeiro hotel pertencente aos "Design Hotels" em Gran Canária. Aceitam animais de
estimação até 5kgs com custo. Membros da “Asociación de Golf”.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Meia Pensão

Suites & Villas by Dunas 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

662€

Situação Na zona natural protegida do Palmeral. Autocarro gratuito à praia 4 vezes por dia.
Quartos Suites com sala, banho, secador, ar condicionado, Wi-Fi,
telefone, TV-SAT, terraço e jardim. Com custo: minibar e cofre. Suite Sénior com sala e 2 quartos. Vilas de 1 quarto com sala de estar
e pequena cozinha equipada. Suite Confort com roupão, chinelo,
chá/café e abertura diária. Capacidade máxima Suite/Vila 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Suite Sénior: 4 adultos + 2
crianças ou 5 adultos + 1 criança; Suite Confort: 3 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares e discoteca. 4 piscinas para adultos, 3 piscinas para crianças, jacuzzi, solário, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e toalhas de piscina (com depósito e com custo), Wi-Fi,
parque infantil e miniclub. Ping-pong e zona de fitness. Centro de
estética e massagens (ambos com custo). Animação.
Serviço de restaurante Meia-Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo e noites temáticas. Para jantar, requer vestuário adequado para as senhoras como para os cavalheiros.
Características Dispõe de 302 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, sumos, cerveja e
vinho da casa. Snacks, gelados, café e bolo. Bebidas de acordo com
a carta do TI. As bebidas no Bar Hall não estão incluídas. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
SUITE

Maspalomas Resort by Dunas 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

696€

Situação A 1,4 km da praia a 300 metros de campo de golf Maspalomas. Autocarro gratuito para a praia, 4 vezes ao dia.
Alojamento Bungalows de 1, 2 ou 3 quartos, banho, secador, sala
de estar, ar condicionado e pequena cozinha equipada: 2 discos de
fogão, frigorífico, microondas, torradeira e cafeteira, telefone, TVSAT, cofre (com custo), Wi-Fi e terraço com jardim. Bungalows de
1 quarto Confort (só para adultos) inclui: cafe/chá, roupão, chinelos e descoberta de cama. Capacidade máxima Bung. 1 quarto: 2
adultos + 2 crianças + bebé ou 3 adultos + bebé; Bung. 2 quartos: 5
adultos ou 4 adultos + 2 crianças; Bung. 1 quarto Confort: 3 adultos.
Instalações Restaurante, bar piscina e discoteca. Wi-Fi na receção, zonas comuns e boutique. 4 piscinas, terraço-solário com
espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (com depósito
e troca com custo). Mini club e parque infantil. Bilhar, ping pong e
ténis (com custo). Massagens, tratamentos (com custo) e ginásio.
Shows profissionais.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo e jantares temáticos. Para jantar, por favor vestuário adequado.
Características Dispõe de 262 bungalows.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, vinho da casa, refrescos,
sumos e cerveja. Bebidas de acordo com a carta de TI. Consulte
horários de bares e restaurante na chegada ao hotel.
BUNGALOWS 2 QUARTOS
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

LOPESAN Costa Meloneras Resort Spa & Casino 4* Sup

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

657€

Situação Na 1ª linha de mar, perto da praia e das Dunas de Maspalomas, a 5 km da Playa del Inglés. Transporte grátis (horários e lugares limitados)
para golfistas a Maspalomas Golf e Lopesan Meloneras Golf.
Quartos Duplo Standard com banho, banheira e duche separados, secador de cabelo e roupão, ar condicionado, telefone (com custo), TV-SAT
e varanda ou terraço. Com custo: minibar, cofre e internet. Deluxe Vista com vista direta para o mar. Deluxe Pool com acesso direto à piscina e
terraço privado. Júnior Suite com quarto separado e sala de estar. Sénior Suite com salão separado, vista para o mar, banheira de hidromassagem
e estes serviços: imprensa, acesso exclusivo ao solário VIP com jacuzzi e 1 entrada por pessoa para o circuito SPA de 4 horas. Serviços Unique:
Para clientes hospedados em Deluxe Vista, Júnior Suite e Sénior Suite (consulte os serviços em nossa Web). Capacidade máxima Duplo Standard/Deluxe Vista: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes à la carte e 6 bares. Wi-Fi gratuito no Bar Central e nas áreas comuns (com custo). Jardim tropical, 4 piscinas para adultos, piscina para crianças, 2 solários (uma área VIP), espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (troca com custo)
e solário nudista. Parque infantil, mini-clube e minidisco. Com custo: bilhar, minigolfe, 4 campos de ténis e 2 campos de padel. Center "Corallium
Spa Costa Meloneras" (com custo e a partir dos 18 anos): circuito hidrotermal, sauna Africana, 2 banhos de vapor, 2 salas de relaxamento, iglô,
chuveiros aventura, piscina Kneipp, gruta de sal do Himalaia, 4 piscinas exteriores, ginásio, cabine de tratamentos e massagens. Animação com
atividades de bem-estar e desportos com shows noturnos e/ou música ao vivo.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet. Os cavalheiros deverão usar calças compridas e sapatos fechados ao jantar.
Características Dispõe de 1.136 quartos.

DUPLO STANDARD VISTA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

LOPESAN Baobab Resort 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

714€

Situação A escassos minutos da Playa de Maspalomas.
Quartos Banho, banheira, chuveiro, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT e varanda/terraço. Com custo: Wi-Fi, minibar e cofre.
Familiar mais amplo. Family Pool e Deluxe Pool com acesso direto
à piscina (Deluxe privado e Familiar pública). Júnior Suite com salão
separado. Suite Sénior com banho ampla, sala de estar e amplo closet. Serviços Unique: Para clientes hospedados em Duplo Deluxe
Pool, Júnior Suite e Sénior Suite (consulte os serviços em nossa
Web). Capacidade máxima Duplo Standard: 2 adultos + 2 crianças;
Double Deluxe Pool: 3 adultos; Junior Suite/Sénior Suite: 2 adultos
+ 2 crianças ou 3 adultos; Duplo Familiar: 3 adultos + 2 crianças ou
4 adultos; Family Pool: 3 adultos + 2 crianças.
Instalações 4 restaurantes (2 à la carte com custo e 2 buffet), 6 bares, 6 salas de reuniões, Wi-Fi grátis (receção e Bar Richard Burton).
7 piscinas; 2 piscinas com praia artificial e 2 piscinas para crianças.
Espreguiçadeiras, guarda-sóis e cabines de mudança de toalhas.
Mini-clube, mini-disco, área de jogos na piscina "Panchi World" e
babysitter (a pedido e com custo). Dardos, petanca, ping-pong, voleibol e com custo: tenis, paddle e minigolfe (nas proximidades do
hotel). Animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Pensão
Completa. É obrigatório o uso de calças aos jovens a partir dos 12
anos de idade.
DUPLO STANDARD

H10 Playa Meloneras Palace 5*

Características Dispõe 677 quartos.

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

743€

Situação Em frente ao mar e perto dos campos de golf.
Quartos Banho, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar (com custo), cofre e terraço. Suites com uma sala e Superior
Privilege com atenções especiais: vistas para o mar ou piscina,
imprensa, Pequeno Almoço e jantar no restaurante Gaudí, acesso
incluído ao Despacio Spa Centre. Capacidade máxima Duplo/Superior Privilege: 2 adultos + 1 criança o 3 adultos; Suite: 2 adultos +
2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 3 restaurantes, 3 bares, sala de festas, salas de convenções e Privilege Lounge. Internet corner (com custo) e Wi-Fi
gratuito. 2 piscinas (1 aquecida) e 1 Infinity (para adultos e aquecida), solário Privilege, piscina infantil (aquecida), parque infantil e
miniclub. Ginásio. Despacio Spa Centre (com custo): piscina dinâmica, camas de hidromassagem, fonte de gelo, jacuzzi, sauna, cabines para tratamentos e envolvimentos. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet
com cozinha ao vivo.

DUPLO
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Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. O cliente terá 50% de desconto no restaurante “à la carte”
(reserva obrigatória). As bebidas da casa não terão nenhum custo.
Lanches e snacks doces. Bebidas segundo a carta do TI (etiquetas
pretas e reservas com custo). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel. Minibar incluído
com reposição a cada 2 dias.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

LOPESAN Villa del Conde Resort & Thalasso 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

643€

Situação A 300 metros da Playa Meloneras, a 800 metros da Playa de Maspalomas e a 6 km da Playa del Inglés.
Quartos Duplos Standard dispõem de casa de banho com banheira e duche separado, secador de cabelo e roupão, vestiário separado, ar condicionado, telefone, TV-SAT e varanda ou terraço. Com custo: Wi-Fi, minibar e cofre. Duplos Standard Vista com vista para o mar. Duplos Deluxe Vista estão localizados no piso mais alto e central, com um grande terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis e vista para o mar. As Júnior Suites e
Suites Sénior com chão em madeira, sala separada, DVD, imprensa, Wi-Fi e atenção de boas-vindas. Serviços Unique: Para clientes hospedados
em Deluxe Vista, Júnior Suite e Sénior Suite (consulte os serviços em nossa Web). Capacidade máxima Duplo Standard/Duplo Standard Vista/
Duplo Deluxe: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações 4 restaurantes: 2 em estilo buffet (1 deles apenas na temporada alta), 2 restaurante à la carte. 6 bares, 9 salas de reuniões, Wi-Fi gratuito na Plaza; Wi-Fi nas áreas comuns (com custo). Jardim tropical 5 piscinas para adultos (1 de água salgada, 1 com praia artificial e 2 aquecidas
no inverno), piscina para crianças (aquecida no inverno), solário, espreguiçadeiras e toalhas. Parque infantil, mini-clube (4 a 12 anos) e minidisco.
Petanca, dardos, ping-pong, ginásio, ténis e bilhar (ambos com custo). Center "Corallium Thalasso Villa del Conde" (com custo extra e entrada a
partir de 18 anos): duches aromáticos, espreguiçadeiras ergonómicas com aquecimento incorporado, sauna finlandesa, banho de vapor, duches
de aventura, Rhassoul e tratamentos (não incluído no circuito). Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet.
Características Dispõe de 561 quartos. Acordos especiais com campos de golf, shuttle gratuito (com horário e lugares limitados) a
Maspalomas e Meloneras golf.

DUPLO STANDARD VISTA

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Suite Princess 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

858€

Situação Em plena praia de Taurito.
Quartos Júnior Suite e Deluxe com zona de dormir e de estar integrada, banho, secador, amenidades, ar condicionado, telefone, TVSAT, Wi-Fi, frigorífico e cofre e terraço ou varanda. Possibilidade de
reservar pacote Premium (com custo) que inclui: roupão, chinelos,
presente Princess, Nespresso, um pequeno-almoço por estadia no
quarto, bebidas no minibar à chegada, experiência de aromaterapia. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Restaurantes, bares, terraço Sunset, área de internet
(com custo). 2 piscinas (1 climatizada de novembro a abril) e toalhas
de piscina (troca com custo). Ping-pong. Bilhar (com custo). Wellness center: sauna e ginásio. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo e jantares temáticos e 1 jantar de gala. Ao jantar é obrigatório o
uso de calças aos cavalheiros.
Características Dispõe de 304 quartos. Hotel só adultos (maiores
de 16 anos).
Tudo Incluído Almoço no restaurante "La Choza" e/ou no Tapas
Bar com buffet e sobremesas, 2 vezes por semana churrasco.
Snacks, café, chá e bolos. Degustação de tapas 3 dias por semana. Jantar romântico no rte "La Choza", 3 vezes por semana com
reserva prévia. Bebidas segundo carta de TI. Consulte horário de
restaurantes e bares à chegada ao hotel.
+16

JÚNIOR SUITE

Mogán Princess & Beach Club 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

642€

Situação A 4 km do Puerto de Mogan.
Quartos Duplo Standard Ocean com dormitório e sala integrada,
banho completa, amenidades, secador de cabelo, cofre, frigorífico
(vazio), telefone, ar condicionado, TV-SAT, facilidades para café e
chá, terraço ou varanda mobilada. Familiar Superior com 2 quartos.
Suites com sala, sofá e vista mar. Possibilidade de pacote Premium
(+18 anos e com custo) que inclui: roupões, chinelos, detalhe de
boas-vindas, água, cerveja e vinho na garrafa no restaurante e bebidas alcoólicas com marcas internacionais. Capacidade máxima
Standard Ocean: 3 adultos; Familiar Superior: 3 adultos + 1 criança;
Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, 4 bares, sala de TV e Wi-Fi grátis em algumas zonas comuns. 3 piscinas, solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina (grátis à chegada e 2 trocas grátis).
Ping-pong, bilhares (com custo). Massagens (com custo). Animação. Estacionamento privado (com custo e sujeito a disponibilidade).
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Para o serviço
de jantar solicita-se o uso de roupa adequada (aos senhores solicita-se o uso de calças).

DUPLO STANDARD OCEAN
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Tudo Incluído Às refeições: vinho da casa, cerveja, refrescos ou
água. Café, chá e bolos. Bebidas locais de acordo com a carta TI
(etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consulte horários
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Taurito Princess 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

710€

Exclusivo

Soltour

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Presente de boas-vindas
para as crianças
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Piscina infantil
Parque infantil
Miniclub

Situação Em pleno vale de Taurito, a 4 km do Porto de Mogán e a 30 mts da praia de Taurito.
Quartos Standard com casa de banho completa, secador de cabelo, amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT ecrã plano, sofá-cama
ou uma poltrona, Wi-Fi gratuito, frigorífico, minibar (com custo e a pedido), cofre, terraço/varanda. Suites com 1 quarto e sala independente, 2
casas de banho totalmente equipadas e 2 terraços ou varandas. Familiar Superior e Júnior Suites são mais amplas com sofá-cama e poltrona.
Possibilidade de reservar o pacote Premium (com custo) que inclui: detalhe de boas-vindas no quarto: vinho, água e aperitivo, roupão e chinelos,
jantar Premium (1 dia por semana) água, cerveja e vinho em garrafa durante os serviços no restaurante, acesso a uma melhor seleção de bebidas
alcoólicas com marcas internacionais. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar
Superior/Júnior Suite/Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações 2 Restaurantes, 5 bares, várias salas de conferências e internet corner (computadoras com custo). Wi-Fi gratuito. 3 piscinas, solário,
espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas para a piscina (grátis à chegada e 2 trocas grátis). Parque infantil, miniclub. Campo de desportos multiuso, ginásio, squash, ping pong e sauna. Com custo: bilhares e massagens. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Ao jantar é obrigatório, aos senhores, o uso de calças compridas.
Características Dispõe de 405 quartos.
Tudo Incluído No almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, cerveja, refrescos ou água. Café, chá e bolos e snacks no lanche da
Choza. Bebidas locais segundo a carta de TI (marcas internacionais, etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consulte
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Paradise Valle Taurito 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

817€

Situação A 150 metros da praia de areia.
Quartos Banho com banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado. Telefone e televisão via satélite, frigorífico vazio. Cofre
(com custo). Terraço ou varanda com vistas laterais para o mar
e vistas ao parque aquático “Lago Oasis”. Capacidade máxima 2
adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações Restaurante, 2 bares, Wi-Fi (com custo), Wi-Fi gratuito
nas áreas comuns. Piscina ao ar livre (com acesso para pessoas
com mobilidade reduzida), piscina para crianças, solário e terraço.
Spa Krabí (com custo): sauna, banho turco, diferentes chuveiros,
piscina wellness com jacuzzi, área de relaxamento, sala de massagens, variedade de tratamentos. Entrada grátis no ginásio, mini-club (4-12 anos), teen club (13-18 anos). Com custo: 2 campos de
ténis e 2 de paddel, 1 de squash, mini-golf e petanca. Alguns instalações/serviços com custo.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo. Estação de wok e jantares temáticos. Mini buffet para crianças.
Características Dispõe de 190 quartos.
Tudo Incluído As refeições incluem: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks no bar. Bebidas com/sem álcool segundo carta do tudo incluído (etiquetas pretas e reservas com suplemento).
Consulte horário dos restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

Tudo Incluído

Paradise Costa Taurito 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

659€

Situação A uns 400 metros de uma praia de areia.
Quartos Com banho completo e secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar vazio, cofre (com custo) e amplo
terraço ou varanda. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade
máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, bar piscina, bar nocturno, Wi-Fi Premium
e centro de internet com custo. Wi-Fi gratuito nas áreas comuns do
hotel. Uma piscina ao ar livre e de crianças (aquecido no inverno),
terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque aquático Lago Oasis Taurito: piscinas e escorregas (entrada incluída
exceto no dia de saída, depois da Páscoa pode causar o fechamento do memo). Miniclub e Teens Club (ocasionalmente incluído na
animação para adultos) até 18 anos. Ginásio. Com custo: Bowling
profissional, 2 campos de ténis, 2 campos de paddel, 1 de squash,
mini-golf. Algumas instalações/serviços com custo. Programa de
animação.
Serviço de restaurante Tudo incluído tipo buffet com cozinha ao
vivo e jantares temáticos.
Características Dispõe de 96 quartos.
Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da
casa. Snacks no bar da piscina. Bebidas locais com/sem álcool segundo carta do TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento).
Consulte horários de bares à chegada ao hotel.
STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Paradise Lago Taurito 3*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

634€

Situação A uns 100 metros da praia de areia e a 4km de Puerto de Mogán. A 10 km da Praia de Puerto Rico.
Quartos Banho com secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT e frigorífico vazio. Cofre (com custo), terraço ou varanda com vistas
laterais ao mar, ao parque aquático ou o Paradise Resort. Familiar com quarto separado e com microondas (a pedido). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos. Quarto Familiar: 4 adultos ou 2 adultos + 3 crianças.
Instalações Restaurante buffet, 2 bares, Wi-Fi premium com custo. Wi-Fi gratuito nas áreas comuns do hotel. Piscina exterior, piscina infantil,
solário, terraço e jacuzzi. Parque aquático do Lago Taurito com mais de 1350 m2 de piscinas e escorregas (entrada incluída no parque aquático,
exceto no dia da partida, a manutenção do parque aquático é efetuada após a Páscoa e pode causar o fechamento parcial do mesmo). Miniclub
(4-12 anos) e Minidisco, Teens-Club (12-18 anos, ocasionalmente incluídos em animação para adultos). Bowling profissional, 2 campos de ténis e 2
de paddle, 1 de squash, minigolfe de 18 buracos (todos com custo adicional). Ginásio grátis. Animação diurna: stretching, petanca, paddle, bingo,
aquagym, tiro com arco, vólei, ténis, minigolfe, etc. Animação noturna. Alguns serviços com custo.
Serviço de restaurante Tudo incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos, canto de pizzas e Trattoria, mini buffet para crianças.
Características Dispõe de 260 quartos.
Tudo Incluído Tipo buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos, canto de pizza Trattoria. As refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da casa.
Snacks no bar da piscina. Bebidas com e sem álcool segundo carta de TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consulte horários de
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Tudo Incluído

Bull Dorado Beach & Spa 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

678€

Situação Acesso a três praias e situado na primeira linha do mar.
Alojamento Espaçoso e confortável com casa de banho completo
com duche e secador, TV-SAT, telefone, Wi-Fi e ar condicionado.
Espaçosa sala de estar, ventilador de teto, cozinha americana com
frigorífico, cofre (em aluguer) e ferro a pedido na receção. Varanda
mobiliada com vista para o mar. Existem quartos no último andar
com melhores vistas (com custo). Capacidade máxima 3 adultos +
1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante buffet, bar da piscina, bar Mirador e discoteca. Área de computador gratuita, Wi-Fi gratuito, área de jogos
e ginásio gratuito. Piscina para adultos e crianças para os mais
pequenos. Áreas para crianças e miniclube. Terraço com solário e
jacuzzi. Spa com um circuito extraordinário, com água natural a diferentes temperaturas, alternando áreas quentes e frias. Também
tem uma sauna finlandesa, caverna de gelo, piscina Kneipp, banho
turco e banho de vapor, tudo gratuitamente. Programa extenso de
animação para adultos e crianças com shows e música ao vivo.
Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.
Características Dispõe de 209 quartos.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Chá, café, sobremesas e gelados. Bebidas segundo carta
TI. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO STANDARD

Tudo Incluído

Servatur Puerto Azul 3*

7 Noites, desde

Por pessoa

536€

Situação Entre a Playa de Amadores e Puerto Rico, sobre uma falésia com vistas espetaculares sobre o oceano.
Alojamento Júnior Suite com salão independente, casa de banho
completa com banheira, cozinha equipada sem fogão e com microondas, torradeira, cafeteira, frigorífico e utensílios de cozinha, ar
condicionado, TV-SAT de ecrã plano, Wi-Fi grátis, cofre (com custo)
e terraço com espreguiçadeiras. Os Apartamentos de 1 quarto com
ventiladores. Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, bar, internet corner (com custo), Wi-Fi e
com custo: bilhar, matrecos e videojogos. 2 piscinas, solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito e com
custo). Parque infantil e miniclub. Área de relaxamento com jacuzzi
e espreguiçadeiras. Com custo: Campo de ténis e campo polidesportivo. Animação.
Serviço de restaurante Tudo Incluído Tipo buffet.
Características Dispõe de 385 unidades.
Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho
da casa. Snack-bar e lobby-bar incluído. Bebidas locais com e sem
álcool de acordo com a carta TI (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem horário dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.
JÚNIOR SUITE
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Gloria Palace Royal Hotel & Spa 4* sup

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

686€

Situação A 200 mts da praia Amadores.
Quartos Casa de banho, secador, roupão, chinelos, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi grátis, frigorífico, minibar (a pedido e
com custo) e cofre (com custo). Suites com sala de estar independente. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança + berço ou
3 adultos + berço; Suite: 2 adultos + 2 criança + 1 berço ou 3 adultos
+ berço.
Instalações 2 restaurantes, 4 bares, internet corner (com custo),
Wi-Fi grátis e 2 salas de conferências. 4 piscinas, toalhas (com depósito) e zona naturista. Miniclub. Ping-pong e bilhar (com custo).
Centro “Wellness & Spa Gloria”: Sem custo: Piscina dinâmica, jatos
de cisne, jatos de pressão, hidromassagem de borbulhas e camas
de micro borbulhas, sauna seca, banho turco, duche escocês e circular, ginásio. Com custo: tratamentos e cabeleiro. Animação.
Serviço de restaurante Pequeno Almoço, Meia Pensão e Tudo
Incluído Plus tipo buffet com cozinha ao vivo e buffets temáticos.
Calças compridas obrigatórias aos cavalheiros para o serviço de
jantar.
Tudo Incluído Premium Às refeições inclui : água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks, gelados e bolos. Bebidas locais com/
sem álcool segundo a carta TI (etiquetas pretas e reservas terão
suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
DUPLO FAMILIAR

Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogán 5*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

633€

Situação No litoral da cidade de Puerto de Mogán, a 800 metros da
praia e do centro.
Quartos Equipada com sala de estar com sofá-cama, casa de banho completa, roupão e chinelos, TV de ecrã plana, telefone, Wi-Fi
grátis, cofre gratuito, mini-bar, set para o café e chá e varanda ou
terraço mobilada. Os Quartos Superiores com vista para a piscina.
Os quartos familiares são dois quartos superiores conectados. Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança; Superior: 3 adultos + 1 criança; Familiar: 6 adultos ou 5 adultos + 1 criança.
Instalações Oferece ao cliente um restaurante principal, restaurante à la carte e um Pool Lounge com serviço de cocktails, sala
de reuniões para 35 pessoas e Wi-Fi grátis de alta velocidade em
todo o hotel. 3 piscinas ao ar livre, duas para adultos e uma para
crianças, aquecida durante todo o ano, rodeadas por um amplo terraço solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Miniclub. Campo de
ténis, de padel, campo polivalente, voleibol de praia, pista de corrida, parede de escalada e zona exterior de treino funcional, ioga.
Ginásio. Spa (acesso com custo): Piscina de hidroterapia com jatos
de cisne e cascatas, piscina de contrastes, duches de sensações,
fonte de gelo, banho de vapor e sauna filandesa. Estacionamento.
Programa de animação.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet no restaurante principal “The Larder” e Meia Pensão.
STANDARD

Características Dispõe de 422 quartos.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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La Palma,
La Gomera
e El Hierro

Uma experiência mágica
canto. Deixando-nos levar pela sua magia
do seu ritmo natural e o carinho da sua
gente.

C

ruzamos de novo na galáxia
fascinante deste arquipélago
canário que nos presenteou com
tantas paisagens, tanta vida e seguimos
para a parte final da nossa viagem.
Vamos para Ocidente com as malas
já transbordando de memórias e com
vontade de penetrarmos neste universo
sem fim. Aos nossos olhos, La Palma, La
Gomera e El Hierro, as irmas mais novas
deste paraíso na terra, as mais virgens,
naturais e encantadoras de todas. As joias
da familia. Preparados?
Aterramos em La Palma, conhecida como
a ilha bonita, uma reserva da biosfera cheia
de autenticidade e história de florestas
infinitas (possui uma rede com mais de
1,000km) levam-nos para lugares que
parecem tirados de um conto de crianças,
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pura magia para os sentidos, puro prazer
para o corpo e mente. Ideal para desligar
do mundo e perder-se nas suas paisagens
milenares, esta acolhedora ilha é uma
combinação perfeita de solos vulcánicos,
incríveis bosques de pinheiros canários e
elegantes laurisilvas e praias para passar a
eternidade.
Visitamos as suas salinas de Fuencaliente,
deixando-nos acariciar pela brisa do mar
enquanto contemplamos a harmonia
geométrica das suas linhas de sal;
mergulhamos nas profundidades do seu
grande bosque de Los Tilos; banhamo-nos
na sua paradisíaca Playa de Puerto Naos,
deitados nas suas areias negras vulvánicas;
admiramos os seus rios, suas cascatas, suas
falésias intermináveis e desfrutamos em
silêncio do seu sossego que inunda cada

Saltamos sem hesitar para a ilha vizinha:
a sua forma circular, quase perfeita, seus
constrates, sua essência ancestral... Tudo
em La Gomera nos cativa logo desde o
primeiro momento em que colocamos o
pé na sua superficie vulcánica. As histórias
de tempo pré-histórico sussuram-nos na
nossa rota milhares de segredos e nos
acompanham no nosso caminho pelas suas
paisagens de penhascos íngremes sobre
o atlântico levando-nos ao seu coração
verde com mais de 600km de caminhos
impossíveis. Como La Palma, La Gomera
supõe-se ser uma das reservas da Biosfera
mais espetaculares do mundo. Para o
provar, seguimos para o Parque Nacional
de Garajonay e subimos ao Mirador de Los
Roques, onde deixamos que a vista absorva
toda a maravillha de uma atlântico amável
e cristalino. Ao longe, ouve-se o eco dos
silvos gomeros, contando as anedotas mais
apaixonantes de toda uma vida, estendidas
sobre as águas, as praias de areia negra
mais belas que pode imaginar nos convidam
a deitarmo-nos a descansar sem horários,
sem pressas, movidos pela música celestial
desta ilha mágica.
Por último, agarramos a mala e
caminhamos para o final da nossa rota,
o destino que colocará estrela dourada a
esta viagem espacial pelas ilhas atlânticas.
Nada melhor que El Hierro, esta reserva da
Biosfera cujos fundos do mar nos fazem
descobrir um mundo completamente
novo. A chamada de Isla del Meridiano
Cero, que durante séculos foi o ponto de
referência náutica deste oceano sem fim,
é o primeiro geoparque das canárias e
apesar de ser a mais pequena de todas as
ilhas que fazem pare de todo o arquipélago,
oferece um mundo completo de diversidade
capaz de encher-nos de propostas, planos
e aventuras em cada dia das nossas
férias. O adeus perfeito para uma viagem
inesquecível.
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A não perder

Nós levamos-te

Caminhos de fogo

As salinas de Fuencaliente

Os segredos de Chipude

La Palma, La Gomera e El Hierro estão
tecidas por milhares de quilómetros de
caminhos que se utilizam desde tempos
imemoriais. Seguir os seus trilhos permitirá
descobrir cenas impressionantes da vida
em plena natureza e permitir-te-á viver
aventuras inesquecíveis. Uma oportunidade
única para captar na lembrança imagens
espetaculares como as das suas abruptas
falésias, os profundos vales e as extensões
de bosques frondosos que decoram de
verde os tons escuros destes territórios de
fogo. A herança vulcânica pode apreciar-se
especialmente nos que formam o chamado
Caminho dos Vulcões de La Palma, que te
mostrará o norte da ilha. Poderás desfrutar
da beleza do P. Natural de Cumbre Vieja e
a cratera do Hoyo Negro. Em La Gomera,
os percursos mais incríveis encontram-se
na zona do Valle del Gran Rey e Garajonay,
enquanto em El Hierro o mais famoso é o
Camino de la Virgen.

De todas as visitas que podes realizar em
La Palma, o quadro de cores que as salinas
de Fuencaliente te oferecem é único. Não
só surpreende o facto de que as Canárias
não são precisamente terra de salinas,
mas a sua paisagem é como um capricho
da natureza em que se unem os azuis
intensos do Atlântico, a brancura impoluta
do sal junto ao mar e a terra preta fruto das
origens vulcânicas deste território mágico.
Um dos melhores momentos para lá ir é ao
entardecer, quando o pôr-do-sol inicia um
espetáculo inesgotável de cores mutáveis
que parecem pinceladas capazes de
decorar a memória para sempre. Na zona,
há um restaurante temático onde é possível
comprar a chamada Flor de Sal que é
obtida diretamente destas famosas salinas
de La Palma. Além disso, disponibilizase informação detalhada que permite
conhecer todo o processo de produção de
forma muito acessível, tanto para adultos
como para crianças.

Escondida em Vallehermoso, a localidade
maior de La Gomera, Chipude esconde
como nenhum outro lugar as mais
autênticas tradições da ilha dos assobios.
Situado na zona alta, toda a montanha
em que alça esplêndida com socalcos
cheios de vinhedos que produzem um dos
vinhos mais seletos de todas as Canárias.
As casas que compõem Chipude parecem
colocadas por acaso, sem organização, em
redor da igreja de La Candelaria, e entre
elas podem encontrar-se desde oficinas de
louça artesanal a bares típicos onde provar
autêntica comida gomera: a clássica sopa
de agrião, o almogrote, o leite assado e,
para arrematar, o típico gole de gomerón.
A vantagem de visitar Chipude é que
está muito perto do Parque Nacional de
Garajonay, um dos espaços naturais mais
impressionantes de La Gomera.

Um concerto em
Los Órganos

Parapente em Puerto Naos

Vinhos em El Hierro

Para viver uma aventura realmente
diferente, nada melhor que atrever-se a
cruzar os céus de La Palma em parapente.
Desde a zona fascinante de Playa de
Puerto de Naos, encontramos um dos
pontos de prática deste emocionante
desporto mais emblemáticos da Europa.
As impressionantes vistas que se podem
desfrutar, os ventos favoráveis, a magia da
paisagem que sobrevoamos, o Atlântico e
a sua linha de horizonte abrindo-se sob as
nossas asas... Tudo é pura magia quando
subimos aos céus de La Palma. Para
contratar esta actividade existem em toda
a ilha numerosas empresas e escalas com
profissionais certificados que nos guiarão
na nossa viagem.

A pequena ilha das Canárias convida-nos a
saborear os seus exclusivos vinhos. Sim, na
sua pequena superficie existem numerosas
vinhas e um total de 7 produtores que dão
vida aos caldos que integram a requintada
denominação de origem El Hierro. Valle
Naos, Quintero, Tanajara, Elysar, Uwe, Los
Lomos, Acenci y el Tesoro são diferentes
vinícolas que compõem uma rota de
enoturismo deliciosas, perfeitas para
marinar com a melhor e mais tradicional das
cozinhas do arquipélago: peixe, marisco,
gofio, batata com molho e as saborosas
quesadillas que são uma das sobremesas
mais valorizadas nestas terras, elaboradas
com queijos locais, cuidadosamente
preparadas.
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Existe um lugar especialmente mágico em
La Gomera em que podemos desfrutar
de um dos concertos mais incríveis que
nos oferece a mãe natureza. Trata-se do
monumento da Natural de Los Órganos, no
pequeno município de Vallehemoso, onde
a imponente paisagem que rodeia e as
vistas que se apreciam desde a sua altura
provocam um fenómeno de sons naturais
que transportam a qualquer viajante a uma
nova dimensão: as ondas rompendo sobre
a lava vulcânica solidificada já à mil anos, o
vento acarciando os seus vértices... Tratase de uma paisagem rochosa que cai sobre
o mar em forma de infinitas falésias e que,
observando-se desde um barco, oferece
uma viagem digna de postal.

Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

Aptos. Hacienda San Jorge III

Só Alojamento
7 Noites, desde

Por pessoa

587€

Situação Trata-se de uma extensa e bela fazenda com abundante
vegetação situada na ilha de la Palma. Encontrasse localizada frente à praia de los Cancajos.
Alojamento Apartamentos de 1 quarto independente que dispõem
de uma sala de estar com sofá cama, uma cozinha equipada com
vitroceramica e microondas, uma casa de banho completa com secador de cabelo, roupão, telefone, televisão via satélite, cofre (com
custo) e varanda ou terraço. Os Apartamentos Premium com mobiliário mais moderno. Capacidade máxima 3 adultos + bebé ou 2
adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante tipo buffet, 1 bar, zona com ligação internet Wi-Fi. Jardim com Orquideário e rota botânica guiada um dia
por semana. Dispõe de uma piscina de água salgada em forma de
lago com solário com espreguiçadeiras e serviço de toalhas (com
depósito). Ginásio. Com custo: sauna, banhos de vapor e serviço
de massagens.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet com pratos internacionais e buffet canário com
cozinha tradicional das Canárias, além de vegetarianos e buffet
para crianças.

APARTAMENTO

Apartamentos La Caleta III

Características Dispõe de um total de 155 apartamentos. A Hacienda San Jorge, ergue-se entre um conjunto de construções na
forma de uma pequena cidade original de La Palma e onde se recuperaram as cores antigas que se utilizavam para pintar as fachadas.

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

512€

Situação Na primeira linha do mar de Los Cancajos (principal estância turística da ilha de La Palma), a somente 3 quilómetros do
aeroporto e a 4 quilómetros da capital, Santa Cruz de la Palma. Perto de restaurantes, bares, área comercial e paragem de autocarro.
Num lugar ideal para os amantes do turismo ativo, sendo este o
principal ponto de partida de atividades como caminhadas, mergulho, excursões de autocarro e barcos.
Alojamento Apartamentos de 1 quarto equipados com uma casa
de banho completa, cozinha com frigorífico, microondas, placa vitrocerâmica e equipamento básico para 4 pessoas, sala de estar,
televisão via satélite, telefone direto, cofre (com custo), varanda ou
terraço. Dispõe de Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebé.
Instalações Dispõe de um restaurante e uma sala de reuniões. Ligação internet Wi-Fi gratuito em todo o complexo. Grandes jardins,
piscina exterior com solário, piscina para crianças e minigolf. Lavandaria (com custo).
Serviço de restaurante Oferece regime de Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet.

APARTAMENTO

186 PLAYA DE LOS CANCAJOS

Características Dispõe de um total de 62 apartamentos, projetados com a pureza da arquitetura canária, todos orientados estrategicamente para sul, procurando toda a influência do sol, do mar
Atlântico (a 500 metros) e ao mesmo tempo com acesso direto à
piscina.

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

H10 Taburiente Playa 4*

Meia Pensão
7 Noites, desde

Por pessoa

547€

Situação Encontrasse localizado na primeira linha do mar e a somente 300 metros da praia de los Cancajos.
Quartos Duplo Standard com banho, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, ligação internet Wi-Fi gratuito em todo o estabelecimento,
TV-SAT, minibar (a pedido e com custo), cofre (com custo) e varanda. Os Duplos Superiores reformados com roupões, chinelos e maquina de
café Nespresso. Suites com vistas para a piscina e mar, roupões, chinelos, microondas e maquina de café Nespresso. Capacidade máxima Duplo
Superior: 2 adultos; Duplo Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança + bebé.
Instalações Restaurante, 3 bares, Internet Corner (gratuito), Wi-Fi e 4 salas de convenções, 3 piscinas para adultos (1 delas é climatizada no
inverno), piscina infantil e parque infantil. Campo de ténis (sem iluminação), ping pong, bilhar (com custo), sauna (com custo) e massagens (com
custo e com reserva prévia). Animação noturna com música ao vivo (várias vezes por semana).
Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. No almoço em regime de Tudo Incluído, pode ser buffet
ou menu.
Características O hotel dispõe de um total de 433 quartos. É um hotel recentemente renovado.
Tudo Incluído Às refeições, tanto serviço de almoço como em serviço de jantar inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, cerveja, refrigerantes,
água e sumos. Snacks tipo sandwiches num local projetado para essa finalidade. Bebidas com e sem álcool e cocktails segundo carta para clientes de Tudo Incluído (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO VISTA MAR

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Apartamentos El Cerrito III

Só Alojamento
7 Noites, desde

Por pessoa

483€

Situação Na estância turística mais importante da ilha de La Palma,
na zona da Playa de Los Cancajos, em Breña Baja. Próximo de uma
zona comercial. A 400 mts da praia, a 100 mts de supermercado,
paragem de autocarro e táxi e a 3 km da capital e do aeroporto.
Alojamento Apartamentos de 1 quarto independente, sala ampla,
cozinha equipada (frigorífico, cafeteira, microondas, torradeira),
casa de banho, secador, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, cofre (com custo).
Existem apartamentos vista mar (com custo). Check-in a partir das
13:00h e check-out antes das 11:00h. Capacidade máxima 3 adultos
+ 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações Restaurante, receção com internet e sala de reuniões.
2 piscinas (1 para crianças), solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis.
Jardins e área de jogos com badminton, voleibol e ténis de mesa.
Com custo: serviço de massagens e lavandaria. Horário da receção
todos os dias das 08:00h às 14:00h e das 15:30h às 20:30h. Entradas fora deste horário devem ser comunicadas na receção. Todas
as entradas depois das 22:00 que não são notificadas previamente
com a receção têm um custo adicional.
Serviço de restaurante Só Alojamento, Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet. Jantar em hotel de 4 estrelas (Taburiente Playa).

APARTAMENTO

Características Dispõe de 38 apartamentos. Apartamentos de estilo típico canário que oferecem ao cliente funcionalidade, modernidade e comodidade.

Pequeno-Almoço

Las Olas 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

538€

Situação Na primeira linha do mar, a apenas 500 metros da Playa
de Los Cancajos e a só 2,5 quilómetros do aeroporto. Em poucos
minutos a pé poderá chegar a várias lojas e restaurantes. Existe
uma paragem de transportes públicos a somente 50 metros.
Alojamento Apartamentos de 1 quarto totalmente equipados com
uma casa de banho completa com secador de cabelo, sala, cozinha
com frigorífico, microondas, utensílios de cozinha e cutelaria, telefone, televisão via satélite, cofre (com custo). Capacidade máxima
3 adultos + 1 criança.
Instalações Restaurante, 2 bares, sala de conferências, sala de leitura, sala de televisão, Wi-Fi. 3 piscinas (1 aquecida e outra infantil),
solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Ping-pong e pequeno
ginásio. Com custo: pista de paddel, bilhar, sala de massagens e
sala de beleza. Receção 24 horas, lavandaria, quiosque, cabeleireiro. Estacionamento exterior gratuito. Programa de animação três
vezes por semana.
Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia
Pensão tipo buffet à la carte com jantares temáticos 2 vezes por
semana. Exige-se calças aos cavalheiros.
Características Dispõe de um total de 182 apartamentos. Composto por vários edifícios, um principal de dois andares outros seis
anexos com dois ou três pisos. O complexo de apartamentos é moderno, confortável e com a melhor localização da ilha.
APARTAMENTO

188 PLAYA DE LOS CANCAJOS

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Meia Pensão

La Palma & Teneguía Princess 4*

Por pessoa

677€

7 Noites, desde

Situação Na 1ª linha do mar e a 30 km do aeroporto.
Quartos Casa de banho com secador e amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar (com custo), cofre e terraço ou varanda. Familiar Superior: 2 quartos independentes com porta comunicante. Suite Ocean: sala, 2 casas de banho, quarto independente
com porta comunicante para a sala. Quartos apatados (a pedido).
Capacidade máxima Duplo/Suite Ocean: 2 adultos + 2 crianças ou
3 adultos; Familiar Superior: 4 adultos + 2 crianças ou 4 adultos.
Instalações Restaurantes, bares, salas de conferências, sala de
TV, internet corner (com custo) e Wi-Fi na receção. 11 piscinas,
terraços e jardins, espreguiçadeiras, pérgolas e toalhas de piscina (com depósito e troca de toalhas com custo). Parque infantil,
miniclub. Com custo: Campo de ténis, bilhar, minigolf e ping-pong.
Spa “Centro Aqua Princess” (+18 anos) com custo: circuito termal,
saunas, duche aromático, duche ciclónico, massagens, banheira
luxury-starlight e jatos de água. Ginásio, sala de relaxamento com
sauna e banho turco. Animação.
Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído buffet, cozinha ao vivo e jantares temáticos.
Tudo Incluído Às refeições: vinho da casa, cerveja, refrescos, água
e sumos. Snacks . Bebidas e cocktails segundo a carta TI (etiquetas
pretas e reservas terão suplemento). Consulte horários dos restaurantes e bares à chegada.
DUPLO

Apartamentos/Hotel Sol La Palma 3*/4*

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

590€

Situação Na 1ª linha do mar, sobre a praia de Puerto Naos.
Alojamento Casa de banho, secador, telefone, TV-SAT, cofre (com
custo) e Wi-Fi (unicamente no hotel), ar condicionado, minibar
(com custo), terraço / varanda e alguns com vista para o mar. Alguns Estúdios e Apartamentos de 1 ou 2 quartos com de Kitchenette. Superior com 2 camas Twin (2 camas ou cama de casal, segundo
disponibilidade) e mais amplos. Suite com uma sala independente
e com 2 sofás. Capacidade máxima Duplo/Superior: 2 adultos + 1
criança ou 3 adultos; Suite: 3 adultos + 1 criança; Estúdios: 2 adultos; Aptos 1 quarto: 3 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Aptos 2
quartos (mín. 4 pessoas): 5 adultos + 1 criança ou 5 adultos.
Instalações Restaurante buffet “Pto Naos”, almoço à la carte. Bar
piscina. Bar salão, cocktails. Sala de conferências, canto de internet (com custo) e Wi-Fi nas areas comuns. 2 piscinas (1 climatizada), guarda-sóis, espreguiçadeiras, toalhas (depósito e troca com
custo). Miniclub (Maio a Outubro e + 5 anos). Ténis de mesa. Wellness Center (com custo e + 16 anos): tratamentos, sauna e massagens. Ginásio. Pilates, ioga, poolbikes, tonic training (programa de
atividades sujeito a trocas). Animação noturno com música ao vivo.
Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet,
cozinha ao vivo e 3 noites temáticas.
Características Dispõe de um total de 308 quartos e
165 apartamentos.
DUPLO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Pequeno-Almoço

Hotelíto Ida Inés 2*

7 Noites, desde

Por pessoa

796€

Situação Encontrasse localizado num lugar privilegiado do Valle de
El Golfo e consiste de um hotel rodeado de uma natureza atrativa
e única e situado a apenas cinco minutos da praia dentro de uma
Reserva de la Biosfera. A somente 20 minutos aproximadamente
do aeroporto e a só 10 minutos da capital de Valverde e conectado
com os principais lugares de interesse e cidades que se espalham
pela ilha.
Quartos Todos os seus quartos são totalmente equipados e contam com casa de banho completa com um secador de cabelo.
Alem dispõem de uma televisão, um telefone e com um sistema de
infusões disponíveis nos quartos como cortesia do hotel. Têm uma
varanda ou terraço com uma vista fabulosa para o vale do Golfo, o
mar e as montanhas. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações Seus hospedes podem encontrar no estabelecimento
uma receção, hall, sala de pequeno-almoço, ligação internet Wi-Fi
(nas zonas comuns), um parking privado, empréstimo de livros, jardins. A ilha do Hierro reúne condições únicas para fornecer uma
gama de atividades de lazer por sua natureza singular, tais como
caminhadas, mergulho, pesca, parapente, trekking, ténis (ténis municipal).
Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço.

DUPLO

Balneario Pozo de la Salud 3*

Características Dispõe de um total de 12 quartos. É um alojamento
ideal para quem visita o a ilha do Hierro e quer aproveitar todas as
suas possibilidades, como caminhadas.

Pequeno-Almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

725€

Situação Em Sabinosa, cidade emblemática da ilha pelas suas tradições, na área de Pozo de la Salud, onde o seu ambiente natural
entre mar e montanhas faz dela uma beleza única.
Quartos Com casa de banho completa com secador de cabelo, ar
condicionado e aquecimento, televisão de ecrã plano, minibar e
chaleira. Com custo e a pedido: varanda com vista para o mar ou a
montanha. Quartos adaptados disponíveis (a pedido). Capacidade
máxima 2 adultos.
Instalações Restaurante, cafetaria, ligação internet Wi-Fi gratuito, sala de reuniões e receção 24 horas. Piscina exterior, terraço,
parque infantil e Spa (com custo): massagens, drenagens, banhos,
pedras vulcânicas, tratamentos de chocolate, etc. Você também
pode desfrutar do circuito de água (banho turco, sauna, duches hidromassagem e jacuzzi). Estacionamento gratuito.
Serviço de restaurante Oferece regime de Só Alojamento, Pequeno-almoço, Meia Pensão e Pensão Completa. Pequeno-almoço
buffet e o almoço e jantar é com um menu de 5 primeiros pratos, 5
segundos pratos e 5 sobremesas, que mudam a cada 2 dias.
Características Dispõe de um total de 22 quartos. O hotel Balneario Pozo de la Salud é um estabelecimento caracterizado pelo tratamento das suas águas mineral-medicinais, que foram declaradas
utilidade pública desde 1949 e indicadas para problemas digestivos,
dermatológicos e reumáticos.
STANDARD
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Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Pequeno-Almoço

La Colombina 1*

7 Noites, desde

Por pessoa

592€

Situação Encontrasse localizado no casco urbano de San Sebastián de la Gomera, dentro da área comercial e cultural, a 2 minutos
do casco histórico, cheio de lojas, supermercados, farmácias, restaurantes, lugares de interesse e edifícios públicos a 30 minutos do
Parque Nacional de Garajonay. Há uma paragem de autocarro e de
táxi a 5 minutos da residência. Muito próximo podem desfrutar das
atividades culturais que oferece o Auditório Infanta Cristina.
Quartos Totalmente equipados com uma casa de banho com secador de cabelo, televisão, ar condicionado regulável, telefone de
linha direta, ligação à internet mediante cabo, 2 camas individuais
(90x180) e mini-frigorífico. Alguns quartos Duplos com varanda
(com custo). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
Instalações O hotel conta entre suas instalações com um restaurante, sala para pequenos-almoços e bar-restaurante. Alem têm
um terraço-solário com espreguiçadeiras e duches. Internet por
cabo, ligação internet Wi-Fi gratuito e receção.
Serviço de restaurante Oferece regime de Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Pequeno-Almoço continental e jantar
à la carte.

DUPLO

Características O hotel dispõe de um total de 31 quartos, um deles
adaptado para deficientes. Renovado em 2010 num edifício moderno de 6 pisos, elegante, cêntrico e funcional. É ideal para alojar-se
se pretende desfrutar da natureza da ilha e da sua exuberante vegetação.

Só Alojamento

Laurisilva by Checkin II

7 Noites, desde

Por pessoa

886€

Situação Encontrasse localizado no mesmo centro turístico, entre
as localidades de Vueltas e La Calera. Situado na zona costeira de
Valle Gran Rey, a 5 minutos da praia (de areia negra) e a 600 metros
do cais de pescadores.
Alojamento Todos os Apartamentos estão equipados com uma
casa de banho completa, um quarto com dois camas individuais,
cozinha-sala com sofá-cama para a terceira pessoa, frigorífico de
grande capacidade, fervedor de água e cafeteira elétrica, televisão
via satélite com custo (os canais nacionais são grátis), telefone de
linha direta e varanda ou terraço (mobilado) com vistas para a piscina ou para a montanha. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança
+ bebé ou 2 adultos + 2 crianças + bebé.
Instalações O hotel oferece a seus clientes uma espaçosa piscina
com uma separação para crianças da principal. Solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, ginásio, ligação internet
Wi-Fi grátis na zona de receção e área de piscina. Com custo: campo de ténis descoberto, máquinas de lavar e secar para clientes.
Quiosque na zona da piscina e receção 24 horas por dia. Cofres de
aluguer na receção.
Serviço de restaurante Só Alojamento
Características O hotel dispõe de um total de 59 confortáveis apartamentos.
APARTAMENTO

Preço“desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

SAN SEBASTIÁN/VALLE GRAN REY 191

Seguro de Viagens
O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a EUROP ASSISTANCE um seguro de viagens com a apólice nº 2JN, em benefício de todos os seus clientes, sem custo adicional
para os mesmos. O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se descritos no quadro inferior. Válido para estadas de máximo 30 dias (desde o dia de inicio de
viagem até ao dia de regresso ao lugar de origem). Consulte para estadas superiores. As garantias incluídas no seguro de viagem terão efeito desde o momento da partida até ao momento da
chegada da mesma. Estabelece-se uma franquia de euros 40€ a cargo dos segurados nos despesas médicas.
(*) Os capitais do seguro opcional são cumulativos com as coberturas do seguro incluído, não tendo de pagar qualquer franquia.

Grantías seguras por pessoa e viagem

Incluído Apólice 2JN

Despesas médicas em Espanha em caso de doença ou acidente

Até 3.000€ (franquia 40€)

Despesas odontológicas de urgência

Opcional, Apólice 2JN (*)
Limite 750€
Limite 1500€
Até 3.000€

Até 3.000€

Até 30€

Até 30€

Transporte sanitario de doentes e feridos (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Trasladação de restos mortais (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Regresso dos segurados acompanhantes (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Regresso do segurado em caso de hospitalização ou de falecimento de um familiar (1)
Deslocação de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado (1)

Incluído

Incluído

Despesas de estadia de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Prolongamento de estadia em hotel por doença ou acidente (por prescrião facultativa)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Incluído

Incluído

Transmissão de mensagens urgentes

Incluído

Incluído

Envio de objetos pessoais

Incluído

Incluído

300 €

300 €

Até 50€

Até 50€

Até 6.000€

Até 6.000€

Até 750€

Até 1.500€

Até 900€

Até 900€

Serviço de informação

Incluído

Bagagem
Perda, danos e roubo de bagagem

150 €

Demora da bagagem (reembolso pela compra de artigos de uso pessoal)

Acidentes (ficam excluídos os passageiros menores de 14 anos e maiores de 65 anos)
Por falecimento ou invalidez permanete

Até 3.000€

Anulação
Reembolso de despesas por anulação de viagem contratado (2)

Responsabilidade Civil
Pagamento das despesas de assitência jurídica no exterior

(1) Estas coberturas aplicam-se exclusivamente desde/até ao ponto de origem contratado. (2) A garantia da anulação só terá validade se decorrerem pelo menos 72 horas entre a contratação
da apólice e o motivo que originou o cancelamento da viagem.

Notificação dos Sinistros
(+34) 91 536 82 79
Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa segura
deve comunicar, a partir do local do estrangeiro onde se encontre, à EUROP
ASSISTANCE a verificação de qualquer dos eventos cobertos.
O segurado indicará à EUROP ASSISTANCE os seguintes dados:
• 1.- Nome do segurado sinistrado e expediente de reserva.
• 2.- Número da apólice contratada.
• 3.- Local e número de telefone onde se encontra.
• 4.- Descrição do evento ocorrido.

A EUROP ASSISTANCE não se responsabilizará por nenhum sinistro que não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

Este documento é meramente informativo, sem carácter contratual e não substitui as condições gerais
e particulares das apólices em poder do Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) e da Seguradora
EUROP ASSISTANCE. Para mais informações consulte:
“www.soltour.pt”. O valor correspondente ao seguro
opcional, mesmo em caso de cancelamento da reserva
para a qual o mesmo foi contratado, não será objecto de
reembolso.
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Reembolsos
Todos os pedidos de reembolsos devem ser enviados diretamente pelo cliente para
o seguinte endereço: https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, acedendo ao
icone “reembolso on-line” e não através da agência de viagens ou da Soltour, que
não carecem de decisão sobre a atribuição de indeminizações. O pedido deve ser
acompanhado de faturas e documentos comprovativos originais.

Exclusões

As garantias do seguro de viagem cessarão no momento em que o segurado regressar à sua residência habitual, ou quando tiver sido repatriado pela
EUROP ASSISTANCE, para o seu local de residência ou hospital próximo deste.
São excluídos com caráter geral os gastos que não tenham sido comunicados
préviamente à EUROP ASSISTANCE e aqueles, aos quais não se tenha obtido a
correspondente autorização. Em qualquer caso, são excluídos (salvo estejam expressamente incluídos na garantia) uma série de danos, doenças, situações, despesas ... que se encontram detalhados nas condições gerais do seguro de viagem que
poderão ser consultados diretamente no nosso site ”www.soltour.pt” .

Proteja ainda mais
as suas féiras

Opcional
limite 750€

18

euros
por pessoa

Opcional
limite 1.500€

20

euros
por pessoa

Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro

Viaje com

Programa de voos
LISBOA

PORTO

RUTA

DIA OPERAÇÃO

DATA

CIA

TENERIFE

3ª FEIRA

18/JUN-3/SET

VY

4ª FEIRA

19/JUN-4/SET

VY

SABADO

22/JUN-7/SET

VY

GRAN CANÁRIA

2ª FEIRA/SÁBADO/
DOMINGO

4/MAI-20/OUT

TAP

LANZAROTE

5ª FEIRA

20/JUN-5/SET

QS

FUERTEVENTURA

4ª FEIRA

26/JUN-4/SET

QS

LA PALMA/LA
GOMERA/EL HIERRO

SEGUNDO
FREQUÊNCIAS

1/MAI-24/OUT

IB

RUTA

DIA OPERAÇÃO

DATA

CIA

TENERIFE

6ª FEIRA

7/JUN-20/SET

AEA

LANZAROTE

5ª FEIRA

20/JUN-5/SET

QS

GRAN CANÁRIA

6ª FEIRA

7/JUN-20/SET

AEA

FUERTEVENTURA

4ª FEIRA

26/JUN-4/SET

QS

LA PALMA/LA
GOMERA/EL HIERRO

SEGUNDO
FREQUÊNCIAS

1/MAI-24/OUT

IB

NOTAS COMUNS
Em caso de não existir lugares na “Tarifa Promo”, aplicam-se os suplementos
de Tarifa Básica, Tarifa Média ou Tarifa Alta. Tarifas combináveis entre si e
aplicáveis nos voos charter.
As tarifas utilizadas com as companhias de linha regular não permitem a
utilização do voo de regresso, caso não tenham utilizado o voo de ida. Se
por qualquer motivo perdem o seu voo de ida para o destino reservado, este
considerar-se-à No Show (não apresentação com 100% de gastos), anulando a companhia aérea de forma automática e sem prévia notificação o seu
voo ou conexão de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de toda e qualquer

responsabilidade.
Recomendamos que cheguem ao aeroporto com tempo suficiente para a
realização de todos os tramites de embarque. Aconselhamos 2 horas nos
voos nacionais.
Consulte o programa de voos a partir de Novembro 2019.
IMPORTANTE: CONFIRME A INFORMAÇÃO SOBRE OS VOOS AO EFECTUAR A SUA RESERVA. COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DEVERÁ RECONFIRMAR OS MESMOS.

Condições Gerais do Contrato de Viagens Organizadas
1. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS VIAGENS
ORGANIZADAS O presente programa/ catálogo é o
documento informativo no qual se inserem as presentes
condições gerais, dele fazendo parte integrante e que
constituem, na ausência de documento autónomo, o contrato
de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se
cumulativamente:
• O programa o prever expressamente;
• As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
• A informação da alteração seja prestada ao viajante em
suporte duradouro; As presentes condições gerais obedecem
ao disposto na legislação em vigor. As Condições Gerais cujo
objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem
Conexo constante do presente programa, as correspondentes
fichas de informação normalizada e as condições particulares
que constam da documentação de viagem facultada ao
viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o
contrato de viagem que vincula as partes.
Os programas de viagem incluídos neste catálogo, assim como
as ofertas especiais dos referidos programas que se emitam
no futuro, encontram-se sujeitos ao disposto no Decreto-Lei
n.º 17/2018 de 8 de março, sobre o regime jurídico de atividade
de agências de viagens e turismo, que transpõe para a ordem
jurídica nacional a Diretiva (UE) 2015/2302, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa às
viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos.
1. ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens incluídas na presente brochura é do
Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A., (doravante SOLTOUR)
pessoa coletiva e número de matrícula 503817570, com sede
na Av. Duque de Loulé, 75 - 1º, em Lisboa e com filial no Porto,
na Rua da Boavista, 844 Sala 3.1., e titular do RNVATM n.º 2210,

telefone 226079240 e e-mail: callcenter.opo@soltour.pt.
2. PREÇO
Os preços publicados neste catálogo (PREÇO DESDE)
estão sob as condições de “facilíssimo” e são válidos para
determinadas datas de partida, compreendidas entre
1/Maio 2019 e 30/Abril 2020, e para as condições específicas
estabelecidas para cada caso previsto no folheto. Estes preços
podem sofrer variações em função das datas exatas em que se
realiza a viagem, bem como devido à alteração das condições
específicas da mesma. Os preços estabelecidos para cada uma
das datas de partida e para os serviços requeridos deverão ser
consultados em www.soltour.pt.
2.2 Os preços e as condições publicados neste catálogo não
são aplicáveis a grupos iguais ou superiores a 9 participantes
na mesma reserva ou em várias que estejam interligadas. Em
tais casos é necessário consultar os preços e condições para
grupos, nomeadamente:
a) No ato da reserva, salvo estipulação em contrário constante
do orçamento apresentado, deverá ser pago pela agência um
sinal correspondente a 30% do valor total do grupo.
b) Salvo estipulação em contrário constante do orçamento
apresentado, o pagamento do remanescente, ou seja, 70% do
valor total do grupo, deverá ser efetuado 10 dias antes do início
da viagem.
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 25º do Decreto-Lei
n.º 17/2018, de 8 de março, e salvo estipulação em contrário
constante do orçamento apresentado, tendo em conta que as
condições especiais negociadas pela SOLTOUR com os seus
fornecedores, para todas as reservas de grupo, implicam um
encargo de 30% do valor total do grupo, a rescisão do contrato,
qualquer que seja o fundamento, implicará um custo mínimo
de 30% do valor total do grupo.
Os hotéis podem não admitir ou recusar reservas de menores

de idade não acompanhados pelos pais.
2.3 O preço da viagem organizada inclui:
a) O transporte de ida e regresso quando este serviço esteja
incluído no programa contratado, no tipo de transporte,
características e categoria que constem no programa ou na
documentação que seja entregue ao cliente no momento da
subscrição.
b) O alojamento, quando este serviço esteja incluído no
programa contratado, no estabelecimento e regime alimentício
que figure na documentação que seja entregue ao cliente no
momento da subscrição do mesmo ou em outros documentos
idênticos em caso de substituição.
c) As taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros.
d) Os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, quando estes
sejam aplicáveis.
e) A assistência técnica durante a viagem, quando este serviço
esteja expressa e especificamente incluído no programa
contratado;
f) Todos os demais serviços e complementos que,
concretamente se especifiquem no programa contratado.
g) Tudo aquilo que expressamente se faça constar na
documentação entregue ao Viajante.
2.4 Quando se realize a contratação da viagem organizada
em resultado de ofertas especiais, publicitadas através de
circulares ou folhas informativas, a preço distinto do informado
no folheto geral, os serviços compreendidos no preço são
unicamente aqueles que se especificam detalhadamente na
circular ou na folha informativa, ainda que seja feita referência
a qualquer um dos programas descritos no folheto, desde que
seja feito exclusivamente para fins de informação geral do
destino.
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2.5 O preço da viagem organizada não inclui:
a) Vistos, taxas aeroportuárias, taxas de entrada e/ou saída a
pagar no destino, certificados de vacinação, nem quaisquer
despesas com o consumo de cafés, vinhos, licores, águas
minerais, regimes alimentícios especiais – mesmo nos casos de
pensão completa ou de meia pensão, salvo acordo expresso
em contrário -, bem como a lavagem e engomagem de roupa,
serviços de hotéis opcionais e em geral qualquer outro
serviço que não esteja expressamente incluído no ponto 2.3
ou não conste especificamente no programa, no contrato
ou na documentação entregue ao Viajante no momento da
subscrição.
b) As excursões ou visitas facultativas.As excursões ou visitas
facultativas quando contratadas no destino não fazem parte
do contrato de viagem organizada. A sua publicação no folheto
é meramente informativa e o preço indicado é meramente
estimado. Estas excursões ou visitas facultativas serão
propostas aos clientes com as suas condições específicas
e preço final, de modo independente, podendo, por isso,
verificarem-se variações de custos, serviços incluídos, etc.
que alterem o preço estimado e não ficando garantida, até ao
momento da sua contratação, a realização das mesmas.
c) Gratificações: No preço da viagem organizada não estão
incluídas quaisquer gratificações. No caso dos cruzeiros, a
gratificação perde o seu carácter voluntário e, no início do
mesmo, adverte-se o cliente que deve assumir o compromisso
de entregar, no final, uma quantia determinada em função da
duração. Tal quantia, fixada antes do início do cruzeiro, destinase, unicamente, ao pessoal de serviço
3. INSCRIÇÕES
3.1 No ato da inscrição da reserva o viajante efetuará o
pagamento solicitado, não podendo ser, em caso algum,
inferior a 40%, do preço total da viagem. Nesse momento, será
emitido recibo a favor do viajante no qual se especificará, para
além do mais, a quantia antecipada pelo viajante e o preço
total da viagem organizada. O remanescente do preço deverá
ser pago até dez dias antes da data da saída, salvo indicação
expressa de outro prazo.
3.2 Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do
início do serviço, ou em qualquer caso seja feita dentro dos
prazos em que os prestadores de serviços exijam o pagamento
integral, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da
inscrição.
3.3 Por causa justificada e a pedido do prestador de serviços,
os prazos de pagamento atrás indicados poderão ser alterados,
incluindo a referida alteração a possibilidade de antecipação
da data de pagamento.
3.4 A SOLTOUR reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas
condições acima mencionadas, aplicando-se o disposto no
ponto referente ao “Direito de rescisão pelo Viajante”. As
reservas encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos
fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3.5 Caso o organizador, antes da celebração do contrato,
se mostre impossibilitado de prestar algum ou alguns
dos serviços solicitados pelo viajante (incluindo o preço),
deverá comunicar, através da agência, tal circunstância ao
viajante, o qual poderá anular o seu pedido recuperando,
única e exclusivamente, e caso existam, as quantias que haja
antecipado.
3.6 Todos os reembolsos que, a qualquer título, sejam
efetivamente devidos serão feitos através da agência onde foi
feita a reserva, não se efetuando quaisquer devoluções por
serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante.
3.7 Nos casos em que a SOLTOUR condicione, e assim o
especifique expressamente, a viabilidade da realização da
viagem organizada a um mínimo de participantes e que, por
não se alcançar tal número, a viagem seja anulada, o viajante
terá direito, única e exclusivamente, ao reembolso do preço
total da viagem ou das quantias antecipadas, sem que possa
reclamar qualquer outra quantia a título de indemnização,
sempre e quando a referida anulação lhe haja sido comunicada
por escrito até dez dias de antecedência da data prevista
para o início da viagem, de acordo com a informação contida
no programa. Os voos especiais charter estão sujeitos, em
qualquer caso, à inscrição de um mínimo de trinta lugares.
4. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
4.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com
informação a prestar pela agência de viagens, no momento da
reserva. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento
ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo
com informação a prestar pela agência de viagens no
momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende
de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
4.2 Em qualquer caso, quando a alteração tiver lugar com 21
dias, ou menos, de antecedência em relação à data da partida
da viagem para a qual existia reserva ou os prestadores de
serviços não aceitarem a alteração, o viajante ficará sujeito aos
custos e encargos previstos no ponto referente ao “Direito de
rescisão pelo Viajante”.
5. ALTERAÇÃO AO PREÇO
5.1. Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a
alterações (aumento ou redução de preço) que resultem
de variações no custo dos transportes ou do combustível,
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da
data de viagem.
5.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total
da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula
“ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
5.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e
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turismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar
ao viajante as correspondentes despesas administrativas, que
a pedido do viajante serão justificadas.
6. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso
por serviços não utilizados pelo viajante por motivos de força
maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso
pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços
previstos no programa de viagem por causas imputáveis à
agência organizadora e caso não seja possível a substituição
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços
previstos e o dos efetivamente prestados.
7. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
7.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam,
sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada
viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem
ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra
eventual alteração, deverá pagar a taxa referida referida
no ponto 4.1 das presentes condições, como despesas de
alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21
dias ou menos de antecedência em relação à data da partida
da viagem, para a qual o viajante se encontra inscrito, ou se
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica
sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão
do Contrato pelo Viajante”.
7.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos
serviços contratados por motivos não imputáveis à agência
(ex. ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os
preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos
publicados no folheto que motivou a contratação.
8. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
8.1. O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir
por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas
para a viagem organizada, desde que informe a agência de
viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos
antes da data prevista para a partida.
8.2. O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis
pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos
ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão
devidamente informados e comprovados pela agência de
viagens e turismo.
8.3. A cessão vincula também os terceiros prestadores de
serviços, devendo a agência comunicar-lhes tal facto no prazo
de 48 horas.
8.4. Caso não seja possível a cessão da posição contratual
por força dos regulamentos de transportes aplicáveis, deve tal
informação ser prestada, por escrito, ao viajante, no momento
da reserva. Nos casos de reservas que incluam voos de
linhas regulares, a cessão poderá estar sujeita a aprovação
por parte da companhia aérea e em caso de recusa poderão
ser repercutidos no viajante os custos correspondentes à
alteração da reserva do voo.
9. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
9.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a
SOLTOUR se veja obrigada a alterar significativamente alguma
das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou
não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem
organizada em mais de 8%, o Viajante pode, no prazo de 8
(oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta
pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em
caso de diferença de preço.
9.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo
fixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação
tácita da alteração proposta.
9.3. Se os serviços de transfer/assistência do hotel-aeroporto
e vice-versa, ou outros similares, não puderem ser cumpridos
por razões alheias aos transferistas e não imputáveis ao
Organizador, este apenas será obrigado a reembolsar o
valor do transporte alternativo utilizado pelo viajante na
deslocação, mediante prévia apresentação da fatura ou recibo
correspondente.
10. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
10.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem.
10.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável
pelo pagamento de todos os encargos a que o início do
cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar,
menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
10.3 Constituem encargos a deduzir:
a) Os custos administrativos

DESDE A
DATA
EM QUE A
RESERVA
É EFECTUADA

GASTOS DE GESTÃO POR RESERVA
Até às 72h. posteriores

Sem gastos

A partir de 72h. e até
7 dias

30 €

Mais de 7 dias

60 €

b) Os custos de anulação, se os houver:
10.4 No caso de algum ou alguns dos serviços contratados
e anulados estarem sujeitos a condições económicas
especiais de contratação, tais como o fretamento de aviões
ou navios, tarifas especiais, hotéis em períodos de férias
locais (época alta) entradas em espetáculos, etc., aplicarse-ão, nomeadamente, os seguintes custos de anulação por

desistência (cujas percentagens ficam sujeitas à variação que,
no momento, se comprovar):
• Lugares de avião: A emissão de bilhetes de linha regular dá
origem a um custo de 100% do preço do respetivo bilhete; A
anulação de lugares em voos especiais dá origem a um custo
de 100%, desde 10 dias antes da partida até ao dia em que esta
se verifique.
• Lugares de hotel: A anulação efetuada com uma
antecedência inferior a 7 dias antes do início da viagem
organizada dá lugar ao pagamento da importância
correspondente às primeiras uma ou duas noites.
• Circuitos ou Cruzeiros: A anulação destes serviços dá lugar:
entre os 30 e 20 dias antes da partida, 10% do valor da viagem;
entre os 19 e 10 dias antes da partida 20%; entre 9 e 5 dias
antes da partida 40% e com menos de 5 dias 100%.
• Seguro opcional: Este serviço não é anulável, pelo que dá
lugar a um custo de 100% do seu valor total desde o dia da sua
contratação.
• Uma penalização nos seguintes termos:
Antecedência da data
do início da viagem
entre 10º e 15º (inclusive)
entre 4º e 9º (inclusive)
A 72 hrs.
A 48 hrs.

% de custo do valor
Total
5
15
25
100

Nota: Todos os prazos indicados entendem-se como dias úteis
do lugar da saída da viagem.
10.5. Quando seja caso disso, o viajante será reembolsado pela
diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos.
Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzido da
taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão
do contrato de viagem.
10.6. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de
viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa
de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis
e excecionais no local de destino ou na sua proximidade
imediata que afetem consideravelmente a realização da
mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A
rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas confere
ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos
efetuados.
11. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
11.1. Quando a viagem esteja dependente de um número
mínimo de participantes, a SOLTOUR reserva-se o direito de
cancelar a viagem organizada caso o número de participantes
alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante
será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de
viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de
viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de
viagens com duração inferior a dois dias.
11.2. Antes do início da viagem organizada a SOLTOUR poderá
ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o
mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
11.3. A rescisão do contrato de viagem pela SOLTOUR nos
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo
máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
12. RESPONSABILIDADE
12.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato
de viagem.
12.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de
viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda
que os serviços devam ser executados por terceiros e sem
prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
12.3. As agências de viagens e turismo organizadoras
respondem solidariamente com as agências retalhistas, no
caso de viagens organizadas.
12.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens
e turismo responde pela correta emissão dos títulos de
alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos
prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos
pelo viajante.
12.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como
intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem
avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas
nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
12.6. A agência de viagens e turismo é responsável por
quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema de
reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder
à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem
que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros
cometidos durante o processo de reserva.
12.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por
erros na reserva que sejam imputáveis ao Viajante ou que
sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
13. ASSISTÊNCIA
13.1. Em caso de dificuldades do Viajante, ou quando por
razões que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar
a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a
seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os
serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência
consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.

13.2. Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de
assistência tenha sido causada pelo Viajante de forma
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo
poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu
em virtude da prestação dessa assistência.
13.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o
Viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo
organizadora é responsável por assegurar os custos de
alojamento necessários, se possível de categoria equivalente,
por um período não superior a três noites por viajante. A
agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente
responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito
de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
13.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica
às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos
acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas,
nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos
específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha
sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48
horas antes do início da viagem organizada.
14. RECLAMAÇÕES
14.1. Qualquer desconformidade na execução de um serviço
de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem
de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou
retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que tal
desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada.
14.2. O direito a apresentar reclamações para efeitos de
redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem
organizada prescreve no prazo de 2 (dois) anos.
15. BAGAGEM
15.1. A agência é responsável pela bagagem nos termos
legais; O viajante tem obrigação de reclamar junto da
entidade prestadora dos serviços no momento de subtração,
deterioração ou destruição de bagagem. No transporte
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente
após a verificação do dano e no máximo 7 (sete) dias a contar
da sua entrega.
15.2. Estando em causa o mero atraso na entrega da
bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a
contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal
reclamação será fundamento essencial para o acionamento
da responsabilidade da SOLTOUR sobre a entidade prestadora
do serviço.
15.3. Para todos os efeitos e quando haja referência ao
transporte terrestre, entender-se-á que o viajante conserva
consigo a bagagem e demais bens pessoais, qualquer que
seja a parte do veículo em que estejam colocados e que são
transportados por conta e risco do cliente. Recomenda-se a
todos os viajantes que estejam sempre presentes em todas os
atos de carga e descarga das bagagens.
15.4. No transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial,
aplicam-se as condições das companhias transportadoras,
constituindo o bilhete de passagem o documento vinculativo
entre as referidas companhias e o viajante.
16. LIMITES
16.1. A responsabilidade da agência terá como limite o
montante máximo exigível às entidades prestadoras dos
serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio
de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
16.2. No que concerne aos transportes marítimos, a
responsabilidade das agências de viagens, relativamente
aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte,
ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de
transportes marítimos, no caso de danos resultantes de
dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes
montantes:
a) € 441.436,00, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881,00, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou
da sua danificação;
c) € 31.424,00, em caso de perda de veículo automóvel,
incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375,00, em caso de perda de bagagem, acom
panhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097,00, por danos na bagagem, em resultado da
danificação do veículo automóvel.
16.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de
viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtração
de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de
alojamento turístico, enquanto o viajante aí se encontrar
alojado, tem como limites:
a) € 1.397,00, globalmente;
b) € 449,00 por artigo;
c) O valor declarado pelo viajante, quanto aos artigos
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento
turístico.
16.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais
está contratualmente limitada ao valor correspondente a três
vezes o preço do serviço vendido.
17. DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGEM ORGANIZADA
17.1. Viagens de avião:
Apresentação no aeroporto: Nas viagens de avião a
apresentação no aeroporto deverá ser feita com uma
antecedência não inferior a 90 minutos sobre o horário oficial
da partida, para voos nacionais, 2 horas para voos para os
restantes países da Europa e Norte de África e 3 horas para
voos intercontinentais. O viajante deverá ter em atenção,
no momento de prever o transfer para o aeroporto, os
congestionamentos de tráfego e os problemas de transporte,
público ou privado, que se verificam em algumas cidades.

Entender-se-á sempre como trajeto aéreo direto aquele
cujo suporte documental seja um só talão de voo,
independentemente do voo realizar alguma paragem técnica.
A SOLTOUR não será responsável pela perda de ligações
aéreas ou em qualquer meio de transporte que não hajam
sido contratadas como parte integrante da mesma viagem
organizada. As tarifas utilizadas com as companhias aéreas de
linha regular não permitem o voo de regresso caso não tenha
sido utilizado o voo de ida.
Se por qualquer motivo for perdido o voo de ida para o
destino reservado ou a ligação ao voo transatlântico, tal será
considerado como falta de apresentação ou desistência
(implicando custos de 100%) anulando a companhia aérea,
de forma automática e sem prévio aviso, o voo ou a ligação
de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de qualquer
responsabilidade.
17.2 Hotéis: A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados
pelo hotel serão determinados pela categoria turística
oficial, se a tiver, fixada pelo órgão competente do respetivo
país. Caso não exista classificação oficial, indicar-se-á no
programa informação da categoria dos hotéis de acordo com
a informação obtida junto dos organismos de turismo dos
respetivos países e a classificação de outros Organizadores.
Quando haja referência a quartos individuais e duplos e
nestes seja permitida a utilização de uma terceira cama
individual, presumir-se-á sempre que a utilização da terceira
cama é feita com o conhecimento e consentimento das
pessoas que ocupam o quarto e, desse modo, figurará
refletido o quarto como triplo em todos os impressos ou
documentação entregues ao cliente. O mesmo ocorrerá nos
casos de quartos duplos para uso até 4 pessoas, refletindo-se
como quadruplo, onde as crianças ou terceiras pessoas se
acomodarão em cama dobrável, em sofá cama (se o houver) o
partilhando as camas existentes. Deve ter em conta que alojar
terceiras e quartas pessoas dentro da mesma unidade, reduz
consideravelmente o espaço.
Em alguns casos existe a possibilidade de permitir a utilização
de berços, que deverão ser solicitados pelo viajante antes
da conclusão do contrato e que, salvo menção expressa em
contrário, não estão incluídos no preço. Independentemente
das horas de chegada e de saída no destino, os quartos dos
hotéis estão disponíveis a partir das 14 horas do dia da chegada
e devem ficar livres antes das 12 horas do dia da saída.
Quando o serviço contratado não inclua transfer, caso o
viajante preveja a chegada ao hotel ou ao empreendimento
turístico em horário posterior às 18 horas, é necessário
comunicar, com a maior antecedência possível, tal
circunstância diretamente à SOLTOUR, ao hotel ou aos
empreendimentos turísticos, para garantir o alojamento.
No momento da reserva, o viajante deve consultar a agência
sobre a possibilidade de levar animais pois, geralmente, os
mesmos não são admitidos nos hotéis e nos empreendimentos
turísticos.
O serviço de alojamento e/ou de refeições do hotel considerarse-á prestado sempre que os referidos serviços tenham estado
disponíveis para o viajante na noite correspondente, ainda que
devido aos horários dos voos contratados ou às circunstâncias
próprias da viagem o horário de entrada e/ou saída não
permitam a sua utilização. Nesse caso, o cliente não terá
direito a qualquer devolução.
17.3 Circuitos: A SOLTOUR informa, desde já, os viajantes
que nos circuitos especificados no programa, o serviço
de alojamento será prestado em qualquer um dos
estabelecimentos relacionados com o mesmo ou em qualquer
outro da mesma categoria e zona, bem como que o itinerário
do circuito poderá desenvolver-se segundo uma das opções
descritas no programa. Em tais casos, se em momento prévio à
celebração do contrato, o cliente aceitar a referida informação,
esta indefinição são pressuporá qualquer modificação ao
contrato.
17.4 Outros serviços: Nos circuitos, as características dos
meios de transporte disponíveis podem variar em função do
número de participantes. Se em algum circuito não se chegar
a um determinado número de participantes, fica reservado
o direito de ser utilizado um “minibus” ou uma carrinha “van”
que, salvo indicação expressa em contrário, não têm bancos
reclináveis. Na descrição de cada circuito está indicado se
o autocarro possui ou não ar condicionado, entendendo-se
que não tem se nada se disser. O transporte nos parques
naturais para a realização de safaris fotográficos efetua-se em
carrinha “van” ou em veículos todo-o-terreno característicos
de cada país. Em todas as situações anteriores, o desenho,
estrutura, conforto e segurança do veículo de transporte pode
não adaptar-se às normas portuguesas, mas sim às que são
próprias do país do destino da viagem.
Quando a viagem se realize em autocarros, carrinhas “vans”,
limusinas ou em veículos idênticos ou afins contratados,
direta ou indiretamente pela SOLTOUR, em caso de acidente,
qualquer que seja o país onde se verifique, o viajante deverá
apresentar a respetiva reclamação contra o transportador
a fim de salvaguardar, se for o caso, a indemnização através
do seguro do transportador, sendo, para o efeito, auxiliado e
assessorado na sua atuação pela SOLTOUR, a título gratuito.
17.5 Garantia de pagamentos: Alguns estabelecimentos
hoteleiros poderão solicitar a apresentação de cartão de
crédito como garantia de pagamento de extras. Igualmente
poderão cobrar diretamente ao cliente final o imposto
exrtaordinário no valor da taxa ecológica.
18. INFORMAÇÃO QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS DEVE
FORNECER AO CLIENTE
A SOLTOUR informa o viajante que deverá receber da agência
de viagens vendedora, em cumprimento do regime jurídico de

atividade de agências de viagens e turismo, toda a informação
pertinente sobre a documentação específica necessária para
a viagem escolhida, assim como o aconselhamento sobre a
subscrição facultativa de um seguro que cubra os gastos de
cancelamento e/ou de um seguro de assistência que cubra
os gastos de repatriamento em caso de acidente, doença
ou morte; informação sobre o modo de proceder no caso
específico de doença ou acidente, ocorrência de catástrofes
naturais, epidemias, revoluções e situações análogas que se
verifiquem no local de destino da viagem e de que a agência
tenha conhecimento ou que lhe tenham sido comunicadas.
Para este efeito a SOLTOUR recomenda ao cliente que
contacte o Ministério dos Negócios Estrangeiros cuja
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas
proporciona recomendações específicas e informações
importantes sobre viagens ao estrangeiro, através do sítio da
internet: http://www.secomunidades.pt/web/guest/viajantes.
19. DOCUMENTAÇÃO
19.1. O viajante deverá possuir em boa ordem a sua
documentação pessoal ou familiar (cartão do cidadão/Bilhete
de Identidade, passaporte, documentação militar, autorização
de saída para menores, vistos, certificado de vacinas e
outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a
não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro,
sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal
situação acarretar.
19.2. Viagens na União Europeia: Os viajantes
(independentemente da idade) que se desloquem dentro
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo
documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do
Cidadão); Para obtenção de assistência médica devem ser
portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença;
Os nacionais de países não comunitários devem consultar
informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados
dos países de origem.
19.3. Viagens fora da União Europeia: Os viajantes
(independentemente da idade) que se desloquem para fora
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo
documento de identificação civil (passaporte) bem como
do visto se necessário (obtenha tal informação junto da
agência no momento da reserva); os nacionais de países não
comunitários devem consultar informação específica quanto à
documentação necessária para realização de viagem junto das
embaixadas/ consulados dos países de origem.
19.4. O viajante está obrigado a indicar dados verdadeiros
e necessários para a prestação dos serviços contratados
(número de pessoas sem omitir crianças e/ou bebés, idades,
números de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade,
passaporte, data de casamento, etc…). A SOLTOUR não
será responsável pelas possíveis diferenças de preço, ou
indisponibilidade dos serviços contratados, que as companhias
aéreas, hotéis e demais prestadores de serviços podem exigir
ou adotar, devido à falta de coincidência entre as condições
exigidas no programa e as informações fornecidas pelo cliente.
Não haverá lugar a qualquer responsabilidade por esta causa
20. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE
SETEMBRO Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro
na sua redação atual, informamos que o viajante poderá
recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo:
• Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in
www.provedorapavt.com;
• Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt
21. INSOLVÊNCIA Em caso de insolvência da agência de
viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de
Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao
Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo
acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote
6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 - info@
turismodeportugal.pt
22. SEGUROS 22.1. A responsabilidade da agência de
viagens organizadora deste programa e emergente das
obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de
responsabilidade civil na Companhia de EUROP ASSISTANCE,
apólice 2JN, nos termos da legislação em vigor.
22.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que
poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de
situações de assistência e despesas de cancelamento.
22.3. Neste catálogo/programa, as viagens incluem um seguro
que garante as coberturas indicadas na página 192 do presente
catálogo/programa.
23. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no
DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
24. ERROS DE TRANSCRIÇÃO
A reemissão de um bilhete eletrónico de linha regular, por erro
na transcrição do nome e/ou sobrenomes dos clientes, estará
sujeita às condições das tarifas aéreas, gerando um mínimo de
20 euros de custos administrativos.
25. ERRATAS
As modificações ou erratas que se possam verificar após a
impressão deste catálogo, aparecerão publicadas no site:
www.soltour.pt.
26. VALIDADE
Este documento é válido de 01/Maio de 2019 a até 30/Abril 2020.
26. DATA DE EMISÃO 30/Novembro de 2018.
Mas informação em www.soltour.pt
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