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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 mesma
agência de viagens algumas excursões
no destino. Também poderá reservar-los
localmente com o nosso recetivo Coming2
na Republica Dominicana, Jamaica e
México, e com Welcome em cuba.

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.

Noite antes do voo

Em viagens nas Caraíbas e para facilitar
a ligação com os voos transatlânticos de
Madrid, a Soltour dá-lhe a possibilidade de
se alojar num hotel próximo do aeroporto
Madrid-Barajas por um preço especial. A
deslocação aeroporto-hotel-aeroporto
também está incluída.

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 actividades, 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.

Assistencia a chegada

Os clientes que viajarem com um pacote
de férias (voo+transfers+hotel) são no
aeroporto de destino por nossos recetivos
(Coming2 na Republica Dominicana,
Mexico e Jamaica e Welcome em Cuba).
Além do mais, terá acompanhamento
durante o transfer para o hotel.

Quartos de categoria
superior

Na maioria dos hotéis deste catálogo
poderá alojar-se em quartos superiores.
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...
É importante notificar tratar-se da “Lua de Mel”
ao efectuar a reserva. Imprescindível apresentar
documento acreditativo 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. 160).

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 essa 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
PARA RESERVAS ATÉ 31/MARÇO
PARA RESERVAS DE 1/ABRIL A 31/MAIO

PREÇO
DESDE

1.080 €
1.150 €

O preço“desde” por pessoa inclui: Avião ida e volta de Lisboa (para determinadas saídas de
Maio e/ou Outubro) em tarifa“Promo”, estadia de 7 noites no hotel na categoría e régimen
escolhido em quarto duplo base, transfers no destino, assistència com guías, seguro de
viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada já aplicado.
LUGARES LIMITADOS. Consulte condições em www.soltour.pt

CONSULTE OS NOSSOS
GRANDES DESCONTOS
PARA O INVERNO 2019/2020
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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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AS 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.
Estes 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?
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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Family Premium
Pensando nos mais pequenos, o Bahia Principe oferece um amplo programa de actividades
com as melhores instalações..... para que os reis da casa desfrutem como nunca.
E para que os pais relaxem como merecem.

Uma selecção de hotéis pensada para que
a família toda possa desfrutar de umas
férias de sonho.
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
Grand Bahia Principe Cayacoa
Grand Bahia Principe Turquesa (*)
Grand Bahia Principe El Portillo (*)
Grand Bahia Principe Coba (*)
Fantasia Bahia Principe Punta Cana (*)

(*) Alojados em quartos Superiores.
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•

Presente Boas Vindas.

•

Ofertas para o banho.

•

Uso de roupões e chinelos para toda a família.

•

Minibar com refrescos, sumos e leite para crianças.

•

Spa Infantil (com custo). (**)

•

Zona de jogos e parque aquático Bahia Scouts. (**)

•

Baby Station: Zona adaptada para os mais pequenos para
mudança de fraldas, com microondas, etc. (**)

•

Miniclub.

•

Club de Jóvens. (**)

(**) Não disponivel em Luxury Bahia Principe Cayo Levantado e
Grand Bahia Principe Cayacoa

Bahia Principe Golf Clubs
O melhor complemento para as suas férias
Jogue nos nossos mundialmente conhecidos campos de golfe com espetaculares paisagens
caribenhas como pano de fundo. Oferecemos-lhe o aluguer de equipamentos de primeira e descontos
especiais para clientes alojados nos hotéis Bahia Principe.
Aprenda a jogar golfe, ou melhore a sua técnica nas magníficas instalações das nossas Bahia Principe
Golf Academies, com o método de ensino Golf Natural Guidance by Toni Planells. Consulte os
programas e ofertas na nossa web.

Riviera Maya Golf Club

La Romana Golf Club

Riviera Maya - México

La Romana - República Dominicana

O Riviera Maya Golf Club é um impressionante projeto
arquitetónico onde o famoso designer Robert Trent Jones II
conseguiu, de forma magistral, criar uma sinergia entre os 27
buracos que dizem respeito ao espetacular campo de golfe e a
majestosa selva maia, rodeada por lagos naturais e “cenotes” que,
juntamente com uma combinação de rochas e água conformam
o ambiente ideal para jogar golfe. Experimente a sua sorte no
campo de 18 buracos par 72 ou no campo de 9 buracos.

Desfrute de 27 buracos repartidos entre dois espetaculares campos
de golfe; um de 18 buracos par 72 e outro executivo de 9 buracos
par 27. Um percurso que impacta pela sua variedade, diversidade
e design moderno. Os seus 4 buracos junto ao mar, os grandes
lagos situados em diferentes buracos e os seus amplos fairways,
convertem La Romana Golf Club na experiência ideal para desfrutar
da sua grande beleza paisagística. Complementa esta oferta de
golfe uma Academia e uma Casa Club com todos os serviços de que
necessita um golfista.

Relaxe no final da partida na sua elegante cafetaria
com vistas para o campo de golfe.

Jogue frente ao impressionante
Mar das Caraíbas.

El Green Fee incluí:

El Green Fee incluí:

•

Desconto do 50 % (oferta exclusiva para clientes de
Bahia Principe). (*)

•

Desconto do 50 % (oferta exclusiva para clientes de Bahia
Principe). (*)

•

Transporte do/para o hotel Bahia Principe.

•

Transporte do/para o hotel Bahia Principe.

•

Buggy de golfe com GPS.

•

Buggy de golfe.

•

Guardamos o seu equipamento sem custo adicional.

•

Guardamos o seu equipamento sem custo adicional.

(*) Desconto válido até o 31/10/19. Consulte desconto a partir de 01/11/19

Desfrute do
impressionante design dos
nossos campos de golf

Luxury Bahia Principe
Do Luxo mais requintado e da elegância elevada à
excelência nasce o conceito Luxury, uma categoria
pensada para os clientes mais exigentes e para os que
procuram converter as suas férias em algo mais do que uma
experiência.
Apesar de todos os hotéis Bahia Principe se caracterizarem
pela sua excelente relação qualidade preço, nos Luxury esta
distinção adquire um carácter excecional.
Com o luxo e o tratamento personalizado como máximas,
os hotéis Luxury oferecem serviços únicos pensados para
garantir a comodidade e o divertimento dos nossos clientes
numa atmosfera de elegância e distinção.

Tudo aquilo de que precisa ou tudo o que
seja capaz de imaginar... Irá encontrar tudo
isto e muito mais nos hotéis Luxury.
•

Serviços Deluxe

•

Jantares ilimitados à la carte (com reserva)

•

Quartos de luxo exclusivos

•

Serviço de mordomo e assistência pessoalizada

•

Carta de almofadas

•

Serviços de lazer exclusivos

•

Minibar Premium

•

Lingerie luxury

•

Cofre incluído

•

Jornais internacionais

•

Serviço de quartos 24 horas

•

Serviço de abertura de cama noturno

•

WIFI

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana, Bávaro
Luxury Bahia Principe Esmeralda *****
Luxury Bahia Principe Ambar *****
La Romana
Luxury Bahia Principe Bouganville *****
Samaná
Luxury Bahia Principe Samana *****
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado *****
MÉXICO
Riviera Maya
Luxury Bahia Principe Akumal *****
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an *****
JAMAICA
Runaway Bay
Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****
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Nosso Tudo Incluído nas Caraíbas
24 Horas Tudo Incluído
• Todas as refeições, snacks e bebidas no hotel (restaurantes até às
22.30 horas e bares até às 23.00 horas).
• Snacks e refrescos durante 24 horas.
• Três jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por
semana de estadia). È necessário calças compridas ao jantar para
os cavalheiros.

Também nos hotéis Luxury e
Fantasia, Tudo Incluído con mais
vantagens
• Cocktail de boas-vindas.
• Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades.
• Minibar com mini garrafas de bebidas alcoólicas.

• Minibar (reposição diária de água, sumos e cerveja).

• Wifi grátis no quarto.

• Cofre.

• Ofertas VIP.

• Vinho da casa às refeições.

• Serviço de mordomo (carta de almofadas, carta de aromas, etc.).

• Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais até às 23
horas nos bares do recinto hoteleiro. A partir das 23 horas o “Tudo
Incluído” continua em alguns bares e na discoteca no “Bahia Principe
Village” (na República Dominicana e Jamaica) e na “Hacienda Doña
Isabel” (do México). Primeiras marcas com custo extra.

• Abertura de cama.

• Programa de actividades. Campos polidesportivos. Desportos
aquáticos que não precisem motor (caiaques, paddle-surf,
catamarã, snorkel e body-board). Uma hora diária e com reserva.
• Uso de ginásio.
• Aulas de dança, musculação e aeróbica.
• Uma aula de introdução ao mergulho na piscina.
• Programa de animação e shows nocturnos.
• Actividades infantis, Baby-Station (no Grand Bahia Principe El
Portillo, Turquesa e Cobá e no Fantasia Bahia Principe Punta Cana).
Miniclub. Club de Jóvens (no Grand Bahia Principe El Portillo, La
Romana, Turquesa e Coba e Fantasia Bahia Principe Punta Cana).
• Cadeiras e toalhas na piscina e praia
• Entrada e bebidas na discoteca.
• Entrada no casino (na República Dominicana e México).
• Wifi no lobby às 24 horas.

• Serviço de quartos 24 horas.
• Serviço de apoio à piscina e praia.

Atenções Especiais Gratuitas
Noivos
Surpresas que farão da sua estada um evento inesquicível
• Quarto com decoração especial à chegada.
• Caixa de bombons e garrafa de vinho.
• Presente surpresa.
• 1 pequeno almoço nupcial no quarto (com reserva).
• Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades (com
reserva e sujeito a disponiblidade).
• Jantar romântico con espumante (com reserva e como
complemento de um dos jantares nos restaurantes de
especialidades.)
• 20% de desconto nos tratamentos do BAHIA SPA.
• Abertura de Cama.
• No último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 hrs
(com reserva e sujeito a disponibilidade).
Imprescendível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.

Lazer e Lojas

Em todos os nossos hotéis encontrará uma zona de lazer e lojas construídas com a típica
arquitectura local: Bahia Principe Village (na República Dominicana e Jamaica) e Hacienda Doña
Isabel (no México). Lá encontrará bares e discoteca para que a festa siga até de madrugada e
lojas onde poderá comprar artigos de praia e bonitas recordações...Não deixe de o visitar...
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Uma Lua de
Mel perfeita
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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.

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

Wifi e Cofre

Sessão de fotos

Excursão

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

Oferta de uma sessão de fotos para que
sigam vivendo a experiência da vossa Lua
de Mel com as melhores imagens.

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

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

¿Como funciona este
serviço ?

Pequeno-Almoço
Nupcial

Queremos que a vossa estadia comece da
melhor forma... E não há melhor maneira
que começar com um pequeno-almoço
completo e relaxado no quarto.

Jantares ilimitados

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.

“Especial Lua de Mel” é um suplemento
que inclui todas as Vantagens que
informaremos nas pág. 16 a 17. 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 Vantagens são válidas se contrata o suplemento “Especial Lua de Mel” e para viagens compreendidas entre 1 de Maio de 2019 e 30 de
Abril de 2020. Mais informação em www.soltour.pt. Imprescindível apresentar no destino, licença matrimonial inferior a 6 meses.
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Uma
Lua de Mel
perfeita
nas Caraíbas

Resort Discounts
Além disso se a vossa viagem for entre 1 de
Maio a 31 Outubro de 2019, poderão beneficiar
destes Créditos para gastar em consumos do
hotel, na compra de determinadas excursões,
etc... Uma oferta aliciante para que os “extras”
também sejam mais económicos.

Hotéis Grand Bahia Principe
Atenções e serviços

• Uso de roupões e chinelos.
• Presente surpresa.
• Abertura de cama.

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

Excepto imprensa, tabaco e
Wifi

Excursões

20% dto.

Jantar Romântico
Privado

• Wifi Premium no quarto.

• Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades (com
reserva e sujeito a disponibilidade).
• Jantar romântico com espumante (com reserva e como
complemento de um dos jantares nos restaurantes de
especialidades).
• Sessão de fotos profissional (com selecção de 10 imagens). Válido
em Playa Bávaro, Jamaica e Riviera Maya.

desconto

25% dto.

• 1 pequeno almoço nupcial no quarto (com reserva).
• 20% desconto nos tratamentos do Bahia Spa (excepto massagens
de 25 min. e promoções).

50%

20% dto.

• Quarto com decoração especial à chegada.
• Caixa de bombons e garrafa de vinho.

Até

Lojas no Lobby

25% dto.

Bebidas Premium e
Vinhos à la Carte

50% dto.

Lavandaría
Tipos de quarto
Grand Bahia Principe San Juan

Suite

Grand Bahia Principe Cayacoa

Jr. Suite Superior

Grand Bahia Principe El Portillo
Grand Bahia Principe La Romana

Jr. Suite Superior
Jr. Suite Sup. Frente ao Mar

Grand Bahia Principe Bavaro/Punta Cana

Jr. Suite Superior

• Alojamento no quarto indicado no quadro ao lado.

Grand Bahia Principe Aquamarine

Jr. Suite Superior

• Excursão de meio dia (consulte para cada destino).

Grand Bahia Principe Jamaica

• Último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 horas
(com reserva e sujeito a disponibilidade).

Grand Bahia Principe Coba

Jr. Suite Superior

Grand Bahia Principe Tulum

Jr. Suite Superior

Jr. Suite Superior Vista Mar

Consulte suplemento em cada um dos hotéis (válido para estadias de 7 noites de
Maio a Outubro 2019). Consulte para outras combinações de noites.
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Resort Discounts
Além disso se a vossa viagem for entre 1 de
Maio a 31 Outubro de 2019, poderão beneficiar
destes Créditos para gastar em consumos do
hotel, na compra de determinadas excursões,
etc... Uma oferta aliciante para que os “extras”
também sejam mais económicos.

Hotéis Luxury Bahia Principe
e Fantasia Bahia Principe
Atenções e serviços
• Quarto com decoração especial à chegada.
• Caixa de bombons e garrafa de vinho.
• Presente surpresa.
• Abertura de cama.

• Sessão de fotos profissional (com selecção de 10 imagens). Válido
em Playa Bávaro, Jamaica e Riviera Maya.
• Alojamento no quarto indicado no quadro ao lado.
• Excursão de meio dia (consulte para cada destino).
• 1 Massagem em casal de 50 minutos em BAHIA SPA.
• Último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 horas
(com reserva e sujeito a disponibilidade).

desconto

25% dto.

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

Excepto imprensa, tabaco e Wifi

Excursões

20% dto.

Jantar Romântico
Privado

Lojas no Lobby

25% dto.

Bebidas Premium e
Vinhos à la Carte

50% dto.

Lavandaría

• Wifi Premium no quarto.

• Jantar romântico com espumante (com reserva e como
complemento de um dos jantares nos restaurantes de
especialidades).

50%

20% dto.

• 1 pequeno almoço nupcial no quarto (com reserva).
• 20% desconto nos tratamentos do Bahia Spa (excepto
massagens de 25 min. e promoções).

Até

Tipos de quarto
Luxury Bahia Principe Samana
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
Luxury Bahia Principe Bouganville
Luxury Bahia Principe Ambar
Luxury Bahia Principe Esmeralda
Luxury Bahia Principe Runaway Bay
Luxury Bahia Principe Akumal
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an
Fantasia Bahia Principe Punta Cana

Jr. Suite Sup. Vista Mar
Jr. Suite Superior
Jr. Suite Sup. Frente ao Mar
Jr. Suite Deluxe Swim Up
Jr. Suite Deluxe
Jr. Suite Deluxe Vista Mar
Jr. Suite Deluxe (+18)
Jr. Suite Superior Jardím
Jr. Suite Deluxe Vista Castelo

Consulte suplemento em cada um dos hotéis (válido para estadias de 7 noites de
Maio a Outubro 2019). Consulte para outras combinações de noites.

17

Encontre o hotel
que procura
Ao escolher o seu hotel, dê atenção a estes símbolos porque todos são
vantagens para sí.

Criança Grátis

Famílias

3ª Pessoa

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 das melhores condições
para o descanso familiar, como: miniclube,
piscinas infantis, serviço de baby-sitter, etc.

No caso de viajarem 3 adultos que compartilhem o mesmo quarto, a terceira pessoa terá
um desconto no preço base por pessoa em
quarto duplo.

Monoparental

Cuádruples

Hotéis que aceitam esta
acomodação e ofecerem descontos
especiais.

Estabelecimiento que oferece a
possibilidade de alojar 2 adultos mais 2
crianças (dos 2 aos 11 anos)

Tudo Incluído

Pessoas com mobilidade
reduzida

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).

Hotéis que dispõem de quartos e facilidades
adaptadas (com reserva e sujeito a
disponibilidade).

Familias numerosas

Os hotéis marcados com este símbolo,
aceitam 2 adultos + 3 crianças no mesmo
quarto.

Noivos
Vantagens exclusivas nalguns
hotéis como oferta surpresa, jantar
romântico, decoração especial, etc.

Saúde

Golf

Só adultos

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.

Hotéis que contam com campo de
golf próprio ou nas proximidades e que
oferecem condições especiais para os
seus hóspedes.

Estabelecimientos exclusivos para adultos.
A idade minima aparece detalhada em cada
hotel.

Wifi
Hotéis que dispõem de wifi nos
quartos e/ou nas zonas comuns
(consultem condições e preços na
sua chegada ao hotel).
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Nota: No quadro das páginas seguintes está disponível um resumo dos serviço
de cada hotel que estão publicados neste folheto. Esta informação está sujeita
a mudanças e estará atualizada no site www.soltour.pt

República Dominicana
PÁG

ESTABELECIMENTO

28-29 Grand Bahia Principe San Juan *****

2 - 12 anos

30-31 Grand Bahia Principe Cayacoa *****

2 - 12 anos

32-33 Grand Bahia Principe El Portillo *****

2 - 12 anos

34-35 Luxury Bahia Principe Samana *****

---

36-37 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado *****

2 - 12 anos

38

Viva Wynham V Samaná *****

---

38

Hodelpa Caribe Colonial ****

2 - 5 anos

39

Be Live Canoa *****

39

Dreams Dominicus La Romana *****

40-41 Iberostar Hacienda Dominicus *****

--2 anos
---

42-43 Grand Bahia Principe La Romana *****

2 - 12 anos

44-45 Luxury Bahia Principe Bouganville *****

---

48-49 Grand Bahia Principe Turquesa *****

2 - 12 anos

50-51 Grand Bahia Principe Bavaro *****

2 - 12 anos

52-53 Grand Bahia Principe Punta Cana *****

2 - 12 anos

54-55 Grand Bahia Principe Aquamarine *****

---

56-57 Luxury Bahia Principe Ambar *****

---

58-59 Luxury Bahia Principe Esmeralda *****

2 - 12 anos

60-61 Fantasia Bahia Principe Punta Cana *****

2 - 12 anos

62

Ocean Blue & Sand *****

62

Occidental Punta Cana *****

63

Ocean El Faro *****

64

Barceló Bávaro Beach *****

---

65

Barceló Bávaro Palace *****

---

2 anos
--2 anos

66

Be Live Collection Punta Cana *****

67

Hard Rock Hotel & Casino *****

68

Iberostar Bávaro *****

---

68

Bavaro Pricess *****

---

69

Iberostar Punta Cana *****

2 anos

70

Now Larimar Punta Cana *****

2 anos

Now Onyx Punta Cana *****

2 anos

71

Dreams Palm Beach *****

2 anos
2 anos

71

Dreams Punta Cana Resort & Spa *****

72

Breathless Punta Cana Resort & Spa *****

---

72

Secrets Royal Beach *****

---

73

Impresive Resort Punta Cana *****

---

73

Secrets Cap Cana Resort & Spa *****

---

74

Grand Palladium Punta Cana e Palace *****

2 anos

75

Grand Palladium Bávaro Suites *****

2 anos

76

TRS Turquesa *****

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-----

82

Meliá Caribe Beach *****

---

83

Meliá Punta Cana Beach *****

---

84-85 Lopesan Costa Bavaro *****

•
•
•
•

--2 - 3 anos

70

77-81 Paradisus Punta Cana / Palma Real *****

•
•
•

---
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México
PÁG

ESTABELECIMENTO

94-95 Grand Bahia Principe Coba *****

2 - 12 anos

96-97 Grand Bahia Principe Tulum *****

2 - 12 anos

98-99 Luxury Bahia Principe Sian Ka’an *****
100-101 Luxury Bahia Principe Akumal *****

--2 - 12 anos

102

Grand Sunset Princess *****

---

102

Platinum Yucatán Princess *****

---

103-104 Complexo Grand Palladium *****

•
•

2 anos

105

TRS Yucatán *****

---

106

Ocean Maya Royale *****

---

106

Ocean Coral / Turquesa *****

2 anos

107

Ocean Riviera Paradise *****

2 anos

108

Xcaret México *****

109

Occidental at Xcaret Destination *****

---

109

Royalton Riviera Cancún *****

---

110

Paradisus Playa del Camen La Perla *****

111

Paradisus Playa del Camen La Esmeralda *****

112

Barceló Maya Grand Resort *****

2 - 5 anos

•
•
•
•
•
•
•

--2 - 4 anos
---

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Estas informações estão sujeitas a alterações e serão actualizada em www.soltour.pt
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México
PÁG

ESTABELECIMENTO

113

Barcelo Maya Palace *****

---

114

Iberostar Paraíso Maya *****

---

114

Iberostar Paraiso Lindo *****

---

115

Iberostar Paraiso del Mar *****

116

Now Sapphire Riviera Cancún *****

--2 anos

116

Dreams Puerto Aventuras *****

2 anos

117

Dreams Tulum Resort & Spa *****

2 anos
2 anos

117

Dreams Riviera Cancun *****

118

Breathless Riviera Cancún Resort & Spa *****

---

118

Secrets Silversands *****

---

119

Secrets Maroma *****

---

119

Secrets Akumal Riviera Maya *****

---

120

Sandos Caracol e Sandos Playacar *****

---

121

Iberostar Quetzal *****

122

Valentín Imperial Maya*****

---

122

Royal Hideaway Playacar *****

---

123

Hard Rock Riviera Maya *****

2 - 3 anos

124

Melody Maker Cancún *****

---

2 anos

125

Paradisus Cancún *****

2 - 4 anos

126

Hard Rock Cancún *****

2 - 3 anos

127

Paradisus Playa Mujeres *****

128

Grand Paladium Costa Mujeres *****

129

TRS Coral *****

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

--2 anos

•

---
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Jamaica
PÁG

ESTABELECIMENTO

134-135 Grand Bahia Principe Jamaica *****
136-137 Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****

2 - 12 anos

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

---

138

Grand Palladium Jamaica e Lady Hamilton *****

2 anos

139

Meliá Braco *****

2 anos

139

Royalton White Sands *****

---

140

Secrets St. James *****

---

140

Breathless Montego Bay *****

---

141

Royalton Negril *****

---

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cuba
PÁG

ESTABLECIMIENTO

146

Roc Presidente ****

---

146

H10 Habana Panorama ****

---

147

Nacional de Cuba *****

---

147

Iberostar Habana Riviera ****

---

148

Iberostar Parque Central *****

---

148

Iberostar Grand Packard *****

149

Meliá Habana *****

2 - 11 anos

---

149

Meliá Cohiba *****

2 - 11 anos

150

Tryp Habana Libre ****

2 - 11 anos

150

Meliá Internacional *****

---

151

Meliá Varadero *****

---

151

Meliá Península Varadero *****

2 - 11 anos

152

Meliá Marina Varadero *****

2 - 11 anos

152

Paradisus Princesa del Mar *****

153

Paradisus Varadero *****

154

Be Live Experience Turquesa ****

154

Be Live Adults Only Cactus ****

155

Ocean Varadero El Patriarca *****

2 anos
2 anos

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

--2 - 11 anos
-----

155

Ocean VIsta azul *****

156

Blau Varadero ****

---

156

Grand Memories Varadero *****

---

157

Royalton Hicacos *****

---

158

Iberostar Bella Vista *****

---

158

Iberostar Laguna Azul *****

---

159

Iberostar Varadero *****

---
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Estas informações estão sujeitas a alterações e serão actualizada em www.soltour.pt

Informação comum
a todos os destinos.

Índice

Itinerário

Playa Grande / Rio San Juan p/28

• 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.

Hotéis na República Dominicana
Samaná p/30
Santo Domingo p/38
Bayahibe e La Romana p/38
Playa Bávaro p/48

• Último dia: Transfer para o aeroporto (a hora de recolha nos hotéis
ser-lhe-á comunicada no destino) e saída no voo em classe turística com
destino ao aeroporto de origem. Chegada e fim dos nossos serviços.

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.

Hotéis no México
Riviera Maya p/94
Cancún e Costa Mujeres p/124

• 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 en Maio.

Observações
• Galas: Em determinados hotéis existem galas obrigatórias de Natal e
Fim de Ano. Consulte preços em www.soltour.pt.
• Quartos ocupados por 3 ou mais pessoas: Os quartos duplos
poderão ter duas camas separadas ou uma cama de casal (sujeitas a
disponibilidade de cada hotel). As terceiras ou quartas pessoas e as
crianças que partilham quarto, ficarão alojadas habitualmente em sofá
cama ou cama extra (segundo disponibilidade), já que na maioria dos
hotéis 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.

Hotéis na Jamaica
Runaway Bay p/134
Montego Bay p/138
Negril p/141

• Dia de saída: O cliente deverá deixar o quarto antes das 12.00 horas por
ser essa uma norma comum a todos os hotéis.

Hotéis em Cuba
Havana p/146
Varadero p/150
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República

Dominicana
Beleza natural

P

rocurando tesouros nas Caraíbas
tropeça na grande jóia do
continente americano, o lugar
onde as férias adquirem o seu completo
significado: relax, sabor, cultura, diversão,
desporto, liberdade, natureza… Tudo
num único destino. Assim é a República
Dominicana, A Espanhola. Ou Quisqueya,
como a chamavam os indígenas originais,
os taínos, um povo cuja profunda tradição
está enraízada no que, hoje em dia, é este
país, apaixonante de norte a sul, cheio de
cor, sons de bachata e turrões de açúcar.
A mistura de culturas africana, espanhola e
taína dá-lhe esse carácter tão especial que
impregna cada canto e que faz com que
uma viagem à República Dominicana seja
única e diferente, faça uma ou mil viagens.
Em nenhum outro lugar do planeta como
aqui, pode desfrutar da hospitalidade e
calor da gente, dos ritmos que dão origem
à música caribenha, da gastronomia
taína e das suas noites de infinitas cores.
Percorrer as diferentes vilas, cidades e
paragens naturais dá, de imediato, essa
sensação de contraste, multicultural e
criatividade inata que tem esta terra de
ouro, prata e níquel.
Os percursos podem ser tantos quantos
como cada um o deseje, até ao infinito.
Desde Samaná, com as suas incríveis
praias e bosques virgens, onde a marca
do homem se apaga com a beleza
esmagadora dos mangais e dos lânguidos
coqueiros a beijar o mar; Puerto Plata e
Playa Grande, destinos para os amantes
das ondas atlânticas, o desporto ao ar livre
e a tranquilidade. Mas também pode visitar
a capital, Santo Domingo, ou La Romana
banhada pelas delicadas águas das
Caraíbas. Para terminar em Playa Bávaro
e Punta Cana, dois oásis para se desligar,
relaxar ao sol e dançar até cair rendido
num dos impressionantes areais brancos…
Eleger um entre todos os paraísos que lhe
propõe a República Dominicana é uma
tarefa quase impossível, assim sendo,
propomos acompanhar-vos numa rota
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completa que vos permita vê-los todos
e llevar mil recordações. Porque não há
maior tesouro do que a experiência.
As sete maravilhas tropicais
Inicie viagem com vista num passeio
que o leve pelos sete destinos mais
espectaculares dos muitos que esconde
esta terra de aroma a cacau, banana e
café. Voe directamente a Santo Domingo, a
sua capital e primeira cidade que se fundou
como tal em todo o continente americano.
Um lugar para descobrir passo a passo,
com a solenidade de quem sabe apreciar
cada detalhe até ao ponto de gravá-lo a
fogo na memória. Monumentos, história,
tradição e identidade abraçam-se ao
progresso e à inovação de um país pujante
e vivo que não deixa de surpreender aquele
que o visita. Santo Domingo absorve e
devolve toda essa energia transformada
numa agenda, sem limites, de planos e
propostas para todos os gostos, idades e
épocas do ano. Um lugar que, para poder
vivê-lo de verdade, vale a pena ficar e
desfrutá-lo com calma.
Natureza Atlântica
Da cidade e o seu magnetismo, mude-se
para um dos pontos dos seus 1.288 km
de costa mais fascinante: a maravilhosa
Samaná, a jóia virgem do Atlântico
dominicano, uma península da qual
levará gravado nas pupilas o intenso
azul das águas e a beleza intacta dos
esplêndidos bosques mangais. Terra fértil
e profundamente hospitaleira, é um dos
destinos mais acolhedores da República
Dominicana onde se permite perder, sem
relógio, e a assistir à vida das praias como
se fosse um postal. No roteiro destacamse nomes pelos quais se apaixonará para
sempre: Playa Bonita e Las Terrenas, El
Portillo, Morón, Playa Las Ballenas e El
Valle. Visitará sítios tão surpreendentes
como a Cascata del Limón e vilas cheias
de encanto como Los Pescadores, onde
encontrará a vida nocturna mais animada
deste oásis atlântico.
Sem abandonar este oceano de vida,

cor e paixão inesgotáveis, dirigir-se-á um
pouco para norte e encontrar a beleza de
Puerto Plata e o seu areal de referência,
Playa Grande. Aqui, entre palmeiras,
cocos e selvas cheias de riachos naturais,
presentear-se-á com um momento
de relax, à volta de uma boa mesa,
degustando algumas das delícias típicas
da gastronomia nortenha, brindando com
rum dominicano e dançando ao som do
merengue… Porque em poucos lugares
como em Playa Grande poderá desfrutar
das comodidades e do conforto que os
completos serviços turísticos lhe estão
reservados.
Para sempre, Caraíbas
Depois da paragem no norte do país,
continue a procura do tesouro pelos
mares do Sul. Voltando às Caraíbas e
reclamando Bayahibe e La Romana, a terra
mais doce da República Dominicana pois
era do seu porto de onde saía o açúcar de
cana, produto nacional que deu a volta
ao mundo. Agora, converteu-se num
destino turístico de primeira ordem no
qual pode viver as autênticas Caraíbas
com experiências e planos totalmente
pessoalizados: passear pelas suas praias
de areias suaves, mergulhar nos mares de
coral, navegar pelo espírito artístico de los
Altos de Chavón e terminar desfrutando de
um dia de compras, desporto e cocktails
frente ao mar enquanto o sol se põe e a
vida nocturna desperta.
A cereja no topo do bolo: a indispensável
Playa Bávaro e Punta Cana, onde
encontrará um dos maiores tesouros das
Caraíbas: o verdadeiro paraíso terrestre,
o edén para descansar e relaxar, esse
canto especial de praias brilhantes, mares
turquesa, espreguiçadeiras e coqueiros.
Tudo com o que sempre sonhou e ao qual
deseja voltar, uma e outra vez. Sem fim.

A

República Dominicana
é conhecida pelas suas
incríveis praias mais os
seus lugares naturais, as
selvas, bosques, lagos e
cascatas são um autêntico
pólo de atracção para os
amantes da vida em plena
naturaleza.
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quais poderá encher de recordações
impossíveis de apagar da mala da nossa
memória. Bayahibe é um desses cantos
da República Dominicana onde a tradição
das suas origens pesqueiras é ainda mais
evidente. A vida depende do mar e, mesmo
agora está mais focada a oferecê-lo aos
visitantes, continuam a sair na faina e
trazem para o porto alguns dos manjares
mais requintados com que nos brinda o
Mar Caribe.

Beleza natural
A República Dominicana é conhecida
mundialmente pelas suas incríveis praias
mas os seus lugares naturais, as selvas,
bosques, lagos e cascatas não depreciam
em nada e são um autêntico pólo de
atracção para os amantes da vida em
plena natureza. Existe uma infinidade de
cantos onde se pode maravilhar perante a
majestuosidade da sua vegetação tropical,
alguns tão míticos como Salto El Limón, em
Samaná, uma cascata natural com uns 40
metros de altura, onde a água, o musgo e
as rochas configuram um paraíso de conto
de fadas. Em Puerto Plata, encontramos
os Charcos de Damajagua, com cascatas,
lagoas naturais, trilhos infinitos… Um
parque aquático natural em que a diversão
se mistura com a espectacularidade do
ambiente. E, como estes, há muitos, muitos
mais: o parque de los Haitises, a Gruta
das Maravilhas, as Dunas de Bani, o alto
de Cabrera, o vale de Pelempito e assim,
alternando entre a costa e o interior, sem
perder de vista o Mar Caribe e o oceano
Atlântico.
Onde reside o coração das Caraíbas
Sob os fundos marinhos, frente às costas
de Bayahibe, e nas selvas e bosques
tropicais que decoram, de vários tons de
verde, aqui esconde-se um dos corações
das Caraíbas que bate com mais força.
É a vitalidade pura de uma zona cheia
de monumentos naturais na qual, seja
dentro ou fora do mar, pode-se desfrutar
de espectaculares imagens com as
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A verdadeira atracção está, sem dúvida,
sob as suas águas: além dos maravilhosos
corais, aquele que mergulha nas costas
de Bayahibe e La Romana encontrará as
ruínas de três naufrágios que o deixarão
sem fôlego: aqui jazem o mítico Atlantic
Princess, o Coco e o Saint George,
transformados em museus submarinos
para deleite dos mergulhadores que
chegam de todas as partes do mundo.
Fora, nos arredores, a selva cresce
frondosa e convida-o a entrar por
caminhos escondidos, a surpreender frente
às suas lagoas naturais e a sonhar com
o colorido da flora e da fauna que habita
estas paragens. Natureza pura, cheia de
sensações.
A primeira cidade do continente
A rota da República Dominicana leválo-á necessariamente à sua capital,
aquela que foi a primeira grande cidade
do continente americano, hoje cidade
colorida e colonial que fala de passados
e presentes misturados com a mais
vibrante oferta de lazer e cultura que se
pode encontrar no país. Santo Domingo
a vida em estado puro, a de ontem,
hoje e sempre. São os seus parques
ensolarados, as mesas das tabernas
onde se sentam os avós a jogar o dominó
com um copo de rum e alguns charutos,
as monumentais praças, os museus
históricos e as primeiras construções
coloniais do país. Ali está a casa onde viveu

Cristóvão Colombo, o primeiro hospital do
continente, o Convento dos Dominicanos
e a imponente fortaleza de Ozama. Para
vivê-lo com pormenor, Santo Domingo
exige passeios, almoços ao sol, visitas às
lojas tradicionais com os seus produtos
de toda a vida, o rum, a cana de açúcar, o
cacau, o tabaco e as bananas. Convida a
sair e a saborear as suas noites ao ritmo
da bachata e merengue, dançar nas ruas e
desfrutar saboreando um copo na melhor
companhia. Sabendo que fica um país
eterno por descobrir.
Morrer sonhando
A gastronomía dominicana está repleta
de nomes inspiradores que elevam o
paladar a cotas de prazer inimagináveis.
Morrer sonhando é, por exemplo, uma
das bebidas nacionais mais típicas que
consiste num refrescante e delicado batido
feito com leite e sumo de laranjas recém
espremidas. Combine a perfeição com
um lanche a meio da manhã ou com um
piquenique enquanto relaxa numa praia
paradisíaca… Sim, a imagem perfeita para
morrer sonhando. Mas as cozinhas da
República Dominicana escondem muitas
mais surpresas assim, com nomes repletos
de passado e com exóticos ingredientes
herdados das suas diferentes civilizações.
Um dos seus pratos mais tradicionais é o
sancocho, que faz lembrar o cozido que
se faz em diferentes pontos de Espanha,
mas elaborado com produtos locais
como a batata, a mandíoca, a banana e
os indispensáveis coentros. Outra jóia
culinária do país tem o nome patriótico
e é a Bandeira Dominicana, na qual se
misturam arroz, carne, grande variedade de
especiarias típicas e o famoso feijão. Tão
pouco se esquecem das riquezas que lhes
traz o mar, preparando deliciosos pratos de
marisco e peixe com os que se delicia ao
jantar numa praia deserta.

A não perder

Nós levamo-lo até lá

Excursão à Ilha Saona

Para os mais atrevidos

Alugar um barco ou um catamarã e navegar
a uma das ilhas das Caraíbas mais amáveis
e de natureza virgem, quase deserta, este
mar único: Ilha Saona. Localizada frente às
costas próximas a La Romana, este pedaço
de terra abençoado com formosos mangais
e uns fundos marinhos espectaculares é
um combinado perfeito de calma, praias
infinitas, desportos aquáticos e vida
tradicional. Convém preparar a excursão
com tempo para que se possa ver todos
os seus lugares, desde os areais mais
turísticos a esses espaços protegidos da
natureza impecável e as suas vilas, onde
os habitantes prosseguem com as suas
rotinas como se nada se passasse. Uma
paragem obrigatória á a grande gruta de
Cotubanamá. Os pontos de partida até
à Ilha Saona são vários e pode iniciar a
travessía desde Bayahive ou de Bávaro e
Punta Cana.

A gastronomia dominicana é uma
aventura. Um universo de sabores e
sensações indescritíveis que falam de
todas as civilizações e épocas que foram
configurando a cultura de mestiçagem
que caracteriza o país. Além de cana-deaçúcar, rum e frutas frescas, nas cozinhas
dominicanas mais autênticas poderás
provar a famosa Bandeira (arroz, carne,
grande variedade de especiarias típicas
e o famoso poroto) ou o Mangú de Los
Tres Golpes, que consiste num pequenoalmoço completíssimo que combina salame
dominicano frito, queijo frito e ovos. Não
se devem esquecer também o delicioso
feijão, o sancocho e, como bebida de
acompanhamento, o Morir Soñando, um
cocktail sem álcool à base de leite e laranja,
ideal a qualquer hora.

Os museus de
Santo Domingo

Ra!ing no grande
rio das Caraíbas

Para viver e conhecer cada detalhe da
história e da cultura dominicana, nada
melhor do que reservar dois dias para
desfrutar de um passeio pelos museus
na capital do país. Santo Domingo tem
alguns dos melhores centros culturais da
região: o Museuo do Homem, o de História
e Geografía, o da Família Dominicana,
o da Porcelana, o Museu de Larimar, o
Museu Duarte, o Teatro Nacional e o
imprescindível Museu de Arte Moderno. Um
ponto de partida ideal para poder saborear
toda esta carta cultural é a Praça da Cultura
de Santo Domingo, um lugar para passear e
desfrutar admirando o ritmo natural do seu
quotidiano e das suas gentes.

O Yanque do Norte é um dos rios mais
importantes da República Dominicana e
um dos poucos rios das Caraíbas onde se
pode praticar rafting. Aqui, o mais ousado
e aventureiro poderá viver uma experiência
única, admirando paisagens repletas de
vitalidade e fazem subir a adrenalina em
cada descida. O Yanque do Norte encontrase na Cordilheira Central e, mesmo sendo
um trajecto curto, a dificuldade dos rápidos
é moderada e oferece uma rota cheia de
emoções.

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

Presentes para a
lembrança
Um dos tesouros de República Dominicana
mais carismáticos são as suas joias de
larimar. Esta pedra semipreciosa extraída
nas muitas minas que existem em todo
o país é trabalhada com uma delicadeza
surpreendente, dando lugar a objetos
que são dignos dos colecionadores mais
requintados. Combinado com o âmbar, o
larimar é uma das melhores lembranças
que podes levar para casa para ter sempre
presente a tua viagem a esta terra única.
Mas além destas maravilhas de âmbar
e larimar, não percas outras “joias” de
artesanato dominicano tais como as cestas
e chapéus tradicionais de Cibao e as talhas
em pedra, osso, madeira e porcelana das
feiras de Santo Domingo.

Viajando com as baleias
Uma das excursões mais emocionantes que
se podem realizar no Atlântico dominicano
é a que te levará a conhecer o refúgio
natural das baleias-jubarte em plena baía
de Samaná e o Banco de Plata. Além de
ser uma das zonas de costa da República
Dominicana mais assombrosas pela sua
exuberante natureza, o espetáculo que
oferecem as baleias chegadas de todos os
mares do norte a este pequeno canto de
Samaná é único: entre dezembro e março,
exemplares de até 40 toneladas saltam
e dançam nestas águas, cantando para
acasalar e garantir a continuidade da sua
espécie.
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Informoção de
utilidade
Documentação Passaporte em ordem para cidadãos portugueses
(validade mínima de 6 meses). Outras nacionalidades, é
favor consultarem os vossos consulados ou embaixadas
correspondentes. As autoridades obrigam a que se indique no
momento de realizar a reserva de voos, os seguintes dados: Nome
completo (tal e como aparece no passaporte), data de nascimento,
número de passaporte, país e data de emissão e nacionalidade. Sem
estes dados a reserva pode ser cancelada pela companhía aérea.
Informação vigente à data 15/Dez/18 (sujeito a modificações sem
aviso prévio).
Moeda A unidade monetária é o peso dominicano.
Taxas locais À saída do país deverá pagar uma taxa no valor de 20
dólares (sujeito a possíveis alterações).
Clima e vestuário Predomina o clima tropical húmido, com uma
temperatura que oscila entre os 28 e 30ºC. Aconselhamos roupas
ligeiras em fibras naturais como o algodão ou linho, fato de banho,
protector solar, repelente para mosquitos, etc. Todos os hóteis
requerem vestuário adequado para os jantares (é necessário o uso
de calças para os senhores).
Saúde Se está a efectuar algum tratamento médico, leve os
medicamentos consigo como bagagem de mão, não o despache
no check-in. Como medida de precaução beba sempre água
engarrafada. Seja prudente com a exposição ao sol.
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Soltour na República Dominicana
Tlf. (1809) 468 42 60

Gastronomia Entre a variedade oferecida, o mais popular é a
“bandera” (arroz branco, feijão e carne guisada), que poderá ser
acompanhado por salada e rodelas de banana frita. Destacamos
também o peixe com côco, a lagosta e principalmente o tradicional
“sancocho” (derivado do cozido espanhol). De qualquer maneira,
encontrará uma variada selecção de restaurantes que combinam
cozinha internacional com a típica cozinha “criolla”.
Compras Em Santo Domingo (capital), Puerto Plata, Samaná e
Playa Bávaro encontrará zonas comerciais onde poderá adquirir
artigos de artesanato, cerâmica, figuras em caoba; pedras semipreciosas, “carey” e típicas pinturas naíf. O regatear dos preços é
habitual.
Gorjetas Não estão incluídas nas contas dos bares e restaurantes.
Calcule entre 10 a 15% do valor total da compra.
Voltagem eléctrica A corrente é de 110-115 volts. Não se esqueça de
levar um adaptador de tomadas plano, tipo americano.
Transfers Privados Para sua conveniência, você pode solicitar
transfers privados aeroporto-hotel-aeroporto. Consulte o
suplemento no momento da reserva.
Diferença horária
- 5 Horas (de 01/05/2019 a 26/10/2019).
- 4 Horas (de 27/10/2019 a 28/03/2020).
- 5 Horas (de 29/03/2020 a 30/04/2020).

Hotéis na

República
Dominicana

Puerto
Plata

Playa
Grande

República
Dominicana

Samaná
Punta
Cana

Santo
Domingo
La Romana/
Bayahibe

Samaná

Playa Grande - Río San Juan
Sosúa

Las Terrenas

Las
Galeras

1
2

Portillo

El Limón

Rincón

El Valle
Arroyo
Barril

Sánchez

Pascualas

Bahía
de Samana

1.
2.
3.
4.
5.

Cabarete
Gaspar
Hernández

Samaná
3

4

Area de Puerto Plata

5

1

Cayo Levantado

Rio San Juan

1. H. Grand Bahia Principe San Juan

H. Grand Bahia Principe El Portillo
H. Viva Wyndham V Samaná
H. Grand Bahia Principe Cayacoa
H. Luxury Bahia Principe Samana
H. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Playa Bávaro

La Romana / Bayahibe

1-3

Santo
Domingo

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16-18 19 20

La Romana

Boca Chica

21

1
23
22

Aeroporto
de Punta Cana

2

Bayahibe 3

4
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Isla Saona

1. H. Grand Bahia Principe La Romana e
Luxury Bahia Principe Bouganville
2. H. Iberostar Hacienda Dominicus
3. H. Dreams Dominicus La Romana
4. H. Be Live Canoa

1. H. Breathless Punta Cana
2. H. Now Onyx Punta Cana
3. H. Dreams Punta Cana
4. H. Ocean El Faro
5. H. Hard Rock Hotel & Casino
6. Complexo Bahia Principe
7. Complexo Iberostar
8. H. Ocean Blue & Sand
9. H. Paradisus Punta Cana
10. H. Occidental Punta Cana
11. Complejo Palladium e
TRS Turquesa

12. H. Secrets Royal Beach
13. H. Now Larimar
14. H. Impressive Punta Cana
15. H. Paradisus Palma Real
16. H. Meliá Caribe Beach
17. H. Melia Punta Cana Beach
18. H. Barceló Bavaro Beach
19. H. Barceló Bavaro Palace
20. H. Lopesan Bavaro
21. H. Be Live Collection Punta
Cana
22. H. Secrets Cap Cana
23. H. Dreams Palm Beach
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Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

San Juan

Río San Juan - República Dominicana

28 RÍO SAN JUAN

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.109

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

103€

Situação Na área de Playa Grande, a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domingo. A cómoda distância de cidades como Cabarete, Sosúa
ou Rio San Juan. O complexo encontra-se numa exuberante paisagem tropical de mais de 1.500.000 m2, sobre uma praia privada de 1.5 Kms de
comprimento protegida por un recife de coral.
Quartos 845 unidades (88 delas são Suites) distribuídas entre coqueirais ao longo da praia. Equipados com 1 cama king size ou 2 camas de casal,
casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária), cafeteria, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi (com custo). As Suites contam adicionalmente com sala independente
com sofá-cama e TV, outra casa de banho, uso de roupões e chinelos, abertura de cama e serviço de quartos das 11.00 às 23.00 horas. Capacidade
máxima em Standard: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças. Em Suite: 5 pessoas.
Instalações e serviços 4 piscinas (entre elas 1 tipo lago com secção para crianças e 1 de relax com hidromassagem). Guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis e 1 campo polidesportivo. Ténis de mesa e bilhar. Minigolf.
Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (3-11 anos). Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão teatro para animação.
Sala de reuniões. Coreto para casamentos. Nas proximidades, campo de golf de 18 buracos. Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e asiático e 1 restaurante de praia. 6 bares: 1
Lobby bar com terraço Chill-Out, 1 no Hall, 1 na praia, 1 aquático, 1 na piscina de relax e 1 no Salão-teatro (aberto durante os espectáculos).

QUARTO STANDARD

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

RÍO SAN JUAN 29

Treasure
Experience
30 SAMANÁ

Grand Bahia Principe

Cayacoa

Samaná - República Dominicana

Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.143

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

91€

Situação Com vistas espectaculares para a baía de Samaná e rodeado por duas praias. A 45 minutos do aeroporto de Samaná "El Catey" e a 2
horas e meia do aeroporto de Santo Domingo. A apenas 3 minutos de Samaná.
Quartos 205 quartos Standard (73 deles com vista mar frontal) e 90 Junior Suite Superior (com zona de estar com sofá cama e a maioria com
vista mar). Todos equipados com 1 cama King size ou 2 camas de casal, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de
cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre,
tábua de engomar e terraço. Wifi (com custo). Capacidade máxima em Standard: 2 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior: 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços Piscina principal com hidromassagem rodeada de solário e jardins. 3 hidromassagens próximos da praia. Serviço de guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas para piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas. Miniclub (3-11 anos).
Lojas. Discoteca. 2 elevadores panorâmicos. Sala de reuniões. Coreto para casamentos. Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, mediterrâneo e italiano (todos eles climatizados) e 1
restaurante de praia. 3 bares: 1 no Lobby com terraço Chill-Out, 1 na piscina e 1 na praia.

QUARTO VISTA MAR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

SAMANÁ 31

Family & Friends
Experience
32 SAMANÁ

Grand Bahia Principe

El Portillo

Samaná - República Dominicana

Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.237

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

86€

Situação Sobre a conhecida praia de "El Portillo" e rodeado de um meio de natureza espectacular. A 50 minutos do aeroporto de Samaná "El
Catey" e a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domingo. A 5 minutos da vila de “Las Terrenas” .
Quartos 204 quartos Standard, 340 Junior Suite Superior, 28 Family Junior Suite e 32 Family Master Suite (todos os tipos de Junior Suite contam
adicionalmente com zona de estar com sofá-cama e tábua de engomar). Estão equipados com 1 cama King size ou 2 camas de casal, casa de
banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV
plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre (incluído) e terraço. Wifi (com custo). Capacidade máxima em Standard: 2
adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior e Family Junior Suite: 3 adultos + 1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças (mínimo
2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços Piscina com secção para crianças e hidromassagem, rodeada de um solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. 1 piscina
relax. Uso de toalhas para piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de actividades aquáticas. Discoteca (no Bahia Principe Village). Miniclub (3-11 anos), Club de Jóvens (12-17 anos) e piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. Teatro
para animação. Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes à la carte: Gourmet, italiano, rodizio, mediterrâneo e 1 restaurante de praia. 7 bares: 1
no Lobby, 1 Bar Chill-Out, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos), 2 nas piscinas, 1 na praia e 1 no Water Park infantil.

BAHIA SCOUTS WATER PARK

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

SAMANÁ 33

Treasure
Experience
34 SAMANÁ

Luxury Bahia Principe

Samana

Samaná - República Dominicana

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.375

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

136€

Situação A 15 minutos da povoação de Samaná. A 45 minutos do aeroporto de Samaná "El Catey" e a 2 horas e meia do aeroporto do Santo
Domingo.
Quartos 149 unidades distribuídas entre Superior, Superior Vista Mar e Junior Suite Superior Vista Mar. Todas com 1 cama king size ou 2 camas
de casal (a maioria com dossel), zona de estar, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado,
ventilador de tecto, uso de roupões e chinelos, rádio despertador com estação para Ipod, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição
diária de sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre e tábua de engomar. Terraço (excepto nas Superiores).
Serviço de quartos 24 horas. Wifi. As Junior Suite Superior Vista Mar contam adicionalmente com sofá cama. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 piscina com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas para piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Base
aquática. Coreto para casamentos. Transfer a Cayo Levantado para desfrutar da sua praia pública (em horários estabelecidos pelo hotel). Wifi
gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e Restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e rodízio. 1 restaurante de piscina. 5 bares: 1 no
Lobby, 1 na piscina, 1 na praia e 2 bar-terraço (1 deles com música das 23:00 às 01:00 horas).
WE (Wellness Experience, com custo): Programa de bem-estar exclusivo para aqueles que desejam desfrutar intensamente das férias e voltar
para casa completamente renovado e com as melhores sensações. Descubra a verdadeira felicidade “mente-corpo”.

QUARTO SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

SAMANÁ 35

Treasure
Experience
36 SAMANÁ

Luxury Bahia Principe

Cayo Levantado
Samaná - República Dominicana

Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.545

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

126€

Situação Numa das mais belas ilhas do mundo. A 1 hora do aeroporto de Samaná "El Catey" e a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domingo.
Quartos 268 unidades distribuídas em Junior Suite (no edifício principal), Junior Suite Superior, Junior Suite Deluxe (com hidromassagem exterior
e para maiores de 13 anos) e Vilas Praia (com hidromassagem exterior, situadas frente ao mar e para maiores de 13 anos). A maioria com 1 cama
King size com dossel, zona de estar, casa de banho de mármore com banheira de hidromassagem, duche separado e secador de cabelo, ar
condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões e chinelos, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária de sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de
quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima em Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior 3 adultos + 1 criança. Em
Deluxe e Vila Praia: 3 pessoas.
Instalações e serviços 2 piscinas (1 delas com hidromassagens). Uso de toalhas para a piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 1 court
de ténis e 1 campo polidesportivo. Bilhar. Loja. Heliporto. Pré check-in na Península e transfer de barco para o hotel. Serviço de transporte diurno
à península (em horários estabelecidos pelo hotel). Coreto para casamentos. Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano, rodizio e mediterrâneo. 1 restaurante de praia. 4
bares: 1 no Lobby com terraço Chill-Out, 1 na piscina e 1 na praia. Pelas noites, bar de praia com música e animação.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Viva Wyndham V Samana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.531€

Situação Na 1ª linha de praia. A 10 minutos do povo de Las Terrenas.
Quartos 144 unidades (entre elas Standard e Vibe) com casa banho com duche e secador de cabelo, TV por cabo com ecrã plasma, minibar (com reposição diária), cofre, tábua de passar a ferro e
varanda. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima: 4
pessoas (excepto no quartos VIBE, 2 pessoas).
Instalações e serviços 4 restaurantes: 1 buffet e 3 de especialidades. 1 snack-bar de praia. 2 bares. 1 piscina infinity com jacuzzi. SPA
(com custo). Ginásio. 1 court de ténis. Teatro para espectáculos.
Discoteca. Boutique. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte
(sem reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais
e selecção de marcas internacionais as 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas. Animação. Ginásio e ténis.
Especial Noivos Cesta de frutas e garrafa de espumante à chegada. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço no
quarto no primeiro dia. Presente surpresa. Último dia possibilidade
de manter o quarto umas horas mais. (sujeito a disponibilidade).
Obrigatório licença matrimonial. Mínimo 3 noites.

+18

V ROOM (QUARTO BASE)

Hodelpa Caribe Colonial 4*

Alojamento e pequeno-almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.412€

Situação No centro da cidade Colonial, cercado pelo principais monumentos, restaurantes, bares, etc. A 30 minutos do aeroporto de
Las Américas.
Quartos 50 unidades com casa de banho com secador de cabelo,
ar condicionado, telefone, TV por cabo, cafeteira, minibar, cofre e
tábua de passar a ferro. Wifi (com custo). Capacidade máxima 3
adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 1 bar-restaurante. Ginásio. Solarium no terraço. Wifi grátis nas zonas comuns.

SUPERIOR (QUARTO BASE)

38

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
SAMANÁ E SANTO DOMINGO
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Be Live Collection Canoa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.256€

Situação Na 1ª linha da praia de Bayahibe.
Quartos 871 unidades com casa de banho completo com secador
de cabelo, TV plasma por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre (com custo) e tábua de pasar a ferro. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 buffet internacional e 6
restaurantes à la carte. 2 snack-bar e 9 bares. Discoteca. 3 piscinas.
Miniclub (4 a 12 anos). SPA (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos
restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades.
Especial Noivos Garrafa de espumante e cesto de frutas à chegada. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico (com reserva).
1 jantar romântico. Obrigatório licença matrimonial. Estadia minima
de 3 noites.
Club de Adultos Check-in e check-out pessoalizado. Lounge VIP
com snacks, bebidas Premium e Wifi. 15% de desconto nos serviços
do SPA. Area privada na piscina e praia. No quarto: uso de roupões
e chinelos, minibar superior, serviço de quartos e amenidades VIP.

SUPERIOR DELUXE (CONSULTE SUPLEMENTO)

Dreams Dominicus La Romana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.434€

Situação Na 1ª linha de praia. A 40 minutos do aeroporto de Punta
Cana.
Quartos 488 unidades com casa banho com duche e com secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição
diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes (5 deles à la carte). 6 bares.
3 piscinas. Miniclub (3-12 anos) e Club de jóvens (13-17 anos). Ginasio e court de ténis. SPA (com custo). Discoteca e Casino. Wifi nas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium 24 horas. Serviço
de apoio na piscina e praia. Desportos aquáticos sem motor (snorkeling, caiaques, windsurf). Programa de actividades e desportos.
Ginasio e campos polidesportivos.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante a chegada. 1 pequeno-almoço romántico no quarto (com reserva). 1 jantar
romântico. Presente surpresa. 15% de desconto nos serviços do
SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Preferred Check-in e out privados. Pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No quarto: Amenities especiais, menú de
almofadas e minibar Premium.
DELUXE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAYAHIBE 39

Iberostar Hacienda Dominicus 5*

40 BAYAHIBE

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.490€

Situação Na 1ª linha da bonita praia de Bayahibe. A 72 km do aeroporto de Punta Cana e a 120 km de Santo Domingo.
Quartos 505 unidades (376 Standard, 58 Superiores, 28 Familiares, 16 Junior Suites, 20 Spa Junior Suites, etc) com casa de banho completa com
secador de cabelo, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de
quartos 24 hrs. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet internacional e 4 de especialidades à la carte. 1 snack-bar. Varios bares. Piscina com solário e
cadeiras. Miniclub (4-12 anos). SPA (com custo, excepto nas zonas húmidas). Sala de reuniões. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos
aquáticos. Teatro para espectáculos e animação. Court de ténis e basquétebol. Campo de golf próximo. Wifi no lobby.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 3 jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por semana, com reserva e sujeito a
disponibilidade). Vinho da casa às refeições. Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Discoteca. Desportos
aquáticos sem motor. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades. Animação para crianças e adultos.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. Presente surpresa. 1 jantar romântico. Imprescíndivel licença de casamento.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva de Iberostar. Desfrute de atenções VIP e acesso às instalações privadas de Star
Prestige. Os quartos mais luxuosos, as melhores vistas, gastronomia superior. Todo um serviço de luxo e muitos mimos para que não lhe falte
nada.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAYAHIBE 41

Family & Friends
Experience
42 LA ROMANA

Grand Bahia Principe

La Romana

La Romana · República Dominicana

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.080

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

86€

Situação Magnífico complexo vacacional localizado numa charmosa baía sobre uma praia de 2.000 mts. de longitude, ladeada por palmeiras. A
45 minutos do aeroporto de Santo Domingo. A 75 minutos do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 352 Junior Suite Superior e 48 Junior Suite Superior Vista Mar, com 2 camas de casal ou 1 cama King size, zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 1 piscina para adultos em forma de lago e outra para crianças. 2 hidromassagens. Grande solário. Guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis e 1 de basquétebol. Centro de actividades aquáticas e de
mergulho. Miniclub (3-11 anos) e Club de Jóvens (12-17 anos). Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão-teatro para animação. Bilhar e
ténis de mesa. Novo campo de golf de 18 buracos e campo de Golf de 9 buracos (par 3 Pitch & Putt), com descontos especiais para os hóspedes.
Salão de Convenções (com capacidade máxima de 500 pessoas). Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e mediterrâneo (todos eles climatizados) e 1
restaurante de praia. 3 bares: 1 no lobby, 1 na praia e 1 na piscina.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

LA ROMANA 43

Escape
Experience
44 LA ROMANA

Luxury Bahia Principe

Bouganville

La Romana · República Dominicana

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.250

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

306€

Situação Magnífico complexo vacacional localizado numa charmosa baía sobre uma praia de 2.000 mts. de longitude, ladeada por palmeiras. A
45 minutos do aeroporto de Santo Domingo. A 75 minutos do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 412 Junior Suite Deluxe (36 delas frente ao mar), equipadas com 2 camas de casal ou 1 cama King size com dossel, zona de estar com
sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar
condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária de
sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 2 piscinas com hidromassagens. Solário com camas balinesas. Guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas para a piscina e
praia. No complexo: BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 2 campos de ténis e 1 de basquétebol. Centro de actividades aquáticas. Discoteca e Casino
(no Bahia Principe Village). Salão-teatro para animação. Bilhar e ténis de mesa. Novo campo de golf de 18 buracos e campo de golf de 9 buracos
(par 3 Pitch & Putt), com descontos especiais para os hóspedes. Salão de Convenções (com capacidade máxima de 500 pessoas). Wifi grátis nas
zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 2 Restaurantes buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, rodizio e asiático-fusão e 1 restaurante de praia. 4 bares:
2 no lobby e 2 nas piscinas.

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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46 PLAYA BÁVARO

Bahia Principe
em Playa Bávaro
E se fizer a mala e vier
visitar-nos à Praia Bávaro?
7 hotéis, 2 deles “Luxury”, ocupam um espaço único a alguns minutos do aeroporto de Punta Cana. Não sentirá
falta de nada aqui, temos tudo para umas férias ideais nas Caraíbas. Tomará banho na Praia Bávaro, passeará
por jardins tropicais sem sair do resort e admirará como é que se funde a brisa marinha com a espetacular
vegetação.
Um grande complexo onde poder viver diferentes experiências Bahia Principe ao mesmo tempo. Onde se
conjugam a diversão com a desconexão a diferentes níveis.
Multidão de restaurantes · Inúmeras piscinas · Amplos solários · Campos de ténis · Campos desportivos ·
Bahia Spa · Bahia Principe Village.

2

1

Grand Bahia Principe Turquesa
Piscinas: 1 Parque aquático infantil: 1
Club de Jóvens

3

Grand Bahia Principe Bavaro e Grand Bahia Principe Punta Cana
Estas intalações são comuns a ambos os hotéis: Piscinas: 3 Restaurantes: 12
SPA Ginásio

4

Luxury Bahia Principe Ambar +18
Piscinas: 1 Restaurantes: 5 Bares: 4

SPA

Ginásio

5

Grand Bahia Principe Aquamarine +18
Piscinas: 1 Restaurantes: 4 Bares: 4

SPA

Ginásio

6

Luxury Bahia Principe Esmeralda
Piscinas: 2 Restaurantes: 6 Bares: 3

SPA

Ginásio

7

Restaurantes: 3

Fantasia Bahia Principe Punta Cana
Piscinas: 1 Parque aquático infantil: 1 Restaurantes: 5
Baby Station, Miniclub e Club de Jóvens

Bares: 4

Bares: 6

Baby Station, Miniclub e

Bares: 11

Ginásio

8

ZONAS COMUNS
Bahia Spa Salão-teatro Instalações desportivas: Ginásio • Campo de ténis e pádel •
Campo polidesportivo, Bahia Principe Village: Zona comercial e de lazer • Bares: 2 • Discoteca: 1
• Casino: 1 • Lojas • Serviço médico

9

PARQUE AQUÁTICO BAHIA SCOUTS

10

CENTRO DE CONVENÇÕES

11

ZONA DE AVENTURA

PLAYA BÁVARO 47

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Turquesa

Playa Bávaro - República Dominicana

48 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.080€

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana. Na entrada do complexo e perto do Campo de Golf "Punta Blanca" de 18 buracos.
Quartos 288 Junior Suite Superior, 72 Family Junior Suite e 142 Family Master Suite. Tudos dotados de 2 camas de casal ou 1 cama King size, zona
de estar com sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto,
telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi (com custo).
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças (mínimo 2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços 1 piscina em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande piscina para crianças de 700 m2 com parque
aquático. Solário, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. Bahia Scouts SPA (com custo). Lounge infantil com Baby Station
e Miniclub (3-11 anos), baby sitter e farmacia infantil. Club de Jóvens (12-17 anos) com video jogos, matrecos, TV de ecrã gigante, etc. Dentro do
Complexo: BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Mini-golf infantil. Centro de actividades aquáticas. Anfiteatro para animação. Campo de golf de 18 buracos. Centro de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Parque de aventuras
e Fun Park (com custo). Possibilidade de utilizar as instalações do Grand Bahia Principe Bavaro e Grand Bahia Principe Punta Cana (excepto
restaurantes buffet). Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante Buffet, 1 restaurante de especialidades (dominicano) e 1 restaurante de piscina. 4 bares: 1 no Lobby, 2 na
piscina (1 deles aquático) e 1 no Water park.

BAHIA SCOUTS WATER PARK

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

PLAYA BÁVARO 49

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Bavaro

Playa Bávaro - República Dominicana

50 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.179

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

81€

Situação Ubicado a meia hora do aeroporto de Punta Cana e sobre uma esplêndida praia. Perto do Campo de Golf "Punta Blanca" de 18 buracos.
Quartos 744 Junior Suite Superior, equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King size (a maioria com dossel), zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador,
TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 grandes piscinas em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande piscina para crianças de 700 m2,
com parque aquático e situada no Grand Bahia Principe Turquesa (com acesso livre e transporte). Grande solário com zona relax com camas balinesas, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 3 courts de tenis e campos polidesportivos.
Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (3-11 anos) e Minigolf infantil. Club de Jóvens (12-17 anos) com video jogos, matrecos,
TV de ecrã gigante, etc. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão-teatro para animação. Campo de Golf de 18 buracos. Coreto para
casamentos. Centro de Convenções. Parque de Aventuras e Fun Park (com custo). Wifi grátis no lobby (às 24 horas). Possibilidade de utilizar as
instalações do Grand Bahia Principe Turquesa e Grand Bahia Principe Punta Cana (excepto restaurantes buffet).
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet e 3 de especialidades (japonês, BBQ e italiano), de uso exclusivo. 5 bares próprios: 1 lobby bar, 1 na
piscina, 2 aquáticos e 1 no Salão-teatro (aberto durante os espectaculos). O Complexo oferece ainda mais 4 restaurantes de especialidades:
mediterrâneo, steak-house, mexicano e outro japonês. 3 restaurantes de praia e 6 bares mais.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 51

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Punta Cana
Playa Bávaro - República Dominicana

52 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.179

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

81€

Situação Ubicado a meia hora do aeroporto de Punta Cana e sobre uma esplêndida praia. Perto do Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 756 Junior Suite Superior, equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King size (a maioria com dossel), zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador,
TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 grandes piscinas em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande piscina para crianças de 700 m2,
com parque aquático e situada no Grand Bahia Principe Turquesa (com acesso livre e transporte). Grande solário com zona relax com camas balinesas, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 3 courts de tenis e campos polidesportivos.
Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (3-11 anos) e Minigolf infantil. Club de Jóvens (12-17 anos) com video jogos, matrecos,
TV de ecrã gigante, etc. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão-teatro para animação. Campo de Golf de 18 buracos.Coreto para
casamentos. Centro de Convenções. Parque de Aventuras e Fun Park (com custo). Wifi grátis no lobby (às 24 horas). Possibilidade de utilizar as
instalaçoes de Grand Bahia Principe Turquesa e Grand Bahia Principe Bavaro ( excepto restaurantes buffet).
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet (exclusivo) e 4 de especialidades (japonês, steak-house, texmex e mediterrrãneo), de uso exclusivo. 6
bares: 1 Lobby bar, 1 na piscina, 2 aquaticos e 1 no salão-teatro (aberto durante os espectáculos). O Complexo oferece ainda mais 3 restaurantes
de especialidades: Italiano, BBQ e outro japonês. 3 restaurantes de praia e 5 bares mais.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 53

Escape
Experience

Grand Bahia Principe

Aquamarine
Playa Bávaro - República Dominicana

54 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.219

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

141€

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe e rodeado de vegetação tropical. Perto do Campo de
Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 258 Junior Suite e 240 Junior Suite Superior, equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King size com dossel, zona de estar com
sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de
tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e terraço. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 piscina com espaçosos solários e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toallas na piscina e na praia. 2
hidromassagens. Zona Chill-out. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas. Dentro do complexo: 3 courts de ténis e
campos polidesportivos. Anfiteatro para animação. Coreto para casamentos. Campo de golf de 18 buracos. Centro de Convenções. Discoteca e
Casino (no Bahia Principe Village). Parque de aventuras e Fun Park (com custo). Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas). Possibilidade de
utilizar as instalações do Grand Bahia Principe Turquesa, Grand Bahia Principe Bavaro e Grand Bahia Principe Punta Cana (excepto restaurantes
buffet).
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes de especialidades: Gourmet e fusão Nikkei (tudos eles climatizados) e 1
restaurante de piscina. 4 bares: 1 no lobby, 1 na piscina, 1 Sushi bar, 1 Sport bar. Bar de praia exclusivo para os clientes do Grand Bahia Principe
Aquamarine.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 55

Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Ambar

Playa Bávaro - República Dominicana

56 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.339

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

261€

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe. Sobre uma praia de areia branca rodeado de vegetação
tropical. Perto do Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 384 Junior Suite Deluxe e 144 Junior Suite Deluxe Swim up, equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King size com dossel, zona de
estar com sofá-cama, casa de banho completa com duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões
e chinelos, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água, cervejas e
mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 piscina com espaçosos solários e jardins. Guarda-sóis, espreguiçadeiras e uso de toallas de piscina e praia. Área de relaxamento com camas balinesas. 3 hidromassagens. Zona Chill-out. BAHÍA SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas. Dentro do
complexo: 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Anfiteatro para animação. Coreto para casamentos. Campo de golf de 18 buracos. Centro
de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet (exclusivo), 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e Steak-House (tudos eles climatizados) e 1 restaurante de praia. 3 bares: 1 no lobby, 1 na piscina e 1 na praia. Coffe Shop e Sport Bar.
Totalmente renovado Novembro 2018

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 57

Family & Friends
Experience

Luxury Bahia Principe

Esmeralda

Playa Bávaro - República Dominicana

58 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.319

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

121€

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe. Sobre uma praia de areia branca rodeada de vegetação
tropical. Perto do Club de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 570 Junior Suite Deluxe, equipadas com 2 camas de casal ou 1 cama King size com dossel, zona de estar com sofá-cama, casa de
banho completa com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões
e chinelos, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água, cervejas e
mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 2 piscinas com secção para crianças rodeadas de solário, com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas na piscina
e na praia. 3 hidromassagens. Grande piscina para crianças, com parque aquático situada no Grand Bahia Principe Turquesa (com acesso livre e
transporte). BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Dentro do Complexo: Centro de actividades aquáticas, 3 courts de ténis e campos polidesportivos.
Miniclub (3-11 anos), Minigolf infantil e Club de Jóvens (12-17 anos). Anfiteatro para animação. Coreto para casamentos. Campo de golf de 18
buracos. Centro de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Parque de aventuras e Fun Park (com custo). Parque infantil com
baloiços. Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 2 Restaurantes buffet (exclusivos), 3 restaurantes de especialidades: Italiano-gourmet, asiático e rodizio. 1 restaurante de
praia. 3 bares: 1 no lobby e 2 aquáticos.
Presentes para crianças Ofertas para o banho: 1 estojo especial com hidratante corporal, esponja, colónia e kit dental. Uso de roupões e chinelos. Minibar com reposição diária de sumos e leite.

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 59

Family & Friends
Experience

Fantasia Bahia Principe

Punta Cana

Playa Bávaro - República Dominicana

60 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.399

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

161€

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe e rodeada de vegetação tropical.
Quartos 512 Junior Suite Deluxe (256 deles com vista ao castelo), equipadas com 2 camas de casal ou 1 cama King size, zona de estar com
sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de
tecto, uso de roupões e chinelos, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de
sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 1 piscina principal e 1 Parque aquático infantil. Solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas na piscina e
na praia. 6 hidromassagens. Ginásio. Baby Station, Miniclub (3-11 anos) e Club de Jóvens (12-17 anos). Anfiteatro para animação. Dentro do Complexo: BAHIA SPA (com custo). Centro de actividades aquáticas, 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Minigolf infantil. Campo de golf de
18 buracos. Centro de Convenções. Outra grande piscina para crianças de 700 m2, com parque aquático no Grand Bahia Principe Turquesa (com
acesso livre e transporte). Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Parque de Aventuras e Fun Park (com custo). Wifi gratuito nas zonas
comuns (às 24 horas). Acesso às instalações dos restantes hotéis Grand Bahia Principe.
Bares e Restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e grill e 1 restaurante de piscina. 6 bares: 1 no
lobby, 1 na praia, 1 aquático, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos), 1 no Water Park e 1 sushi-bar.
Presentes para crianças Ofertas para o banho: 1 estojo especial com hidratante corporal, esponja, colónia e kit dental. Uso de roupões e chinelos. Minibar com reposição diária de sumos e leite.

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 61

Occidental Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.385€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 860 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV por cabo, minibar, cofre e varanda/terraço. Wifi (com
custo). Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Capacidade
máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 2 buffet, 7 de especialidades e 1 restaurante exclusivo do Royal Level. 2 snack & sport-bar.
8 bares. Discoteca. 3 piscinas. Club infantil. Ginásio, área desportiva e campos de ténis. SPA (com custo). Teatro para espectáculos
e animação. Centro comercial. Wifi (com custo, excepto no Royal
Level).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Vinho da casa ao jantar. Snacks e bebidas às 24.00 hrs. Entrada na
discoteca (bebidas nacionais incluídas das 23:00 às 02:00 horas).
Desportos aquáticos sem motor. Animação e actividades. Ginásio
e ténis. Club infantil. Wifi no lobby (com custo).
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Imprescindível
licença matrimonial. Mínimo 3 noites.
Royal Level (com custo) Check in-out privados. Restaurante privado. Zona exclusiva na praia com serviço de bar Premium. Wifi grátis.
No quarto: Amenities VIP e serviço de concierge.
SUPERIOR (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Ocean Blue & Sand 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.355€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 708 unidades com zona de estar com sofá-cama, banho
completo com hidromassagem e secador de cabelo, TV por cabo,
cafeteira, minibar, cofre, set de passar a ferro e varanda. Serviço
de quartos das 11:00 às 23:00 h. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima em Jr. Suite: 3 adultos + 2
crianças ou 4 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 2 restaurantes buffet e 7 de especialidades. 8 bares e 1 cafetaria. Disco-bar e Piano-bar. Sala de jogos.
Teatro para shows. Casino. 2 piscinas. Miniclub (4-10 anos) e Club
de Jóvens (até 17 anos). Ténis, bicicletas, parede de escalada,
bowling e ginásio. SPA (com custo). Lojas. Wifi no lobby, praia e
piscina.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
a la carte (sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e
selecção de marcas internacionais às 24 hrs. Disco-bar. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio. Miniclub e Club de Jóvens.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço continental no quarto (no 1º dia). Presente surpresa. 1 jantar romântico (com reserva). No último dia possibilidade
de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% de
desconto nos serviços do SPA. Imprescindível comprovativo de
casamento.
JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

62 PLAYA BÁVARO

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Ocean El Faro 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.476€

Situação Na 1ª linha de praia e a 38 km do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 911 unidades (entre elas Junior Suites e Suites) com zona de estar com sofá-cama, casa de banho com banheira de hidromassagem
e secador de cabelo, TV-LCD por cabo, cafeteira, minibar (com reposição diária), cofre, tábua de passar a ferro e terraço. Serviço de quartos de
11:00-23:00 horas. Wifi. Capacidade máxima 4 adultos ou 4 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 1 restaurante buffet e 8 à la carte. 10 bares e 3 snack-bar. Micke's coffee (com serviço de te, café, bolos, etc.) Gelateria. 4
salões de reuniões. Discoteca. Teatro. Casino. 4 Piscinas. Miniclub (4-10 anos) e Club de Jóvens (até 17 aos). 2 courts de ténis, 1 campo polidesportivo, bowling e ginásio. Desportos aquáticos não motorizados. SPA (com custo). Loja. Wifi.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais 24 hrs. Disco-bar. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio. Miniclub e Club de Jóvens. Actividades. Shows e música ao
vivo.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço continental no quarto no primer dia. Presente surpresa. 1 jantar
romântico (com reserva). No último dia possibilidade de manter o quarto até a saida (sujeito a disponibilidade). 10% de desconto nos serviços do
SPA. Imprescindível licença matrimonial.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PLAYA BÁVARO 63

Barceló Bávaro Beach 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.367€

Situação Na 1ª linha de praia, a 15 minutos do aeroporto.
Quartos 589 unidades com casa de banho com secador de cabelo, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de
engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos com custo. Wifi (com custo). Capacidade máxima 4 pessoas.
Instalações e serviços 3 restaurantes: 1 buffet e 2 de especialidades à la carte. 2 bares. 1 discoteca (no H. Barceló Bavaro Palace, aberta das 23 às
03 hrs). Piscina com jacuzzi. Facilidade para a prática de desportos aquáticos. Ginásio. Teatro para espetáculos. Lojas. No complexo: 7 courts de
ténis, campo de golf, minigolf (com custo a partir das 6 pm) e 2 campos polidesportivos. SPA (com custo). Casino 24 horas. Acesso ao resto das
instalações do complexo. Wifi no complexo (com custo, excepto no Premium Level).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte (com reserva). Vinho da casa as refeições. Snacks, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais em certos bares do complexo. Programa de animação. Entrada e consumos na discoteca. Uso das instalações de todo
o complexo, com transporte grátis. 1 green fee grátis cada 2 dias (aluguer de carro obrigatório). Desportos aquáticos sem motor.
Especial Noivos Garrafa de vinho espumante e petit fours no quarto. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço continental no quarto no primeiro dia. 15% de desconto nos serviços do SPA. Último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 hrs.
(sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial. Mínimo 3 noites.

+18

SUPERIOR (QUARTO BASE)

64 PLAYA BÁVARO

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Barceló Bávaro Palace 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.603€

Situação Na 1ª linha da praia, a 15 minutos do aeroporto.
Quartos 1.402 unidades, entre elas Superior, Junior Suite, Family, Suite e Grand Suite. Com casa de banho completa com secador de cabelo, TV
LCD de 32”, cafeteira, minibar e cofre, tábua de passar a ferro e uso de roupões e chinelos. Serviço de quartos (com custo, excepto no Premium
Level). As Jr. Suites contam com sala de estar com sofá-cama e varanda com hidromassagem. Wifi (com custo). Capacidade máxima Em Superior: 3 pessoas. Em Jr Suite: 3 adultos + 1 criança. Em Family: Mínimo 3 pessoas. Máximo 4 adultos + 1 crianças.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 2 Buffet, 8 à la carte e Rte. “La Comedie” (com custo, excepto clientes do Premium Level). 1 snack-bar. 1
sport-bar com snacks e bebidas às 24 hrs. 14 bares. Piscina com hidromassagem. Piscina para crianças com tobogans. Miniclub. 2 Discotecas
(1 para adultos e 1 para jóvens dos 13 aos 17 anos). SPA (com custo). Ginásio. Lojas. Teatro para espectáculos. No complexo: 7 campos de ténis,
campo de golf de 18 buracos, minigolf (com custo das 18 às 24 hrs) e 2 campos polidesportivos. Casino aberto 24 hrs. Wifi no complexo.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte (com reserva). Vinho da casa. Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Entrada e consumos na discoteca. Actividades. Desportos aquáticos sem motor. Programa de entretenimento
para crianças e adultos. Utilização das instalações de todo o complexo (excepto do H. Barceló Bávaro Beach). 1 green fee grátis cada 2 dias
(aluguer de carro obrigatório).
Especial Noivos Garrafa de vinho espumante e petit fours no quarto. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço continental no quarto (no 1º dia). 15% de desconto nos serviços do SPA. Último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 hrs.
(sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial. Mínimo 3 noites.

SUITE VISTA MAR (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Be Live Collection Punta Cana Adults Only 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.415€

Situação Na 1ª linha de praia. A 15 min. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 294 unidades (entre elas Master Junior Suite Vista Mar, Master Suite, Master Suite Ocean Front, Master Junior Suite Beach Walk, Master
Suite Swim Out, etc.), com casa de banho completa com secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, menú de almofadas, TV por cabo, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre e tábua de passar a ferro. Serviço de quartos 24 hrs (com custo por serviço). Varanda ou terraço. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos (consulte tipo de quarto).
Instalações e serviços 1 buffet, Vip Lounge. 3 Bares. 7 restaurantes à la carte. Discoteca. 3 piscinas. SPA (com custo). Ginásio. Courts de ténis.
Casino e teatro. Wifi grátis em tudo o hotel. Acesso as instalações do Be Live Collection Punta Cana.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Programa de animação.
Especial Noivos Garrrafa de espumante e cesta de frutas à chegada. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico (com reserva). 1 jantar
romântico. 1 descoberta noturna. Obrigatório licença matrimonial. Estadia minima de 7 noites.
Vip Lounge (com custo) Área de estar com terraço, aberto de 7 a 23 hrs. Serviço de pequeno-almoço continental e aperitivos. Bar com bebidas
Premium. Área de TV, livros e jogos de mesa.
+18

MASTER SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.898€

Situação Em frente a uma fabulosa praia. A 45 minutos do aeroporto internacional de Punta Cana.
Quartos 1.787 unidades com hidromassagem para 2, casa de banho completa com secador de cabelo, uso de roupões de chinelos, TV de ecrã
plano vía satélite, minibar (com reposição diária), dispensador de licores, cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos 24
hrs. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 4 pessoas em quarto base. Consulte restantes categorias.
Instalações e serviços 3 restaurantes buffet (para pequenos-almoços e almoços) e 8 restaurantes de especialidades. 1 snack-bar. 7 bares e 5
delis-café. Salões de reuniões e centro de negócios. Club nocturno e casino. 12 piscinas (3 delas para crianças e 1 Lazy pool) e vários hidromassagens. Miniclub (4-12 anos). 2 courts de ténis, parede de escalada, minigolf e ginásio. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. SPA (com
custo). Lojas. Cabeleireiro. Wifi em tudo o hotel.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantar nos restaurantes de especialidades (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais 24 horas. Carta de vinhos às refeições. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio e ténis. Miniclub. Festas temáticas.
Especial Noivos Garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. Pequeno bolo de noivos. 1 pequeno-almoço no quarto (com reserva). 1 jantar
romântico. Obrigatório comprovativo de casamento.

CARIBBEAN SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Tudo Incluído

Iberostar Bávaro 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.589€

Situação Na 1ª linha da praia e a 20 minutos do aeroporto.
Quartos 614 unidades (Superiores, Family, Spa, etc.) com casa de
banho completa com secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e terraço/varanda. Serviço de
quartos. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes. Vários bares. Várias piscinas.
Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). Parque aquático.
SPA (com custo). Centro comercial. Discoteca. Ginásio. Facilidades
para a prática de desportos aquáticos. Court de ténis. Campo de
golf de 18 buracos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído PC tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sujeito
a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas
internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula
de iniciação ao mergulho na piscina. Animação. Shows.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. Presente surpresa. 1 Jantar romântico. Imprescindível licença
matrimonial.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva de
Iberostar. Desfrute de atenções VIP e acesso às instalações privadas de Star Prestige. Os quartos mais luxuosos, as melhores vistas,
gastronomia superior. Todo um serviço de luxo e muitos mimos
para que não lhe falte nada.
JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Bávaro Princess All Suites Resort 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.428€

Situação Numa das melhores praias caribenhas de Bávaro.
Quartos 808 Junior Suites com casa de banho completa com hidromassagem duplo e com secador de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro
e terraço/varanda. Serviço de quartos (com custo). Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos
+ 1 criança.
Instalações e serviços 8 restaurantes. Snack-bar. 9 bares (2 com
música ao vivo). Discoteca. Salão de reuniões. Casino. 3 piscinas
(1 com bar aquático). Club para crianças (4-12 anos). 3 campos de
ténis e ginásio. SPA (com custo). Lojas e cabeleireiro (com custo).
Wifi no lobby.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (excepto "Café del Mar" com
custo). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Discoteca (com 2 bebidas nacionais incluidas). Desportos aquáticos não motorizados. Club para crianças. Entrada ao
Avalon Casino, com transfer.
Especial Noivos Cesto de frutas e garrafa de rum. Decoração no
quarto. Presente surpresa. 1 Jantar romântico. Cocktail "Lua de
Mel" com foto de recordação. No último dia possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). Licença matrimonial inferior a 1 mes.
BUNGALOW JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Iberostar Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.408€

Situação Na 1ª linha de praia e a 20 minutos do aeroporto.
Quartos 427 unidades (entre elas Vista Mar, Family e Romantic), com banho completo com secador de cabelo, TV via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de engomar e varanda. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos +
1 criança. Em Junior Suite: 3 adultos.
Instalações e serviços 8 Restaurantes (2 buffet e 6 de especialidades à la carte). 1 snack bar e vários bares. 3 piscinas (1 delas para crianças) com
solario e cadeiras. Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). SPA (com custo). Lojas. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos
aquáticos. Court de ténis. Campo de golf de 18 buracos (com custo). Wifi.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina.
Actividades. Animação. Shows nocturnos. Possibilidade de utilizar as instalações do H. Iberostar Dominicana.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. Presente Iberostar. 1 Jantar romântico. Imprescindível licença matrimonial.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva de Iberostar. Desfrute de atenções VIP e acesso às instalações privadas de Star
Prestige. Os quartos mais luxuosos, as melhores vistas, gastronomia superior. Todo um serviço de luxo e muitos mimos para que não lhe falte
nada.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Now Larimar Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.372€

Situação Na 1ª linha da praia e a 15 km. do aeroporto.
Quartos 720 unidades com casa de banho completa com duche,
secador de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e varanda ou terraço. Room Service 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 6 deles de especialidades.
10 bares. Salas de reuniões e centro de negócios. Casino. Varias piscinas. Ginásio e campos poliesportivos. Bowling e SPA (com custo).
Teatro. Miniclub (3-12 anos) e Club de Jovens (13-17 anos). Wifi nas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks, bebidas Premium. Serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor. Actividades, ginásio e campos polidesportivos.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. 1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente
surpresa. 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.
DELUXE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Now Onyx Punta Cana 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.555€

Situação Na 1ª linha de praia, na zona de Uvero Alto.
Quartos 502 espaçosas unidades com casa de banho completa
com secador de cabelo, TV plasma por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou
terraço com hidromassagem. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes. Snack-bar e gelataria. Varios
bares. 5 piscinas (entre elas 1 infinity, 1 de água salgada e 1 para
crianças). Miniclub (3-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). Ginásio. Campos polidesportivos. SPA (com custo). Casino. Wifi nas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades e desportos. Acesso às
instalações do Breathless Punta Cana.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. 1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente
sorpresa. 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Dreams Palm Beach Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.468€

Situação Na 1ª linha da Praia. A 20 min. do aeroporto..
Quartos 500 unidades com casa de banho completa com secador de cabelo, TV por cabo de ecrã plano, minibar (com reposição
diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1
criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes e 1 cafetaria. 7 bares e lounges com bebidas Premium. 4 piscinas (2 delas exclusivas do Club
Preferred). Golf e SPA (com custo). Explorer´s Club para crianças
(3-12 anos) e Core Zone para jóvens (13-17 anos). Ginásio. Wifi nas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (sem reserva). Snacks e bebidas Premium ilimitadas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Animação.
Especial Noivos Prato de fruta, flores e garrafa de vinho espumante à sua chegada. Pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente surpresa. 15% de desconto no SPA. Imprescindível
apresentar documento comprovativo.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.
DELUXE TROPICAL VIEW ( QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Dreams Punta Cana Resort & Spa 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.482€

Situação Na 1ª linha de praia. A 30 minutos do aeroporto.
Quartos 620 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cofre, cafeteira, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos e de concierge 24 horas. Wifi. Capacidade maxima 3 adultos ou
2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 tipo buffet e 6 à la carte. 2
snack bar e 1 cafetaria. 10 bares. Casino. Miniclub (3-12 anos) e Club
de Jóvens (13-17 anos). Grande piscina em forma de lago. Salão de
Convenções. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium 24 horas. Desportos aquáticos sem motor.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. 1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente
surpresa. 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.

DELUXE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Breathless Punta Cana Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.482€

Situação Na 1ª linha da praia e a 50 minutos do aeroporto.
Quartos 750 unidades com banho completo com secador de cabelo, TV por cabo com ecrã plasma, minibar (com reposição diária),
cafeteira, cofre, set de engomar, varanda ou terraço com hidromassagem. Serviço de quartos e de Concierge 24 hrs. Wifi. Capacidade
máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 8 restaurantes (7 de especialidades à la carte). 1 cafetaria. 8 bares. Casino. 4 Piscinas e 4 jacuzzis. Luxoso SPA
by Pevonia (com custo). Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas “Premium” ilimitados às 24
hrs. Desportos aquáticos sem motor. Serviço de apoio na piscina
e na praia. Festas temáticas. Acesso as instalações do Now Onyx
Punta Cana.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. 1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente surpresa. 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível
licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Xhale (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in e out
privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e
amenities Vip.
+18

ALLURE JUNIOR SUITE SWIM-UP (CONSULTE SUPLEMENTO)

Tudo Incluído

Secrets Royal Beach Punta Cana 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.527€

Situação Na 1ª linha da praia. A 25 minutos do aereoporto.
Quartos 464 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, hidromassagem exterior. TV de plasma por cabo, minibar, cafeteira, cofre, tábua de engomar e varanda. Room service 24
hrs. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 15 restaurantes (4 buffet e 11 de especialidades) e 6 bares. Salas de reuniões e centro de negócios. Casino. Piscina. Ginásio, 2 campos de ténis, 1 paddle e 1 basquetebol. Bowling
e SPA (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas “Premium” 24 hrs. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Ginásio e pistas desportivas.
Acesso às instalações do H. Now Larimar Punta Cana.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de espumante à chegada. 1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). Presente
sorpresa. 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.
JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Secrets Cap Cana Resort & Spa 5*

Por pessoa

1.761€

7 Noites, desde

Situação Na 1ª linha da Playa Juanillo.
Quartos 457 Junior Suite com casa de banho com secador de cabelo, TV de plasma 42 polegadas, minibar (com reposição diária),
cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e terraço com banheira.
Serviço de quartos e de Concierge 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 7 restaurantes (1 buffet, 5 à la carte e 1 grill).
Cafetaria. 6 bares. Salas de reuniões. Grande piscina. Facilidades
para a prática de desportos aquáticos. Luxoso SPA by Pevonia
(com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Serviço de apoio na piscina e praia.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante a chegada. 1 pequeno-almoço romântico (com reserva). Presente surpresa. 15%
de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a
3 meses.
Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.

+18

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Impressive Resort & Spa Punta Cana 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.393€

Situação Na praia de El Cortecito..
Quartos 654 unidades com casa de banho completa com secador, TV por cabo, minibar, cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro
e varanda ou terraço. Serviço de quartos (com custo). Capacidade
máxima 4 pessoas.
Instalações e serviços 6 restaurantes: 1 buffet, 5 de especialidades.
3 snack-bar. 7 bares. Piscina. Ginásio. Facilidades para a prática de
desportos aquáticos. SPA (com custo). Teatro para shows. Casino.
Discoteca. Boutiques. Miniclub (3-12 anos). Salões para conferências. Wifi com custo.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais às 24 horas. Minibar e cofre. Desportos
aquáticos sem motor. Actividades variadas. Programa de animação
para crianças e adultos.

TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa 5*
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.350€

Situação Na 1ª linha da praia. A 1 km. da zona comercial “Plaza Bávaro”.
Quartos Ambos hotéis soman 945 unidades (entre elas 775 Deluxe, 12 Junior Suites e 108 Loft Suite) com casa de banho com duche e secador
de cabelo, banheira de hidromassagem, TV via satélite com ecrã plasma, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro
e varanda/terraço. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 Buffet e 9 de especialidades. 23 bares. 6 piscinas com hidromassagem e bar
aquático. SPA e salão de beleza (com custo). Babyclub (1-3 anos), Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (3-18 anos). Centro de convenções. Teatro
para espectáculos. Casino (no Grand Palladium Palace Spa & casino). Ginásio, minigolf, campo de fútebol, 4 campos de badminton, 6 de ténis e
4 de paddle. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa às refeições. Serviço de quartos de 10:00 a 23:00 hrs. Actividades
variadas. Desportos aquáticos sem motor. Babyclub, Miniclub e Club de Jóvens. Entrada no Casino. Utilização das instalações e serviços do H.
Grand Palladium Bávaro Resort & Spa.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. 15% de
desconto nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

DELUXE EM GRAND PALLADIUM PUNTA CANA (CONSULTE SUPLEMENTO)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.481€

Situação Na 1ª linha da praia. A 1 km. da zona comercial “Plaza Bávaro”.
Quartos 672 unidades (entre elas 124 Junior Suite e 63 Suite Romance) com casa de banho com duche e secador de cabelo, banheira de hidromassagem, TV via satélite com ecrã plasma, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Serviço de
quartos de 10:00 a 23:00 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 Buffet e 9 de especialidades à la carte. 23 bares. 6 piscinas com hidromassagem
e bar aquático. Zentropia Palladium Spa & Wellness e salão de beleza (com custo) . Babyclub (1-3 anos), Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens
(13-18 anos). Centro de convenções. Teatro para espectáculos. Discoteca. Casino. Ginásio, minigolf, campo de fútebol, 4 campos de badminton,
6 de ténis e 4 de paddle. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 hrs. Vinho da casa às refeições. Entrada e consumos na discoteca. Actividades
variadas. Desportos aquáticos sem motor. Babyclub, Miniclub e Club de Jóvens. Entrada no Casino. Utilização das instalações e serviços do H.
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino e do Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. 15% de
desconto nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

DELUXE JUNIOR SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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TRS Turquesa Hotel 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.533€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 372 unidades (entre elas 120 Deluxe Junior Suites, 124 Royal Junior Suites, etc.) com sala de estar com sofá cama, casa de banho com
duche e banheira de hidromassagem, secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV-SAT com ecrã plasma, minibar (com reposição diária),
cafeteira “Nesspreso”, cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Menú de almofadas. Serviço de mordomo. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi.
Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 15 restaurantes (5 Buffet, 9 de especialidades e exclusivos TRS Turquesa: 1 buffet, 3 à la carte e 1 Beach Club), 23 bares no
Complexo e 6 bares exclusivos TRS Turquesa. 7 piscinas com hidromassagem. Praia com acesso privado. Salão de beleza. Zentropia Palladium
Spa & Wellness (acesso gratuito ao circuito de águas. Tratamentos com custo). Centro de convenções. Teatro para espectáculos. Casino (no
Grand Palladium Resort Spa & Casino). Ginásio, minigolf, campo de futebol, 4 campos de badminton, 6 de ténis e 4 de paddle. Base aquática.
Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 hrs. Vinho da casa às refeições. Serviço de quartos. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor. Entrada no Casino. Utilização das instalações do H. Grand Palladium Bávaro, Punta Cana e Grand Palladium Palace Resort.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. 15% de
desconto nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.
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ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Paradisus Palma Real 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.764€

Situação Na 1ª linha da praia a 20 kms. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 554 Junior Suites e Suites dotadas de sala de estar com sofá cama, casa de banho com secador de cabelo, jacuzzi e duche com hidromassagem, TV plasma por cabo, minibar e cofre, tábua de passar a ferro, terraço ou varanda. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi.
Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 12 restaurantes: 2 buffet e 10 à la carte (entre eles Rte. Passion by Martín Berasategui, com custo). 12 bares e disco-bar.
Casino. 2 piscinas exteriores. Desportos aquáticos não motorizados. Ginásio. 5 campos de ténis, 2 de paddle e pistas para correr. Campo de golf
e SPA (com custo). Centro de estética (com custo). Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades. Snacks, bebidas nacionais e “Premium”
ilimitadas. Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Entrada e consumos na discoteca. Actividades desportivas e desportos aquáticos
sem motor. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. 10% de desconto nos serviços do
SPA. Certidão de casamento obrigatória inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
Royal Service ( com custo) (+ 18 anos) Check in/out pessoalizado. Salão com accesso gratuito à internet, imprensa, serviço de pequeno-almoço
continental, café e chá, bebidas e aperitivos. Mordomo, carta de almofadas e ofertas especiais nos quartos. Zona reservada na praia
e piscina privada. Pequeno-almoço e almoço à la carte no seu restaurante exclusivo.

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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The Reserve at Paradisus Palma Real 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.932€

Situação Na 1ª linha de praia e a 20 km. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 232 unidades com zona de estar com sofá cama, casa de banho completo com secador de cabelo, jacuzzi e duche com hidromassagem,
TV plasma por cablo, minibar e cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade
máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 11 restaurantes: 2 buffet e 9 à la carte (3 exclusivos The Reserve), entre eles "Rte. Passion" by Martín Berasategui (com
custo). 12 bares e disco-bar. Casino. 2 piscinas exteriores. Desportos aquáticos não motorizados e mergulho (PADI com custo). Ginásio. 5 courts
de ténis e 2 campos de paddle. Campo de golf e SPA (com custo). Salão de beleza (com custo). Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks, bebidas nacionais e "Premium" ilimitadas. Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Entrada e consumos na discoteca. Actividades desportivas e desportos aquáticos sem motor. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Descuberta noturna. 10% de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Estadia minima de 5 noites.
The Reserve (com custo) Lounge VIP. Zona de praia privada com camas balinesas e serviço de Concierge. Exclusiva piscina com zona infantil.
Acesso a 5 bares, 6 restaurantes à la carte e a 2 restaurantes buffet. Prioridade em restaurantes à la carte, YHI SPA, golf e outras actividades.
Family Concierge (com custo) Ideal para famílias. Detalhes especiais para as crianças. Um family Concierge para coordenar actividades e serviços para toda a familia. Desportos e actividades exclusivas.

LUXURY JUNIOR SUITE VISTA MAR FRONTAL (CONSULTE SUPLEMENTO)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

The Grand Reserve at Paradisus Palma Real 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.841€

Situação Na 1ª linha de praia e a 20 km. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 432 Suites com zona de estar com sofá cama, casa de banho completa com secador de cabelo, jacuzzi e duche com hidromassagem,
TV plasma por cabo, minibar e cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 8 restaurantes de distintas especialidades. 6 bares. Casino. SPA de serviço completo por Natura Bissé (com custo). Ginásio. Blast!, parque aquático com 4 piscinas, escorregas, jogos e grill. Desportos aquáticos não motorizados e mergulho (PADI com custo). 5
courts de ténis e 2 campos de paddle. Campo de golf. Programa de animação. Lojas. Wifi nas zonas comuns. Exclusivo programa Stay at 1, Play at
3: hospedes do The Grand Reserve têm acesso aos serviços do Paradisus Palma Real e The Reserve.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks, bebidas nacionais e "Premium" ilimitadas. Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Entrada e consumos na discoteca. Actividades desportivas e desportos aquáticos sem motor. Animação e
Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Descuberta noturna. 10% de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.

ONE BEDROOM SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Paradisus Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.592€

Situação Sobre a praia. A 25 kms. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 556 espaçosas Junior Suites, com sala de estar, casa de banho com secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar, cafeteira,
cofre, tabúa de passar a ferro, terraço ou varanda e serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 12 restaurantes: 9 à la carte (entre eles “Passion” by Martín Berasategui, com custo e para maiores de 18 anos) e 3 buffet.
Restaurante “La Palapa” (exclusivo do “Royal Service”). 12 bares. Salas de reuniões. Casino e discoteca. 5 piscinas (1 delas no SPA). Parque ecológico. Miniclub (1-12 anos). Ginásio, 4 campos de ténis e 3 de paddle. SPA (com custo). Golf (green Fee incluído, equipamento e carro com custo
adicional). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks, bebidas nacionais e internacionais ilimitadas. Selecção internacional de vinhos nos restaurantes de especialidades. Entrada e consumos na discoteca. Desportos. Ginásio. Animação e actividades aquáticas
sem motor. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. Serviço nocturno de abertura de cama. 1 Pequeno-almoço romântico
no quarto. 10% de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Mínimo 5 noites.
Royal Service (com custo) (maiores de 18 anos): check-in/out privados, mordomo e carta de almofadas. Ofertas especiais no quarto. Salão privado com serviço de snacks, bebidas, impremsa e internet. Área privada na praia e piscina própria.

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

The Reserve at Paradisus Punta Cana 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.764€

Situação Na 1ª linha de praia. A 25 km. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 190 unidades, com sala de estar, casa de banho com secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar, cafeteira, cofre, tábua de
passar a ferro, varanda/terraço e serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 11 restaurantes: 10 à la carte, entre eles "Passion" by Martín Berasategui (com custo e para maiores de 18 anos) e 1 buffet.
11 bares. Salões de reuniões. Casino e discoteca. 4 piscinas (1 delas no SPA). Parque ecológico. Miniclub (1-12 anos). Ginásio, 4 courts de ténis e 3
de paddle. SPA (com custo). Golf (green fee incluído, equipamento e carro com custo adicional). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks, bebidas nacionais e internacionais ilimitadas. Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Entrada e bebidas na discoteca. Desportos. Ginásio. Animação. Actividades aquáticas sem motor. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Descuberta noturna. 10% de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
The Reserve (com custo) Lounge VIP. Zona de praia privada com camas balinesas e serviço de Concierge. Exclusiva piscina com zona infantil.
Miniclub (1-12 anos). Restaurante exclusivo "Gabi Club". Prioridade para reservas em restaurantes à la carte, YHI SPA, golf e outras actividades.
Family Concierge (com custo) Ideal para famílias. Detalhes especiais para crianças. Um family Concierge para coordenar actividades e serviços
para toda a família. Desportos e actividades exclusivas.

MASTER SUITE 1 QUARTO (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Meliá Caribe Beach 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.452€

Situação Sobre Playa Bávaro e adjacente ao Cocotal Golf & Country Club. A 20 km. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 609 Junior Suites e Suites com casa de banho completa com secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição
diária), cofre e varanda/terrazo. 2 quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos +
2 crianças. Family Room Beach Side 3 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 11 restaurantes: 2 tipo buffet e 9 à la carte. 4 bares. Acesso a restaurantes de Meliá Punta Cana Beach (+18). Business
center. Casino. 6 piscinas. Clubs para crianças (de 8 meses a 13 anos). Parque Aquático. Centro de desportos aquáticos. Ginásio, 7 courts de ténis,
1 de basquetebol e campo de golf. YHI SPA (com custo). Animação. Teatro para shows. Loja. Wifi no lobby.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de bebidas internacionais "Premium". Actividades aquáticas sem motor. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Descoberta noturna. 10% de desconto nos serviços do SPA. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
The Level (com custo) Check-in/out privados, amenities especiais no quarto. Serviço de quartos às 24 horas. Wifi. Salão privado com serviço de
pequeno-almoço continental, café e cha, bebidas "Premium", snacks e internet. Zona privada na praia. 1 restaurante exclusivo. 2 piscinas.
Family Suite (com custo) Oferece camas das crianças com detalhes especiais, comodidades na casa de banho para as crianças e
Kit Meliá para bebés.

DELUXE JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Meliá Punta Cana Beach 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.592€

Situação Sobre Playa Bávaro e adjacente ao Cocotal Golf & Country Club. A 20 km. do aeroporto de Punta Cana.
Quartos 538 Junior Suites e Suites com casa de banho completa com secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição
diária), cofre e varanda/ terraço. 4 quartos adaptados (sujeito a disponibilidade). Wifi (com custo, excepto em The Level). Capacidade máxima 2
adultos (excepto Premium Beach Side, 3 adultos).
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 tipo buffet e 5 à la carte (1 restaurante exclusivo The Level). 4 bares. Acesso a restaurantes do Melia Caribe Beach. Business center. Casino. 4 piscinas (1 exclusiva The Level). Centro de desportos aquáticos. Ginásio, 7 campos de ténis, 1 de basquetebol
e campo de golf. YHI SPA (com custo). Animação. Teatro para shows. Lojas. Wifi no lobby.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de bebidas internacionais "Premium". Vinho da casa. Actividades aquáticas sem motor. Animação.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Descoberta noturna. 10% de desconto nos serviços do SPA. Certificado de matrimonio inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
The Level (com custo) Check-in/out privados no novo VIP Lounge com roof top, área de snack, amenities especiais no quarto. Serviço de quartos
às 24 horas. Wifi. Salão privado com serviço de pequeno-almoço continental, café e cha, bebidas "Premium", snacks e internet. Zona privada na
praia. Restaurante, bar, piscina e zona de praia exclusivos.
+18

THE LEVEL PREMIUM SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Lopesan Costa Bavaro 5*

84 PLAYA BÁVARO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.368€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 1042 unidades (Junior Suite, Jrs Corner, Jrs Swim up e Suite), casa de banho com secador de cabelo, TV de ecrã plano de 50 polgadas,
minibar (reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Wifi. Capacidade máxima 4 pessoas.
Instalações e serviços 8 restaurantes: 2 buffet e 6 à la carte. 4 bares e 2 Beach club. Salões de reuniões e congresos. 7 piscinas (a principal "infinity"). Miniclub (3-12 anos) e Club de Jóvens (12-16 anos). SPA (com custo). Área de lazer The Boulevard: comta com casino, anfiteatro, discoteca,
parque aquático, bowling, lojas, gelateria e Sport bar. Wifi em tudo o Resort.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks, bebidas nacionais e internacionais ilimitadas. Entrada e consumos na discoteca. Desportos variados. Ginásio. Animação. Actividades aquáticas sem motor. Miniclub e Club de Jovens.
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Presente supresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 1 pequeno-almoço no quarto
no primer día. 1 circuito no SPA por pessoa e estadia. Estadia mínima 5 noites.
Unique Club (com custo) Check in/out privado. No quarto menú de almofadas e cafeteira Nespresso. Wifi grátis. 1 circuito por pessoa e estadia
no SPA. Reserva prioritária nos restaurantes à la carte. Zona exclusiva na piscina. Beach Club Próprio. Vip Lounge.

JUNIOR SUITE POOL (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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México

Paixão pelo autêntico

A

primeira rota da nossa procura pelo
tesouro leva-nos directamente ao
continente americano e deixa-nos
num destino em que qualquer sonho,
por difícil que pareça, pode tornar-se
realidade. Chamar ao México o país das mil
maravilhas supõe, sem exagerar: uma terra
de raízes mayas, aztecas e incas, estendese diante de nós como um mapa multicolor
banhado pelo Mar Caribe e cada canto é
uma visita imprescindível, uma experiência
por viver, um momento inesquecível para
encher a nossa mala com as melhores
recordações.
México é cor, intensidade, paixão pura
sacada de uma alma cheia de vitalidade e
de alegria. Passear pela Riviera Maya até
Cancún, percorrendo a imensidade das
suas praias paradisíacas, saboreando a
sua exótica gastronomia, deixando-nos
bronzear pela luz desse sol que acaricia
as costas, entrando nos segredos das vilas
e cidades: Puerto Juárez e Isla Mujeres,
aberta ao mar; o centro de Cancún e
o famoso Boulevard de Kukulcan que
enquadra a lagoa de Nichupté; um pouco
mais longe, o imprescindível Puerto
Morelos, Maroma, a praia de Secreto,
Xcalacoco e Playa del Carmen, destino de
férias inesquecível que olha diretamente
para a formosa Ilha de Cozumel onde
podemos ver o fundo do mar mais
fascinante das Caraíbas…
De dia, a península de Yucatán e a sua
interminável costa oferece-nos cenários
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como se fossem imagens de postal, onde
recrear toda essa vontade de se desligar do
mundo, esquecer as horas, do computador
e trocar a cadeira do escritório por uma
espreguiçadeira entre dois coqueiros que
se estendem sobre o mar. Férias de filme,
sim. Mas há muito, muito mais. México é
arte, é história e tradição, folclore, ruínas,
templos, deuses e superstições; sabe a
chili picante e tacos, torresmos e onde
quer que vamos, sempre teremos tequila
e cerveja para partilhar enquanto o sol
se põe e a magia das noites começa a
acender a alma de todos os que chegam
com vontade de dançar ao ritmo desta
terra dourada.
Playa del Carmen!
Continuamos a rota. Deixamos Cancún e,
ao longo da costa, dispostos a desfrutar
ao máximo. Se no México existe um sítio
no qual a diversão é uma máxima, esse
sítio é Playa del Carmen. Este destino
fascinante está cheio de propostas,
planos e opções de lazer de dia, de noite
e de madrugada. Nada escapa ao seu
encanto, a sua energia incansável, o seu
bom humor. Caminhar pela 5ª Avenida,
onde encontramos algumas das melhores
mostras de artesanato local e objectos
surpreendentes, saborear a cozinha
tradicional mexicana numa taberna típica,
brindar com tequila, conviver em algum
dos seus inúmeros bares, amanhecer
a dançar em Playa Mamitas e ficar
hipnotizado ao olhar o horizonte, sentado

à beira mar sobre as suas finíssimas areias
brancas. As experiências são infinitas, seja
qual for o seu desejo, porque em Playa del
Carmen há lugares para todos e momentos
para tudo. O que a imaginação lhe peça.
O paraíso dos deuses
Se seguimos o caminho, para lá de Playa
del Carmen, deixamos para trás a agitação,
os risos, a música e os bailes sob o sol e
chegaremos à cidade mágica de Tulum,
a única fortaleza maya construída a um
passo do mar das Caraíbas. De beleza
imponente, esta grande capital maya é um
lugar que nos permitirá viajar no tempo
e mergulhar nas histórias milenares que
configuram a verdadeira identidade da
península de Yucatán. Visitar as suas ruínas
é uma experiência com a qual se enche a
alma de energia, já que o espírito dessas
civilizações imemoráveis se sentem a cada
passo, em cada pedra, em todas as arestas
dos seus monumentos que olham desde
o passado até ao futuro de um país que
soube crescer sem abandonar as suas
tradições nem a sua essência.
As maravilhas subterrâneas do México
Atravessar o coração desta terra, única
e cheia de cores é uma das experiências
mais surpreendentes que vive na nossa
procura pelo tesouro mexicano: a zona da
península de Yucatán é um dos lugares
mais interessantes das Caraíbas para a
prática de espeleologia, a composição
calcária dos seus solos e a acção do
mar deram lugar a autênticos mundos
mágicos subterrâneos. Grutas, túneis,
cavernas cheias de estalagmites… E
rios subterrâneos por cujas margens se
pode caminhar e admirar a paisagem das
entranhas deste destino fascinante. Para
desfrutar ao máximo, podemos eleger
entre os tours guiados pela reserva natural
de Rio Secreto, localizado em Quintana
Roo; a visita à gruta de Naica com os
seus cristais gigantes em pleno deserto
de Chihuahua; a descida para Sótano de
las Golondrinas, situado numa autêntica
selva tropical; a surpreendente gruta de
Villa Luz, em Tabasco; e a estranha gruta
denominada Vulcão dos Morcegos, no
meio do maior bosque tropical do México
em Campeche.

A

procura do tesouro na
península mexicana
de Yucatán leva-nos
inevitavelmente a tratar
de descobrir todos os
segredos, as suas raízes,
a sua história mais
espiritual e sensorial da
sua alma mais autêntica: a
história dos Mayas.
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da espectacular Tulum, a única cidade
maya fortificada localizada à beira mar,
para admirar o esplendor maya, agora
existem duas novas possibilidades, dois
novos museus dedicados a esta incrível
civilização, com peças e informação
única que configuram as colecções
mais importantes desta cultura em todo
o mundo. Para descobrir como viviam
estes ancestrais habitantes do México,
no que acreditavam e quais eram as
suas rotinas, trabalhos e costumes, o
Museu Maya de Cancún oferece uma
oportunidade fascinante. Localizado na
famosa Boulevard Kukulcán, no coração de
Quintana Roo, destaca-se especialmente
por incluir o acesso à zona arqueológica
de San Miguelito e tem peças que vieram
de lugares como Palenque, Comalcalco e
a mítica Chichén Itzá. Mas já que estamos
no México, mudamo-nos até Mérida uma das cidades mais dinâmicas desta
zona de Yucatán - e conhecer o Grande
Museu do Mundo Maya, um edifício em si
mesmo inovador criado para homenagear
a identidade yucateca e o seu território, El
Mayab.
México, pura arte
Quando pensa no México e na arte é
provável que na sua mente se forme a
imagem inconfundível da grande Frida
Khalo. Ela junto com outros inumeráveis
artistas, formam um dos quadros artísticos
mais potentes da América e podemos
desfrutar das suas gravuras e obras
simplesmente passeando pelas cidades,
museus e incontáveis centros de arte. Sim,
porque o México, para além de praias, é
cultura e arte. Assim, na península de
Yucatán encontra um museu do mais
fascinante e original do mundo: o MUSA,
Museu de Arte Subaquático de Cancún,
um museu que apenas se pode ver se
tiver o certificado oficial de submarinismo.
Sob o mar, este impressionante centro
artístico, oferece 16 salas para percorrer
mergulhando e, nas quais, pode encontrar
mais de 500 esculturas assinadas por
diferentes artistas mexicanos. Todas as
obras, além de proporcionar um selo de
história a todo aquele que entra nas suas
águas, servem para recrear e regenerar
a fauna e a flora do arrecife que nele se
encuentra, um dos mais maravilhosos
do planeta. Mas se prefere visitar
museus durante a rota, as possibilidades
multiplicam-se também fora do mar: o
Museu de Arte Popular do México, o Museu
da Ilha de Cozumel ou o da Guerra de
Castas, são alguns dos imprescindíveis.
Mergulhar entre corais e cenotes
Ilha de Cozumel, Ilha Mujeres, Puerto
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Morelos, Pammul, Mahahual, Playa del
Carmen…Toda a costa da Riviera Maya é
um autêntico paraíso para os amantes
do mergulho. Aqui encontram-se
concentrados alguns dos melhores sítios
do mundo para praticar submarinismo,
sendo, além do mais, zonas muito seguras,
perfeitamente equipadas quanto a serviços
de aluguer de material, empresas de
tours guiados e escolas de mergulho.
A mais espectacular de todas elas,
segundo a maioria dos aficionados, a
explorar os fundos marinhos é a costa de
Cozumel. Esta ilha está localizada entre
impressionantes montanhas de coral - que
fazem parte daquela que é a segunda maior
barreira coralina do mundo - que oferecem
uma activa e colorida vida marinha, com
flora e fauna realmente surpreendente.
Outra das zonas privilegiadas para a
prática de submarinismo no México,
que não podemos deixar de explorar na
nossa viagem, são os Cenotes, uns poços
incríveis de água doce que se abrem
na península de Yucatán que permitem
desfrutar da vida marinha e de uma
arquitectura natural que é única em todo
o planeta.
Descobrindo El Mayab
A procura do tesouro na península
mexicana de Yucatán leva-nos
inevitavelmente a tratar de descobrir todos
os segredos, as suas raízes, a sua história
mais espíritual e sensorial da sua alma
mais autêntica: a história dos Mayas. Além

Entre pimentas e leitão assado
É impossível, mas mesmo impossível,
passear pelo México sem se apaixonar
pelo seu maior tesouro: a sua cultura
gastronómica. Sabores intensos que
falam ao paladar carregando-os de força
e inspiração, levando-os ao centro da sua
inesgotável energia, o abraço do seu calor
e o ritmo profundo das batidas do centro
da sua terra mágica. Cozinha mexicana
autêntica, tradicional e surpreendente:
chili xcatic ou chili doce, cebola, colorau,
coentro, queijo, panquecas, guacamole,
cheiro a limas e o delicioso leitão assado…
Tudo no México tem um gosto próprio,
requintado e muito pouco tem que ver
com o Tex Mex que chegou a outros
continentes. É em Yucatán e em toda a
costa da Riviera Maya onde se pode provar
a combinação mais incrível de produtos
exóticos e alimentos autóctones que
jamais havíam sonhado. Peixes frescos
e carnes assadas ou na brasa, bebidas
para perder a noção do tempo e deixar-se
levar e dançar numa praia infinita até ao
amanhecer. Não há que ter medo e entrar
nas tabernas e descobrir que, atrás desses
nomes quase impronunciáveis, escondemse incríveis receitas que se ligam ainda
mais e que se encaixam neste território de
espíritos cheios de cor e energia positiva.
Imprescíndiveis, a sopa de lima, o tikixic
ou o perú recheado. E, de sobremesa,
combinado de papaia e banana com
citrinos.

A não perder

Nós levamo-lo até lá

Copos num cenote
mexicano

Às compras na
Quinta Avenida

A autêntica
povoação mexicana

Emulando a sua homónima de Nova Iorque,
mas situada em plenas Caraíbas mexicanas,
a Quinta Avenida da Playa del Carmen
é o lugar em que vais querer perder-te
se gostas de moda, de acessórios ou de
joias e artesanato. Por esta emblemática
rua passam cada ano milhares e milhares
de pessoas chegadas de todo o mundo
para adquirir objetos curiosos da mais
enraizada tradição mexicana e também
as últimas novidades em marcas de roupa
internacionais, alta costura e trajes típicos
da região. Tudo convive na Quinta Avenida,
que além disso está a um passo da praia e
conta com bares e restaurantes para que
possas desfrutar de uma jornada completa..

Bem-vindo a San Miguel de Cozumel, uma
pequena povoação que parece concebida
para surpreender o visitante. Um recanto
no meio do mar, situado na própria ilha
de Cozumel diante da Playa del Carmen,
onde não parece passar o tempo, e que
se mantém alheio a pressas e agitações.
Aproveita a tua visita à ilha de Cozumel
para dar um passeio pelas suas ruelas
enfeitadas de pequenas casas de intensas
cores que gritam “Caraíbas!” a cada passo.
Encontrarás modestas lojas para comprar
lembranças e também ricos restaurantes
tradicionais onde saborear peixe fresco
grelhado na brasa.

Visita às origens

Cinema na praia

Cavalgando por Cancún

Cobá é um dos lugares com mais história
da Riviera Maya. Localizado a menos de
uma hora, de carro, da maravilhosa cidade
maya de Tulum, este espaço arqueológico
sem igual oferece uma oportunidade única
de mergulhar na cultura mais antiga do
México, nas suas mais enraízadas origens.
A zona e os traços das suas civilizações
estão incrivelmente bem conservadas, com
construções imponentes, muito similares
aos templos mayas mas com um aspecto
muito mais primitivo e rústico. Não se
esqueça da câmara ou arrepender-se-á.

Uma das experiências mais apetecíveis que
pode desfrutar na Riviera Maya é assistir a
um filme num cinema ao ar livre… sobre a
praia e como fundo o som do mar Caribe.

As imagens mais impensáveis são possíveis
aqui em Cancún e na Riviera Maya e uma
delas é, sem dúvida, a de cavalgar em plena
selva caribenha ou pelas areias de uma
praia paradisíaca enquanto o sol de põe.
A pouca distância do centro de Puerto
Morelos há um pequeno rancho na costa
que permite realizar tours a cavalo nos
arredores. Oferecem-se guias e diferentes
rotas para desfrutar da experiência mais do
que uma vez.

Existem bares na Playa del Carmen para
eleger, tantos quantos os necessários para
que a festa nunca termine. Definitivamente,
este lugar tem a fama internacional de ser
um dos cantos do mundo onde qualquer
um se pode divertir, mesmo que a vontade
seja pouca. O seu ritmo e o seu ambiente
podem tudo. E os locais ajudam uma
vez que alguns, como o Alux, são uma
autêntica atracção turística em si mesmo:
este bar está localizado dentro de um
cenote com mais de 10.000 anos de história
(uma espécie de poço ou gruta original
da península de Yucatán), decorado com
gosto requintado e com uma agenda de
actividades que vai desde concertos ao vivo
até ao teatro.

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

O Riviera Maya Film Festival, que se celebra
desde finais de abril até finais de maio, (em
2019 realizar-se-á a 8ª edição), apresenta
quase uma centena de filmes em lugares
tão idílicos como Puerto Morelos ou Isla
Mujeres.
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Informoção de
utilidade
Documentação Passaporte em ordem para cidadãos portugueses
(validade mínima de 6 meses). Outras nacionalidades, deverá
consultar o seu consulado ou embaixada correspondente. As
autoridades obrigam a que se indique no momento de realizar a
reserva de voos, os seguintes dados: Nome completo (tal e como
aparece no passaporte), data de nascimento, número de passaporte,
país e data de emissão e nacionalidade. Sem estes dados a reserva
pode ser cancelada pela companhía aérea. Informação vigente à
data 15/Dez/18 (sujeito a modificações sem aviso prévio).
Moeda A unidade monetária é o peso. Também pode levar euros (1
€ = 20 Pesos, sujeito a alterações).
Taxas locais À saída do país deverá pagar uma taxa no valor de 70
euros (sujeito a possíveis alterações).
Clima e vestuário A temperatura está condicionada pela altitude.
As terras quentes como a Península de Yucatan possuem um
clima tropical. Ao invés México D.F. que está situada a 2.225 m de
altitude, possui um clima bastante fresco, à volta de 18ºC em média.
Recomenda-se o uso de roupas frescas e leves. Todos os hóteis
requerem vestuário adequado para os jantares (é necessário o uso
de calças para os senhores).
Saúde Se está submetido a algum tratamento médico, leve os
medicamentos consigo como bagagem de mão, não o despache
no check-in. Recomendamos que beba sempre água engarrafada.
Devido às elevadas temperaturas aconselhamos, pelo menos nos
primeiros dias, o uso de protector solar.
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Soltour no México
Tlf. (52) 984 875 50 23

Gastronomia Possui várias influências, o que resultou numa
combinação de gostos indígenas, europeus e americanos, pratos
sempre muito condimentados. O ingrediente mais utilizado é o
milho, seguindo-se o “chili”, o tomate e o abacate. Entre os seus
pratos típicos, destacam-se as “enchiladas”, “tacos” e as tortilhas.
Compras É uma verdadeira tentação ir-se às compras no México.
Encontrará muitas lojas de artesanato que possuem objectos
de arte que evocam as célebres culturas maya e azteca, cristais,
joalheria (sobretudo prata), artigos em pele, tapetes etc. É comum
regatear-se os preços nos estabelecimentos locais.
Gorjetas Não é costume estarem incluídas nas contas dos bares e
restaurantes. Deve calcular um 10 ou 15% sobre o total da factura.
Voltagem eléctrica A corrente é de 110 volts. Não se esqueça de
levar um adaptador de tomadas plano, tipo americano.
Transfers Privados Para sua conveniência, você pode solicitar
transfers privados aeroporto-hotel-aeroporto. Consulte o
suplemento no momento da reserva.
Diferença horária
- 6 Horas (de 01/05/2019 a 26/10/2019).
- 5 Horas (de 27/10/2019 a 28/03/2020).
- 6 Horas (de 29/03/2020 a 30/04/2020).
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Tulum
1.
2.
3.
4.
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6.

H. Melody Maker Cancún
H. Paradisus Playa Mujeres
H. Grand Palladium Costa Mujeres
H. TRS Coral
H. Hard Rock Cancún
H. Paradisus Cancún

1.
2.
3.
4.

2
1

H. Dreams Tulum
Complexo Bahia Principe
H. Secrets Akumal
Complejo Palladium e
TRS Yucatán
5. H. Barceló Maya Grand Resort e
H. Barceló Maya Palace
6. H. Dreams Puerto Aventuras
7. H. Hard Rock Riviera Maya
8. H. Occidental at Xcaret
9. H. Xcaret México
10. H. Iberostar Quetzal
11. H. Sandos Playacar
12. H. Royal Hideaway Playacar
13. H. Paradisus La Perla e
H. Paradisus La Esmeralda
14. H. Sandos Caracol

15. H. Ocean Riviera Paradise
16. H. Grand Sunset Princess e
H. Platinum Yucatán Princess
17. H. Ocean Maya Royale
18. H. Secrets Maroma
19. H. Iberostar Paraíso Lindo
H. Iberostar Paraíso Maya e
H. Iberostar Paraíso del Mar
20. H. Valentin Imperial Maya
21. H. Dreams Riviera Cancún
22. H. Now Sapphire Riviera Cancún
23. H. Ocean Coral & Turquesa
24. H. Secrets Silversands
25. H. Breathless Riviera Cancún
26. H. Royalton Riviera Cancún
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Bahia Principe
Riviera Maya Resort
E se se deixasse ser enfeitiçado pela cultura Maia?
Composto por 4 hotéis, este resort permite-lhe dar um mergulho na essência da
cultura maia sem perder o conforto de um fantástico resort. No meio da selva, a 20
minutos das populares ruínas maias de Tulum, rodeado por um luxuoso residencial
e um campo de golfe espetacular desenhado por Robert Trend Jones II.
A tudo isso, sumamos uma variadíssima gama de serviços, instalações e atividades
de desporto que o farão desfrutar em todo momento: 4 fantásticos SPA • Piscinas em
forma de lago • Solários grandes • Courts de ténis • Campos desportivos • Ginásios.
Experimente, também, em primeira pessoa, o nosso compromisso com o meio
ambiente, a biodiversidade e o patrimônio cultural através da Fundação Eco-Bahia.
Venha descobrir a beleza da fauna nativa!
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Plano de situación
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1

Grand Bahia Principe TULUM
Piscinas: 3 Restaurantes: 5
Bares: 7 SPA Ginásio
Miniclub

2

Luxury Bahia Principe AKUMAL
Piscinas: 3 Restaurantes: 7
Bares: 9 SPA Ginásio
Miniclub Area Chill Out
Zona Exclusiva adultos

3

Grand Bahia Principe COBA
Piscinas: 2 Parque aquático
infantil: 1 Restaurantes: 10
Bares: 8 SPA Ginásio Baby
Station, Miniclub e Club de Jóvens

4

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN +18
Piscinas: 4 Restaurantes: 4
Bares: 5 Beach Club: 1 SPA
Ginásio

5

ZONAS COMUNS
Campos desportivos (fútbol,
ténis, pádel, basquétebol) Aluguer
de bicicletas
Hacienda Doña Isabel:
Zona comercial e de ócio •
Bares: 2 • Discoteca: 1 • Casino: 1
• Serviço médico • Farmacia • Lojas

6

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
18 buracos 9 buracos executivos
Loja Proshop

7

DOLPHINARIS

8

BAHIA SCOUTS WATER PARK

9

CENTRO DE CONVENÇÕES

5

1
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Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Coba

Riviera Maya · México
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Tudo Incluído

Family Premium

7 Noites, desde

Por pessoa

1.160

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

71€

Situação A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 30 minutos da Playa del Carmen e próximo dos principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 1.080 Junior Suite Superior (entre elas Family Junior Suite e Family Master Suite) equipados com 2 camas de casal ou 1 cama king-size,
zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de
tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos +1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças
(mínimo 2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços 2 piscinas em forma de lago (1 delas com secção para crianças). Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 hidromassagens. Solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 5 courts de ténis
e campo polidesportivo (à entrada do complexo). Centro de actividades aquáticas. Miniclub (3-11 anos) e Club de Jóvens (12-17 anos). Discoteca
e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Campo de golf de 18 buracos + 9 buracos executivos (com descontos especiais
para os hóspedes). Sala de reuniões mais Salão de Convenções (perto na Casa Club do Campo de golf). Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 2 restaurantes buffet (exclusivos), 6 Restaurantes à la carte: Gourmet, mediterrâneo, de fusão Nikkei, japonês, mexicano e
italiano (tudos eles climatizados) e 2 restaurantes de piscina. 8 bares: 1 no lobby, 2 aquáticos, 2 bares proximos aos hidromassagens, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos), 1 na praia e 1 Music Bar.

BAHIA SCOUTS WATER PARK

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR
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Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Tulum

Riviera Maya · México
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Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.270

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

91€

Situação A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 30 minutos da Playa del Carmen e próximo dos principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 180 quartos Superiores, 36 Junior Suite Superior Ocean Front e 762 Junior Suite Superior (as Junior Suite Superior com banheira de
hidromassagem e zona de estar com sofá-cama). Tudos estão equipados com 2 camas de casal ou 1 cama king-size, casa de banho completa
com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária),
cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima em Superior:
3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças. Em Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 piscinas: 1 piscina principal tipo lago e 2 para relaxar com secção para crianças. 3 hidromassagens. Solário com guarda-sóis, espreguiçadeiras e uso de toalhas na piscina e na praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 5 courts de ténis e campo polidesportivo (à
entrada do complexo). Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (3-11 anos). Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel).
Anfiteatro para animação. Coreto para casamentos. Campo de golf de 18 buracos + 9 buracos executivos (com descontos especiais para os
hóspedes). Sala de reuniões mais Salão de Convenções (perto na Casa Club do Campo de golf). Delfinario (com custo). Piscina para crianças com
parque aquático (no Grand Bahia Principe Coba, com acesso livre e transporte). Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet frente ao mar (exclusivo), 4 restaurantes à la carte: Gourmet, mexicano e brasileiro e 1 restaurante de
praia. 6 bares: 1 no Lobby, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos), 4 nas piscinas (1 deles aquático).

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Treasure
Experience

Luxury Bahia Principe

Sian Ka’an
Riviera Maya · México
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Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.330

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

206€

Situação A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen e a 20 minutos de Tulum. Inserido no campo de golf “Riviera
Maya Golf Club”; desenhado num estilo vanguardista e rodeado de natureza esplêndida.
Quartos 120 Junior Suites (com 2 camas individuais ou 1 cama King size) e 300 Junior Suites Superior (mais amplas com 1 cama king size, das
quais 56 com hidromassagem duplo no jardím e 56 com hidromassagem duplo no terraço superior), equipadas com zona de estar (a maioria
com sofá-cama), casa de banho com duche e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio
despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água, cerveja e mini garrafas de bebidas
alcoólicas), cafeteira, cofre (incluído), tábua de engomar e terraço/varanda em andar baixo ou ático. Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 4 piscinas (1 delas com área de hidromassagens). Solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas na piscina
e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Campo de Golf de 18 buracos + 9 Executivos (com descontos especiais para os hóspedes). Salão de
Convenções (perto na Casa Club do Campo de golf). Transporte a praia e as restantes instalações do Complexo (segundo horarios estabelecidos). No Complexo: 5 courts de ténis e campo polidesportivo. Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Centro
de actividades aquáticas e Beach Club com bar exclusivo (no Luxury Bahia Principe Akumal). Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes de especialidades: Gourmet e japonês e 1 restaurante de piscina. 5 bares
e Sushi Bar.

QUARTO JUNIOR SUITE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Family & Friends
Experience

Luxury Bahia Principe

Akumal

Riviera Maya · México
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Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.379

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

191€

Situação A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 30 minutos da Playa del Carmen e próximo dos principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 630 Junior Suite Superior e 128 Junior Suite Deluxe (87 delas frente ao mar e para adultos), com 2 camas de casal ou 1 cama king-size
com dossel, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, uso de roupões e
chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com reposição
diária de sumos, água, cerveja e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas.
Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Deluxe: 3 adultos.
Instalações e serviços 3 piscinas: 1 tipo rio e 1 de actividades (com zona de hidromassagens e secção para crianças). 1 piscina Infinity (exclusiva
para adultos). Solário com guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 5 courts de ténis e campo
polidesportivo (à entrada do complexo). Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (3-11 anos). Discoteca e Casino (na Hacienda
Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Campo de golf de 18 buracos + 9 buracos executivos (com descontos especiais para os hóspedes). Sala
de reuniões mais Salão de Convenções (no Campo de golf). Parque aquático infantil (no Grand Bahia Principe Coba). Wifi gratuito nas zonas
comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet frente ao mar (exclusivo) e 4 restaurantes à la carte: Gourmet (exclusivo para hóspedes do Luxury),
italiano, rodizio (exclusivo para adultos) e de peixes e mariscos. 1 restaurante de praia e 1 de piscina. 9 bares: 1 no lobby, 5 nas piscinas (1 deles
aquático), 1 na praia, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos) e 1 music bar.
Área exclusiva para adultos Quartos Junior Suite Deluxe e Junior Suite Deluxe frente ao mar. Instalações: 1 picina infinity. 1 restaurante. 1 bar.
Zona Chill-out.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Grand Sunset Princess 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.375€

Situação Na 1ª linha da praia e a 10 Km da Playa del Carmen.
Quartos 672 unidades com sala de estar com sofá, casa de banho
completa com secador de cabelo, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre e varanda/terraço. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade, em Deluxe Junior Suite). Wifi.
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 2 restaurantes buffet e 7 restaurantes de especialidades. 9 bares e 4 snacks. Chill Out (com custo). Teatro para
shows. Discoteca. 12 piscinas (4 delas para crianças). Miniclub (4-12
anos). Ginásio. SPA e Salão de beleza (com custo). 6 courts de ténis,
2 de paddle e 1 campo polidesportivo. Lojas. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos
restaurantes à la carte (excepto no Restaurante gourmet e de mariscos, não incluído na Junior Suite). Snacks. Bebidas nacionais e
selecção de marcas internacionais. Entrada e consumos na discoteca. Desportos aquáticos não motorizados. 1 aula de introdução ao
mergulho na piscina. Animação.
Especial Noivos Frutas e garrafa de vinho espumante. Presente
surpresa. Decoração especial no quarto. Cocktail especial com foto
de recordação. Cama king-size (sujeito a disponibilidade). Imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 1 mês.
JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

Platinum Yucatán Princess 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.542€

Situação Na 1ª linha de praia, na Playa del Carmen.
Quartos 472 unidades (entre elas Junior Suite Deluxe, Junior Suite
Platinum e Honeymoon Suite) com zona de estar com sofá-cama,
casa de banho com banheira e duche independentes e secador de
cabelo, uso de roupões e chinelos, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre, tabúa de passar a ferro e varanda/terraço. Serviço de quartos. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 restaurante buffet e 4 de especialidades
à la carte. Snack-bar 24 horas. 8 bares. Teatro para shows. 13 piscinas. Ginásio. SPA e salão de beleza (com custo). 6 campos de
ténis e 1 campo polidesportivo. Lojas. Facilidades para a prática de
desportos aquáticos. Centro de negócios. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensao completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la
carte. Snacks. Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Entrada e consumos na discoteca. Desportos aquáticos sem
motor. 1 aula de introdução ao mergulho na piscina. Animação.
Possibilidade de utilizar as instalações do Grand Sunset Princess.
Especial Noivos Fruta e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. Cocktail especial com foto de recordação. Cama King size
(sujeito a disponibilidade). Imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 1 mês.

JUNIOR SUITE DELUXE (QUARTO BASE)

102 RIVIERA MAYA

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Grand Palladium Kantenah Resort & Spa 5*
Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.329€

Situação Na 1ª linha da praia. A 90 km. do aeroporto de Cancún.
Quartos Ambos hoteis somam 835 unidades (entre elas 504 Deluxe, 262 Junior Suites) todos com casa de banho com secador de cabelo, TV via
satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2
crianças.
Instalações e serviços O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 restaurantes internacionais com serviço de show cooking e 9 de especialidades à la carte. 21 bares distribuídos por todo o complexo. 6 piscinas e 1 pisicina de água salgada. Zentropia Palladium Spa & Wellness e salão de
beleza (com custo). Babyclub (1-3 anos), Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-18 anos). Centro de convenções. 2 teatros para espectáculos.
Discoteca. Ginásio, minigolf, campo de futebol, 2 campos de badminton, 6 campos de ténis, 2 de paddle, etc. Base aquática. Lojas. Wifi nas zonas
comuns.
Tudo Incluído Tudo incluído nos serviços de show cooking. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (con reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem motor.
Babyclub, Miniclub e Club de Jóvens. Possibilidade de utilizar as instalações do Resort.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. Presente surpresa. 15% de
desconto nos serviços do Zentropia Palladium Spa & Wellness. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

DELUXE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Grand Palladium White Sand Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.530€

Situação Na 1ª linha da praia. A 90 km. do aeroporto de Cancún.
Quartos 264 unidades (entre elas 210 Junior Suites, 12 Romance Bungalow e 42 Suites) com casa de banho com banheira de hidromassagem,
secador de cabelo, TV via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Wifi. Capacidade máxima 3
adultos + 1 criança.
Instalações e serviços O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 restaurantes internacionais com serviços de show cooking e 9 de especialidades à la carte. 21 bares distribuídos por todo o complexo. 6 piscinas e 1 pisicina de água salgada. Zentropia Palladium Spa & Wellness e salão de
beleza (com custo). Babyclub (1-3 anos), Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-18 anos). Centro de convenções. 2 teatros para espectáculos.
Ginásio, minigolf, campo de futebol, 2 campos de badminton, 6 campos de ténis, 2 de paddle, etc. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Tudo incluído nos serviços de show cooking. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa. Entrada e consumos na discoteca. Actividades
variadas. Desportos aquáticos sem motor. Babyclub, Miniclub e Club de Jóvens. Possiblilidade de utilizar as instalações do Resort.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. 15% de desconto nos serviços do Zentropia Palladium Spa & Wellness. Presente surpresa. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

TRS Yucatan Hotel 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.689€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 454 unidades (entre elas 270 Royal Junior Suites e 90 Royal Suites Private Pool) casa de banho com duche e banheira separados, secador de cabelo, TV via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira Nespresso, cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Menú de almofadas
(com custo). Serviço de mordomo. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 5 restaurantes à la carte, 1 Beach Club e 6 bares. 3 piscinas. Com o programa Dine Around os clientes do TRS Yucatan
Hotel podem desfrutar dos serviços e instalações do Grand Palladium Colonial, Kantenah e White: 9 restaurantes à la carte e 5 restaurantes
internacionais com serviços show cooking. 21 bares. Centro de Convenções. Centro comercial. 2 teatros para shows. Ginásio, minigolf, campo de
futebol, 6 campos de ténis, 2 de paddle e 2 de basquetebol. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Tudo incluído nos serviços de show cooking. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem motor.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada. Presente surpresa. 15% de
descontos nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

+18

ROYAL JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Ocean Maya Royale 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.402€

Situação Na 1ª linha da praia e a 45 km. do aeroporto.
Quartos 320 unidades com casa de banho com duche e secador de
cabelo, TV vía satélite de ecrã plano, minibar (com reposição diária),
cafeteira-chaleira, cofre, set de passar a ferro e terraço ou varanda.
Serviço de quartos das 11 às 23 horas. Wifi. Capacidade máxima 3
adultos (em Maya Deluxe).
Instalações e serviços 6 restaurantes: buffet, mexicano, italiano,
internacional e oriental. Restaurante Fusión (exclusivo do Privilege). 5 bares e 1 snack-bar. Micke’s coffe (café e cha, bolos, etc). 2
piscinas. SPA (com custo) e ginásio. 3 courts de ténis. Teatro para
espectáculos. 3 salões para reuniões. Lojas. Base aquática. Wifi em
tudo o hotel.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades. Snacks e bebidas nacionais
24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas.
Animação.
Especial Noivos Presente de boas-vindas. Quarto superior (sujeito
a disponibilidade). No primeiro dia, pequeno-almoço continental
no quarto. Presente surpresa. 1 jantar romântico (com reserva). No
último dia possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a
disponibilidade). 10% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível comprovativo de casamento.

MAYA DELUXE (QUARTO BASE)

Ocean Coral & Turquesa 5*

+18

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.307€

Situação Na 1ª linha de praia e a 17 km. do aeroporto.
Quartos 591 unidades com zona de estar com sofá cama, casa de
banho com secador de cabelo, TV-SAT de ecrã plano, minibar (com
reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda.
Serviço de quartos das 11 às 23 horas. Quartos adaptados (sujeitos
a disponibilidad) e Wifi. Capacidade máxima 4 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 9 restaurantes: 1 buffet e 8 de especialidades. 7 bares, coffee shop e 2 snack bar. 4 piscinas (1 delas para
crianças) e 1 hidromassagem. Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens
(13-17 anos). SPA e salão de beleza (com custo). 1 court de ténis e
campo polidesportivo. Business center. Lojas. 6 salões de reuniões.
Wifi em tudo o hotel.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades. Snacks e bebidas nacionais 24
horas. Desportos aquáticos sem motor: Actividades variadas. Programa de animação.
Especial Noivos Presente de boas-vindas. Quarto superior (sujeito
a disponibilidade). No primeiro dia pequeno-almoço continental no
quarto. Presente surpresa. 1 jantar romântico (com reserva). No último dia possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível
comprovativo de casamento.
JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Ocean Riviera Paradise 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.290€

Situação Na 1ª linha de praia, a 40 min. do aeroporto e a 10 min. de Playa del Carmen.
Quartos 974 unidades distribuídas em: Quartos Familiares, Privilege, Eden (próximo a praia) e El Beso (para maiores de 18 anos), tudos com zona
de estar com sofá cama, casa de banho com banheira e duche separados, secador de cabelo, TV com canais internacionais, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos das 11 às 23 horas. Wifi. Capacidade máxima 4 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 1 buffet e 9 de especialidades. 12 bares e 3 snack bar. Gelataria. Piano-bar. Discoteca. 5 piscinas. (1 piscina
para crianças), alem disso 1 parque aquático infantil. Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). SPA e salão de beleza (com custo). Ginásio. 3 courts de ténis e 1 campo polidesportivo. Base aquática. Casino. Discoteca.Teatro para shows. Salão de reuniões. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte. Snacks e bebidas nacionais 24 horas. Desportos aquáticos sem motor.
Actividades variadas. Programa de animação.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Pequeno-almoço continental no quarto no primeiro dia. Presente surpresa. 1 jantar
romântico (com reserva). Ultimo día possibilidade de manter no quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% de desconto no serviços do
SPA. Imprescindível licença matrimonial.
Club Privilege Junior Suites o Master Suites com jacuzzi no terraço que oferece adicionalmente: Presente de boas-vindas. Menú de almofadas.
Abertura de cama. DVD. Atenções VIP. Minibar Premium. Cafeteira Nespresso.

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Hotel Xcaret México 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

2.201€

Situação Na Riviera Maya, nasce un novo conceito de Resort junto ao Mar das Caraíbas. A 10 min. de Playa del Carmen e a 65 km. do aeroporto.
Quartos 900 unidades com casa de banho completa com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, zona de estar com
sofá-cama, uso de roupões e chinelos, TV de ecrã plano de 55” vía satélite, menú de almofadas, minibar (com reposição diária), cafeteira tipo
Nespresso, cofre, tábua de pasar a ferro e terraço com zona de relax e espreguiçadeiras. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3
adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 1 restaurante buffet e 9 à la carte (3 deles só adultos). 1 snack-bar. 8 bares. 6 piscinas, rios e riachos. Miniclub (4-12 anos) e
Club de jóvens (12-17 anos). 3 ginásios, vários campos de ténis e de paddle. 1 campo de 1.5 km. de crossfit. Salão de reuniões. SPA (con custo). Wifi
nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e selecção de bebidas
de marcas internacionais. Ginásio, ténis e paddle, aulas de ioga, meditação. Actividades aquáticas sem motor. Animação. Actividades ecológicas.
Especial Noivos Detalhe de boas-vindas no quarto. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial.
Só adultos Instalações exclusivas para maiores de 18 anos: 1 piscina infinity no terraço. 3 restaurantes de especialidades (1 deles de autor e com
custo) e 1 bar.
All-fun inclusive Este conceito inovador de Tudo Incluído, oferece entrada grátis nos Parques de Xcaret, Xplor, Xenses, Xoximilco e Xel-ha. E nas
excursões de Xenotes e Xichén (incluí transfer, jantar e bebida). Mais informação na chegada ao hotel.

SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Occidental at Xcaret Destination 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.533€

Situação Na 1ª linha da praia junto ao Parque de Xcaret.
Quartos 765 unidades com casa de banho com secador de cabelo
e duche, TV por cabo, minibar (com reposição cada 2 dias), cofre,
tábua de passar a ferro e varanda. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos
+ 1 criança.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 2 buffet, 5 à la carte e 2 fast
food (pizzaria e taqueria). 1 snack bar e 9 bares. Discoteca. 7 piscinas. Ginásio, 2 courts de ténis e 1 de paddle. SPA e salão de beleza
(com custo). Lojas. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades. Vinho ás refeições. Snacks,
bebidas alcoólicas nacionais e selecção de marcas internacionais.
Entrada e bebidas na discoteca. Actividades e animação.
Especial Noivos Amenities especiais e garrafa de espumante à
chegada. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial.
Royal Level Um hotel boutique dentro do Resort. Check-in e out
privados. Piscina e restaurante privado. Serviço de bar com bebidas “Premium”. Os seus quartos contam adiciomalmente com hidromassagem, amenidades VIP, serviço de quartos 24 horas e Wifi.
Unlimited Xcaret Xperience Este pacote oferece entre outras
vantagens, entrada ilimitada no Parque Xcaret.
DELUXE (QUARTO BASE)

Royalton Riviera Cancún 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.495€

Situação Na 1ª linha de praia. A 15 min. do aeroporto de Cancún.
Quartos 1.183 unidades com casa de banho completa com banheira de hidromassagem, duche separado e secador de cabelo,
TV por cabo, cafeteira, minibar, cofre, set de engomar e varanda
ou terraço. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 5
adultos ou 2 adultos + 4 crianças.
Instalações e serviços 10 restaurantes de distintas especialidades
(1 deles exclusivo para adultos), 17 bares (5 deles para adultos) e 1
cafetaria. 10 piscinas. 1 parque aquático infantil. SPA e salão de beleza (com custo). Sala de conferências. Ginásio. Club infantil (4-12
anos). Club de Jóvens (13-17 anos). Lojas. Wifi.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais 24 horas. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor. Animação.
Especial Noivos Vinho espumante e cesto de frutas à chegada. Decoração especial no quarto e cama King size (garantida). Presente
surpresa. Imprescindível apresentar licença matrimonial.
Zona Hideaway (com custo) Exclusiva área para adultos com 4
piscinas, zona privada de praia, 1 restaurante à la carte e 5 bares.

LUXURY JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Paradisus Playa del Carmen La Perla 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.872€

Situação Na 1ª linha de praia, a 45 minutos do aeroporto e a pouca distância da famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
Quartos 394 unidades (entre elas Junior Suites com cama king size, Swim up Junior Suite, etc) com sala de estar com sofá, casa de banho completa com banheira e 2 duches independentes, secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set
de passar a ferro, varanda privada e serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 14 restaurantes: 2 buffet e 10 de especialidades: Rte. “Pasión” by Martín Berasategui (apenas adultos, com reserva e com
custo). Fusão-latina (com custo). Gabi Club. 2 snack-bar. 16 bares. 3 piscinas (1 para actividades e 1 exclusiva do Royal Service). Desportos aquáticos (com custo). Ginásio. Yhi Spa (com custo). Court de ténis. Coreto para casamentos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades. Snacks, bebidas nacionais e “Premium” ilimitadas.
Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Actividades desportivas. Animação.
Especial Noivos Cesta de frutas e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. 10% de desconto nos serviços do SPA. 1 serviço nocturno de
abertura de cama. Comprovativo de casamento inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
Royal service Check in/out privado. Salão com acesso gratuito à Internet, imprensa, serviço de pequeno-almoço continental, café, chá, bebidas e
aperitivos durante todo o dia. Mordomo. Zona reservada na praia e piscina privada. Restaurante exclusivo para pequeno-almoço e almoço. Salões
de reuniões. Os quartos dispõem de hidromassagem na varanda.
+18

LUXURY JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.752€

Situação Na 1ª linha de praia, a 45 minutos do aeroporto e a pouca distância da famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
Quartos 510 unidades (entre eles Junior Suite, Swim up Junior Suites, etc) com sala de estar com sofá, casa de banho completa com banheira,
duche independentes e secador de cabelo, TV de ecrã plano por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar a ferro, varanda privada e serviço de quartos 24 hrs (com custo). Wifi. Capacidade máxima em Junior Suite: 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 14 restaurantes: 2 buffet e 10 de especialidades. Rte. “Pasión” by Martín Berasategui (apenas adultos, com reserva e com
custo). Fusão-latina (com custo). Gabi Club. 2 snack-bar. 16 bares. 4 piscinas (1 para actividades e 1 exclusiva de Family Concierge). Desportos
aquáticos (com custo). Miniclub. Ginásio. Yhi Spa (com custo). Court de ténis. Coreto para casamentos. Centro de negócios e centro de convenções. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades. Snacks, bebidas nacionais e “Premium” ilimitadas.
Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Actividades desportivas e ténis. Ginásio. Animação e miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. 10% de desconto nos serviços do SPA. 1 serviço nocturno de abertura
de cama. Comprovativo de casamento inferior a 2 meses. Estadia mínima de 5 noites.
Family concierge (com custo) Salão exclusivo para check in privado e acesso à internet. No quarto: kit de praia e amenities para crianças, Play
Station (mediante pedido) e carta de almofadas. Concierge familiar que coordenará as necessidades e entretenimento de toda a família. Piscina
e restaurante exclusivos.

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Barceló Maya Grand Resort 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.420€

Situação Na 1ª linha da praia. A 25 km. da Playa del Carmen e a 75 km. do aeroporto.
Quartos 2.004 unidades distribuídas entre Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial e Tropical (entre elas existem Superiores, Junior Suites e Suites
Premium Level, Junior Suites e Suites Swim-up Premium Level e Family). Todos com casa de banho completa com secador de cabelo, TV via satelite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de engomar e terraço/varanda. Serviço de quartos 24 hrs e Wifi (com custo, exc. Premium
Level). Adicionalmente as Junior Suites e Suites Premium Level no Beach e Caribe, com hidromassagem na varanda. Capacidade máxima em
Superior: 3 adultos + 1 criança (consulte nas restantes categorias).
Instalações e serviços 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especialidades e 4 snack-grill na praia. 15 bares. Discoteca. Salão de convenções e centro
de negócios. 8 piscinas (4 delas com hidromassagem). 1 parque aquático infantil. 1 Pirates Island e piscina de Surf (com custo). Miniclub (4-12
anos). Club de Jóvens com discoteca (13-17 anos). 2 grandes teatros para shows. 2 campos de ténis, 2 de paddle, pista polidesportiva, minigolf de
18 buracos e ginásio. SPA (com custo). Base aquática e Centro de mergulho. Delfinario (com custo). Grande Centro Comercial com lojas, bowling
(com custo), bares, restaurantes, etc. Wifi nas zonas comuns (gratuito no Premium Level).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 4 jantares à la carte (para 7 noites e com reserva). Snacks e bebidas nacionais 24 hrs. Entrada e
bebidas na discoteca. Minigolf. Ginásio. Desportos sem motor. 1 aula de mergulho na piscina (por semana).
Especial Noivos Amenities especiais e garrafa de vinho espumante à chegada. Presente surpresa. Quarto frente ao mar e cama King size (sujeito
disponibilidade). 1 pequeno-almoço continental no quarto no primeiro día (com reserva). Obrigatório licença matrimonial.

SUPERIOR (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Barceló Maya Palace 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.649€

Situação Na 1ª linha da praia. A 25 kms da Playa del Carmen e a 75 kms do aeroporto.
Quartos 756 unidades (entre elas Junior Suite, Junior Suite Premium Level, Suites e Family Suite) com sala de estar com sofá, casa de banho com
duche e banheira separados, secador de cabelo, uso de roupões, TV-LCD via satelite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de
passar a ferro e varanda. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Serviço de quartos e Wifi (com custo). Capacidade máxima 4 adultos +
1 crianças (em Junior Suite). Em Suite: 2 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 6 restaurantes: 2 buffet, 1 grill e 3 restaurantes à la carte. 5 bares. Discoteca. Centro de negócios. 3 piscinas (1 para adultos) e parque aquático para crianças. 1 Pirate Island e 1 piscina de Surf (com custo). Miniclub (4-12 anos). Club de Jóvens com discoteca (13-17
anos). 3 courts de ténis, 2 paddle e 2 campos polidesportivos. Minigolf e campo de treinos de golf. Centro de actividades aquáticas. SPA (com
custo). Ginásio. Delfinarium (com custo). Teatro. Grande Centro Comercial com lojas, bowling (com custo), bares, restaurantes, etc. Wifi no lobby
(grátis no Premium Level).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 1 jantar em cada um dos restaurantes de especialidades (por semana de estadia e com reserva).
Snacks, bebidas nacionais e Premium 24 hrs. Discoteca. Ginásio, sauna, hidromassagem e banho turco. Minigolf. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula de mergulho na piscina (por semana). Possibilidade de utilizar as instalaçôes Barceló Maya Grand Resort.
Especial Noivos Amenities especiais e garrafa de espumante no quarto a chegada. Presente surpresa. Quarto com vista mar e cama king size
(sujeito a disponibilidade). 1 Pequeno-almoço continental no quarto no 1º dia (com reserva). Obrigatório licença matrimonial.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Tudo Incluído

Iberostar Paraíso Lindo 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.489€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 448 unidades (entre elas Standard, Superior, Family e Junior Suite) com casa de banho completa com secador de cabelo,
TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de
passar a ferro e varanda. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 6 restaurantes (1 buffet e 5 de especialidades à la carte). 1 snack-bar, gelataria e 7 bares. 6 piscinas com hidromassagem e zona infantil. Star Camp (4-12 anos). Parque aquático
infantil. Discoteca. SPA (com custo). Centro Comercial. Ginásio,
court de ténis e centro aquático. Campo de golf de 18 buracos (com
custo). Wifi no lobby.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos
restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às
24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Animação.
Shows nocturnos. Acesso às instalações do Hotel Iberostar Paraíso
del Mar.
Especial Novios Garrafa de tequila à chegada. Presente surpresa. 1
pequeno-almoço no quarto. Imprescíndivel licença de casamento.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva
de Iberostar.
STANDARD VISTA PISCINA (CONSULTE SUPLEMENTO)

Tudo Incluído

Iberostar Paraíso Maya 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.612€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 434 Junior suites com casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, TV por cabo, minibar,
cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço
de quartos. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi.
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 9 restaurantes (1 buffet e 8 à la carte).
Snack-bar, gelataria, cafetaria e 7 bares. 8 piscinas. Star Camp (412 anos). Parque aquático. Discoteca. SPA com custo (excepto nas
áreas húmidas). Centro comercial. Ginásio e 3 courts de ténis. Campo de golf de 18 buracos (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos
restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24
horas. Desportos aquáticos sem motor e 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades. Animação. Acceso às instalações do
Iberostar Paraíso del Mar e Paraíso Lindo.
Especial novios Garrafa de tequila à chegada. Presente surpresa.
1 pequeno-almoço no quarto. Abertura de cama. Imprescíndivel licença de casamento.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva
de Iberostar.
JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Iberostar Paraíso del Mar 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.410€

Situação Na 1ª linha da praia e a 30 min. do aeroporto.
Quartos 388 unidades (entre elas Standard, Superiores, Familiares e Junior Suite) com casa de banho completa com secador de cabelo, TV por
cabo, minibar, cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos das 11 às 23 hrs. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 9 restaurantes: 2 buffet e 7 à la carte. 1 snack-bar, gelataria e vàrios bares. Grande piscina com cadeiras e zona de camas
balinesas. Miniclub (4-12 anos). Discoteca . SPA (com custo). Centro comercial e centro de convenções. Sala de jogos e de leitura. Ginásio, court
de ténis e centro aquático. Campo de golf de 18 buracos (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 3 jantares à la carte (por semana e com reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Entrada e bebidas na discoteca. Animação
para criaças e adultos. Shows nocturnos..
Especial Noivos Cesta de frutas e garrafa de tequila à chegada. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva de Iberostar. Desfrute de atenções VIP e acesso às instalações privadas de Star
Prestige. Os quartos mais luxuosos, as melhores vistas, gastronomia superior. Todo um serviço de luxo e muitos mimos para que não lhe falte
nada.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Now Sapphire Riviera Cancun 5*

Por pessoa

1.425€

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Situação Na 1ª linha de praia, a 15 min. do aeroporto.
Quartos 496 unidades todas com casa de banho completa com
secador de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro, varanda ou terraço e serviço
de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 buffet, 5 à la carte e 1 grill. 5
bares e 1 cafetaria. 3 piscinas. Miniclub (3-12 anos) e Club de Jovens
(13-17 anos). Salão de beleza e SPA (com custo). Ginásio. Centro de
congresos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet e à la carte. Jantares
ilimitados à la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium às 24
horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de espumante a chegada.
Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15%
de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento acreditativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

DELUXE JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

Dreams Puerto Aventuras 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.425€

Situação Na 1ª linha da praia. A 10 min de Xcaret.
Quartos 305 unidades com casa de banho completo com secador
de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira,
cofre, tábua de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24
horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 6 restaurantes: 1 buffet e 5 de especialidades. 1 cafetaria e 1 snack bar. 4 bares. 2 piscinas. Miniclub (3-12
anos). SPA by Pevonia (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la
carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais Premium as 24 horas. Desportos aquáticos sem
motor. Aulas de mergulho. Actividades. Animação para crianças e
adultos. Festas temáticas. Serviço de apoio na piscina e praia.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à
chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Obrigatório apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

DELUXE GARDEN VIEW (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Dreams Tulum Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.457€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 432 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, ar condicionado, TV por cabo, minibar (com reposição
diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1
criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 buffet e 6 de especialidades. Cafetaria. Snack bar e 7 bares. 2 piscinas. Miniclub (3-12 anos).
Luxoso SPA by Pevonia (com custo). Ginásio e court de ténis. Golf
grátis (obrigatório aluguer de carro). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (sem reserva). Snacks, bebidas
nacionais e selecção de marcas internacionais Premium 24 horas.
Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas. Animação.
Serviço de apoio na piscina e praia.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à
chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Obrigatório apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.

DELUXE GARDEN VIEW (QUARTO BASE)

Dreams Riviera Cancun 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.497€

Situação Na 1ª linha da praia. A 20 min. do aeroporto de Cancún.
Quartos 486 unidades com casa de banho completo com banheira
de hidromassagem e secador de cabelo, TV por cabo, minibar (com
reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e varanda/
terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3
adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 buffet e 5 de especialidades e grill. 6 bares. Piscina. Miniclub (3-12 anos). SPA (com custo) e
ginásio. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (sem reserva). Snacks e bebidas internacionais Premium 24 horas. Desportos aquáticos sem
motor. Actividades. Animação.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à
chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Obrigatório apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

PREMIUM DELUXE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Breathless Riviera Cancun Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.759€

Situação Na 1ª linha de praia. A 20 minutos do aeroporto de Cancún.
Quartos 526 espaçosas Junior Suites e Suites equipadas com casa
de banho completa com duche, secador de cabelo, TV de ecrã plano
por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira e chaleira, cofre,
tábua de passar a ferro e varanda ou terraço com hidromassagem.
Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 2 buffet e 5 à la carte. Snackbar na praia. 7 bares. 3 piscinas. SPA (com custo). Ginásio, court de
ténis e paddle. Salão de reuniões. Teatro para espectáculos. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la
carte (sem reserva). Snacks e bebidas de marcas Premium 24 horas.
Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Programa de entretenimento. Música ao vivo e festas temáticas.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de espumante a chegada.
Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15%
de desconto nos tratamentos do SPA. Imprescindível apresentar
documento acreditativo inferior a 3 meses.
Club Xhale (com custo) Salão próprio que oferece check-in e out
privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.
+18

ALLURE JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

Secrets Silversands Riviera 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.654€

Situação Na 1ª linha de praia. A 15 min. do aeroporto
Quartos 441 unidades com casa de banho completa e secador de
cabelo, uso de roupões e chinelos, TV via satelite de ecrã plano,
minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a
ferro e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 10 restaurantes e 8 bares. Cafetaria. 8 piscinas e 2 grandes hidromassagens. SPA (com custo), ginásio e court
de ténis. Teatro para espectáculos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas de marcas “Premium” 24
horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas. Animação.
EspeciaL Noivos Prato de fruta e garrafa de espumante à chegada.
Presente surpresa. Pequeno almoço no quarto (com reserva). 15%
de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)
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+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Secrets Akumal Riviera Maya 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.809€

Situação Na 1ª linha da praia e a 1 hora do aeroporto de Cancún.
Quartos 434 unidades com casa banho completa com secador de
cabelo, TV de 42” via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e set de passar a ferro. Serviço de quartos e Concierge
24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 7 restaurantes (1 buffet e 6 à la carte). 1 cafetaria e 1 snack bar. 6 bares. Salões de reuniões. Grande piscina
infinity. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos aquáticos.
Luxoso SPA by Pevonia (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas de marcas “Premium” ilimitadas às 24 hrs. Ginásio. Desportos aquáticos sem motor e 1 aula de
mergulho na piscina. Serviço de apoio na piscina e praia.
Especial Noivos Frutas e garrafa de vinho espumoso à chegada.
Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15%
de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

+18

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

Secrets Maroma Beach 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.874€

Situação Na 1ª linha da praia. A 30 minutos do aeroporto.
Quartos 412 elegantes unidades com banho completo, secador
de cabelo, zona de estar com sofá, TV via satelite de ecrã plano,
minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, set de engomar e
varanda. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3
adultos.
Instalações e serviços 7 restaurantes: 1 buffet e 6 de distintas especialidades. 7 bares, Piscina. SPA (com custo) e ginásio. Teatro
para espectáculos. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte (sem reserva). Snacks e bebidas de marcas “Premium” ilimitadas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Animação.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de vinho espumoso à chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.
Club Preferred (com custo) Salão próprio que oferece check-in e
out privados, pequeño-almoço, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.

JUNIOR SUITE PARTIAL OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

+18
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Sandos Caracol Eco Resort 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.376€

Situação Eco-Resort na 1ª linha da praia.
Quartos 955 unidades com casa de banho com duche e secador de
cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cofre e varanda
ou terraço. Capacidade máxima 3 adultos + 2 crianças (consulte
tipo de quarto).
Instalações e serviços 8 restaurantes (2 buffet e 6 à la carte). 9 bares. Piscina com secção para crianças. Parque aquático com tobogans para crianças e adultos. Kids Club (4-12 anos). SPA com custo.
Lojas. Ginasio. 2 courts de ténis e centro aquático. Wifi nalgumas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à
la carte. Snacks e bebidas nacionais 24 horas. Desportos aquáticos
sem motor. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades
(entre eles All Nature Experience).
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. Decoração especial no quarto. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
Select club (+ 18) (com custo) Com piscina e jacuzzi, zona Wifi e serviço de camareiros. Restaurante exclusivo (para pequeno almoço e
almoço). Casa club na praia, bebidas Premium e snacks. Serviço de
quartos 24 hrs.

SIGNATURE ECO FAMILY SUPERIOR (QUARTO BASE)

Sandos Playacar Beach Resort 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.448€

Situação A pouca distância da famosa 5ª Avenida.
Quartos 819 unidades com casa de banho com duche e secador
de cabelo, TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira,
cofre, set de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos
24 hrs. Capacidade máxima 3 adultos + 2 crianças (consulte tipo
de quarto).
Instalações e serviços 9 restaurantes, 1 buffet e 6 de especialdades à la carte), 1 mexican gril e 1 snack-bar. 6 bares e cafetaria (com
Wifi). 9 piscinas (4 para crianças). Babyclub, Miniclub (4-12 anos) e
Club de Jóvens (13-17 anos). Discoteca. SPA com custo. Lojas. Ginásio. 2 courts de ténis e centro aquático. Minigolf. Wifi grátis nas
zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
à la carte nos restaurantes temáticos (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais das 08:00 às
02:00hrs. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula de iniciação ao
mergulho na piscina.
Especial Noivos Prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. Decoração especial no quarto. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
Select club (+ 18) (com custo) Com piscina privada com bar aquático. Snack bar com bebidas premium. Zona exclusiva na praia com
serviço de camareiros
SELECT SUPERIOR (CONSULTE SUPLEMENTO)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Iberostar Quetzal 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.456€

Situação Na 1ª linha da praia e a 50 minutos do aeroporto de Cancún. A pouca distância da famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
Quartos 350 unidades (entre elas Standard, Family, Junior Suites, etc) com casa de banho completa com secador de cabelo, TV por cabo, minibar
(com reposição diària), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos das 11:00 às 23:00 hrs. Quartos adaptados
(sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes (2 buffet e 5 de especialidades à la carte). 7 bares. 4 piscinas (1 principal, 1 de actividades, 1 infantil e 1 com
bar aquático). SPA (com custo). Sala de reuniões. Ginásio, court de ténis e centro aquático. Actividades. Wifi nas áreas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 3 jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por semana de estadia, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Minibar, cofre e serviço de quartos. Desportos
aquáticos sem motor: catamarã, caiaques, windsurf, etc. 1 aula de mergulho na piscina. Actividades. Star camp (4-17 anos). Animação. Shows
nocturnos.
Especial Noivos Cesta de frutas e garrafa de tequila (1 dia depois da chegada). Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
Star Prestige (com custo) Conheça a experiência mais exclusiva de Iberostar. Desfrute de atenções VIP e acesso às instalações privadas de Star
Prestige. Os quartos mais luxuosos, as melhores vistas, gastronomia superior. Todo um serviço de luxo e muitos mimos para que não lhe falte
nada.

JUNIOR SUITE OCEAN FRONT (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Royal Hideaway Playacar 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

2.021€

Situação Na 1ª linha da praia. A 5 minutos da Playa del Carmen.
Quartos 201 espaçosas unidades distribuidas em vilas de 2 ou 3
andares de estilo colonial. Todos equipados com casa de banho de
mármore com hidromassagem e secador de cabelo, TV plasma via
satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira Nesspreso, cofre
e terraço privado. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Serviço de quartos. Wifi. Capacidade máxima 3 pessoas.
Instalações e serviços 6 restaurantes à la carte e 1 teatro com
show. 6 piscinas (3 delas para relaxe), Salão de beleza, massagens
e SPA (com custo). Ginásio e 2 courts de ténis. Lojas. Wifi nas zonas
comuns.
Tudo Incluído Champagnhe e toalhita refrescante à chegada. Pequeno almoço e almoço à la carte. Jantares nos restaurantes de
especialidades (com reserva). Snacks, sumos e bebidas alcoólicas
“Premium” ilimitadas. Serviço de mordomo. Programa de actividades. Ginásio, desportos, desportos aquáticos sem motor. Programa
de animação.
Especial Noivos Amenities especiais. Garrafa de champagne à
chegada. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 15% desconto no SPA. 1 pequeno almoço no quarto (com
reserva). Último dia possibilidade de manter o quarto unas horas
mais (sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial.
LUXURY (QUARTO BASE)

Valentin Imperial Riviera Maya 5*

+18

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.663€

Situação Na 1ª linha da praia. A 25 min. do aeroporto de Cancún.
Quartos 524 Junior Suites e 16 Suites com casa de banho com banheira de hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, uso
de roupões e chinelos, TV com ecrã de plasma via satélite, cofre,
minibar (com reposição diária), cafeteira, set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos (excepto Silver, Golden Swim Up e Emerald, máximo 2 adultos).
Instalações e serviços 8 restaurantes: 1 buffet e 7 de especialidades à la carte. 2 grandes piscinas. 11 bares. Lojas. Facilidades para a
prática de desportos aquáticos. Ginásio, 2 campos de ténis, 1 de paddle e 1 de basquetebol. SPA (com custo). Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes à la carte. Snacks. Bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais 24 horas. Actividades. Desportos aquáticos sem motor. Animação dia e noite. Teatro com espectáculos
nocturnos.
Especial Noivos Cesto de frutas e garrafa de espumante à chegada. Pequeno almoço no quarto no primeiro dia. Jantar romântico.
Presente surpresa. 10% de desconto nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 90 dias. Estadia mínima de 7
noites.
DELUXE JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

122 RIVIERA MAYA

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Hard Rock Riviera Maya 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.875€

Situação Frente à praia, na zona de Puerto Aventuras. A 60 minutos do aeroporto de Cancún.
Quartos 1.267 unidades (entre elas Deluxe Platinum, Deluxe Diamond e Deluxe Family. Tem também 577 quartos na zona“Heaven”, exclusiva para
adultos), todas com jacuzzi para 2, casa de banho com duche independente e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV de ecrã plano via
satélite, minibar (com reposição diária), dispensador de licores, cafeteira, cofre, set de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas.
Wifi. Capacidade máxima 4 pessoas (no quarto base).
Instalações e serviços 9 restaurantes: 1 buffet e 4 de especialidades (para todos os clientes) e 4 restaurantes“ Só Adultos”. 2 snack-bar e 3 bares.
Salas de reuniões e de negócios. Club nocturno. 6 piscinas (4 delas exclusivas de“Heaven”) e vários hidromassagens. Miniclub (4-12 anos). Campo
de ténis, bicicletas e parede para escalada. Ginásio. SPA (com custo). Lojas e cabeleireiro (com custo). Campo de golf. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Carta de vinhos. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio e ténis. Miniclub. Festas temáticas.
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Mini bolo nupcial. Presente surpresa. 1 pequeno almoço no quarto (com reserva). 1 jantar
romântico. Último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 18.00 hrs (sujeito a disponibilidade). Obrigatório apresentar licença matrimonial.

DELUXE GOLD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

RIVIERA MAYA 123

Tudo Incluído

Melody Maker Cancun 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.476€

Situação Entre o Mar Caribe e na Lagoa Nichupté. A 20 minutos no centro da cidade e do aeroporto.
Quartos 679 unidades, com vistas ao mar Caribe ou na lagoa, com casa de banho completa com duche e secador de cabelo, uso de roupões
e chinelos, TV de ecrã plano via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e tábua de passar a ferro. Wifi. Capacidade máxima 3
pessoas.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte. 3 bares. Piscina e Delirio Day Club. SPA (com custo). Ginásio. Wifi grátis em tudo o
hotel.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte. Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais
às 24 horas. Ginásio.
Especial Noivos (em Beach Club Suite ou Vista Mar Terrace Junior Suite) Garrafa de champagne e frutas a chegada. Presente sorpresa. 1 pequeno-almoço romântico (com reserva). 1 jantar romântico (com reserva). Obrigatório licença matrimonial. Estadia mínima 5 noites.
Delirio Day Club Piscina com shows em vivo, festas temáticas, entretenimento noturno com DJ internacionais, etc. Camas balinesas na zona de
piscina Delirio Club e na exclusiva área de praia (com custo).

SIGNATURE OCEAN FRONT SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)

124 CANCÚN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Paradisus Cancún 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

2.044€

Situação Na 1ª linha da praia e a 1 km. do centro comercial “La Isla”. A 15 min. do aeroporto.
Quartos 664 unidades (incluíndo 451 Deluxe Junior Suite) com casa de banho completa com secador, TV LED por cabo com canais pagos, minibar,
cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e terraço privado. Serviço de quartos 24 horas (com custo). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 9 restaurantes. Restaurante “Vasco” e “Tempo” by Martín Berasategui (com custo e para adultos). 7 bares. Centro de convenções. 3 piscinas (1 para crianças). SPA (com custo). Ginásio. Babyclub (1-4 anos). Miniclub (5-12 anos). Facilidades na práctica de desportos
aquáticos sem motor. 1 court de ténis. Campo de golf de 9 buracos (green fee grátis). Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pequeno almoço buffet, almoço e jantar à la carte (com reserva nos restaurantes de especialidades). Bebidas nacionais e internacionais. Ginasio. Ténis. Actividades aquáticas não motorizadas em “Aquaworld”. Babyclub e Miniclub. Animação.
Especial Noivos Garrafa de espumante e morangos com chocolate. Presente surpresa. Serviço nocturno de abertura de cama (na primeira noite).
15% de desconto nos serviços do SPA. Mínimo 5 noites. Licença matrimonial inferior a 2 meses.
Royal Service (com custo) (maiores 18 anos): Salão Check in/out privado, biblioteca, internet, buffet de pequeno-almoço continental e imprensa
internacional. 2 restaurantes. Piscina e zona de praia privada. No quarto: Carta de almofadas e serviço de mordomo.
Family Concierge (com custo) Salão com serviço de check in/out privado, salão com acesso a internet e buffet de aperitivos. Assistência de um
Family Concierge. Actividades. No quarto: uso de roupões e chinelos. Kit de praia. Menú de almofadas. Amenities de banho. Play station (á pedido).

PARADISUS JUNIOR SUITE VISTA LAGUNA (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

CANCÚN 125

Hard Rock Cancún 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

2.028€

Situação Na 1ª linha de praia, em plena zona de lazer da zona hoteleira. A 20 minutos do aeroporto de Cancún.
Quartos 600 unidades (entre elas Deluxe Family, Deluxe Platinum e Deluxe Diamond) com hidromassagem para 2, casa de banho completa com
duche independente e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária refrescos), dispensador de licores, cafeteira, cofre, set de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 4 pessoas (em quarto
base).
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 restaurantes de especialidades à la carte. 1 snack-bar. 5 bares. Salas de reuniões e de negócios.
Várias piscinas com hidromassagens. Miniclub (4-12 anos). Campo de ténis. Ginásio. SPA (com custo). Lojas e cabeleireiro (com custo). Wifi em
tudo o hotel.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Carta de vinhos. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio e ténis. Miniclub. Festas temáticas.
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Mini bolo nupcial. Abertura de cama. Presente surpresa. 1 Pequeno almoço no quarto (com
reserva). 1 jantar romântico. Último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 18.00 hrs (sujeito a disponibilidade). Obrigatório apresentar licença
matrimonial.

DELUXE GOLD (QUARTO BASE)

126 CANCÚN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Paradisus Playa Mujeres 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.931€

Situação Na1ª linha de praia, a 35 minutos do aeroporto.
Quartos 498 unidades (entre elas Ocean Front Suite, Marina Front Suite, etc.) com casa de banho completa com secador de cabelo, TV de ecrã
plano por cablo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro, terraço privado e serviço de quartos 24 horas (com custo). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 7 restaurantes, incluindo "Gastro Bar" by Martín Berasategui (so adultos, com reserva e com custo). 6 bares. 3 piscinas.
Desportos aquáticos (com custo). Miniclub. 2 ginásios. Yhi Spa (com custo). Court de ténis. Centro de convenções. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades. Snacks, bebidas nacionais e "Premium” ilimitadas.
Vinhos internacionais nos restaurantes à la carte. Actividades desportivas e ténis. Ginásio. Animação. Miniclub.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante. Presente surpresa. 10% de desconto nos serviços do SPA. 1 Descoberta noturna. Licença matrimonial inferior a 2 meses. Estadia mínima 5 noites.

SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

COSTA MUJERES 127

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.384€

Situação Na 1ª linha de praia. A 29 Km. do aeroporto de Cancún.
Quartos 670 unidades (entre elas Junior Suites, Junior Suites Swim up, Loft Suites, etc) com casa de banho completa com secador de cabelo e
banheira de hidromassagem, uso de roupões e chinelos, TV de ecrã plano, minibar (com reposição diária), cafeteira Nespresso, cofre, tábua de
passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos. Wifi. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos ou
2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 10 restaurantes: 2 buffet e 8 à la carte. 19 bares. 4 piscinas (1 para crianças e 1 exclusiva do Family Section). Zentropia
Palladium Spa & Wellness (com custo). Babyclub (1-3 anos), Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-18 anos). Salão de reuniões. Ginásio, campo
de ténis, de páddel, polidesportivo, etc. Base aquática. Lojas. Wifi na zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Vinho da casa nas comidas. Actividades variadas: aeróbic, pilates, yoga, bilhar,
ping-pong, etc. Desportos aquáticos sem motor. Babyclub, Miniclub e Club de Jóvens.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante a chegada. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. 15 % de desconto nos
serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 2 meses.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

128 COSTA MUJERES

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

TRS Coral Hotel 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.518€

Situação Na 1ª linha de praia e a 29 km. do aeroporto de Cancún.
Quartos 469 unidades (entre elas Junior Suites, Junior Suites Swim up, Loft Suites, etc) com casa de banho completa com duche e banheira de
hidromassagem, secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV de plasma vía satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira Nespresso,
cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Menú de almofadas (com custo) e serviço de mordomo. Wifi. Quartos adaptadas (sujeitos a
disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 5 restaurantes à la carte. 8 bares. 1 piscina. Zentropia Palladium Spa & Wellness (libre acesso nas zonas húmedas). Salão
de reuniões. Ginásio, campo de ténis, de pádel, polidesportivo, etc. Base aquática. Lojas. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionaos às 24 horas. Vinho da casa nas comidas. Actividades variadas. Deportes aquáticos sem
motor. Possibilidade de usar as instalações e restaurantes do Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa.
Especial Noivos Frutas e garrafa de espumante a chegada. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. 15 % de desconto nos
serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial inferior a 2 meses.

+18

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio e/ou Outubro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

COSTA MUJERES 129

Jamaica

Um destino para dançar

A

s Caraíbas tem um tesouro distinto
de todos os demais, um lugar de
vida completamente diferente,
onde todas as culturas e civilizações do
planeta parecem confluir numa mistura
universal que configura numa população
diversa e acolhedora e uma história repleta
de histórias apaixonantes. Jamaica é um
vaso de vidas na qual as praias infinitas de
areias brancas abraçam o mar e protegem
pequenas cidades cheias de cor e energia
permanente, olhando sempre o céu, o topo
das suas montanhas, verdes, gigantes,
repletas de fauna e flora tropical, capaz de
maravilhar aos mais viajados.
Terra de arahucanos e taínos, Jamaica é
também um poço de cultura espanhola,
breve mas intensa, e uma palpável

influência britânica, que hoje em dia se
vê reflectida em todos os nomes que
desenham a sua geografia: a sua capital,
Kingston, a paradisíaca Montego Bay,
a acolhedora Saint Andrew, a sempre
animada Runaway Bay, muito próxima
do primeiro porto ao qual chegou Colón
-Discovery Bay- quando tropeçou na ilha,
Saint James, Saint Ann, Saint Elisabeth,
Rockey Point… Um leque de povos, portos
e cidades, entre os quais existem alguns
que, inclusivé, têm o nome de grandes
capitais inglesas como Manchester. O
seu pico mais alto também deixa claro
qual foi o império que predominou nesta
ilha caribenha situada ao sul de Cuba: o
topo da Blue Mountain é mundialmente
conhecida como a Blue Mountain Peak,
um lugar que alcança os 2.256 metros de
altura e desde a qual se divisa, quase por
completo, todo o território insular, de 240
km de comprimento e 80 de largura que
fazem da Jamaica um pequeno refúgio de
liberdade nas Caraíbas.
Porém, nestas terras, a mistura de culturas,
etnias e religiões é tal que essa marca
britânica fica-se apenas pela história. Os
seus ritmos e músicas tradicionais soam
às suas raízes indígenas, a África, a Ásia,
a América Latina; a sua cozinha recordanos, em muitos sentidos, a nossa e as suas
tradições não deixam lugar para dúvidas:
Jamaica é o país com mais culturas que
alguém pode encontrar no outro lado do
Atlântico.
Caldeirão cultural, riqueza deexperiências
Um país pelo qual fica apaixonado, com
uma riqueza inesgotável de experiências,
assim é a Jamaica. Tropical, quente e plena
de contrastes. Ilha surpreendentemente
montanhosa, desenha-se desde o topo até
ao mar, descendo por selvas e bosques
até às baías, algumas consideradas como
as mais impressionantes das Caraíbas.
Ali, na margem, as suas cidades, de casas
baixas e coloridas, destacando-se sobre
o fundo turquesa do mar. Este cenário
incomparável, mil e uma experiências
abrem-se diante de vós: celebrações
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nas ruas, bailes nas praias, tabernas
transbordantes de aromas exóticos,
cumes e caminhos para explorar, lagoas
e arrecifes de coral que escondem mil
segredos.
Mas o que faz da Jamaica uma experiência
verdadeiramente inesquecível e capaz
de transformar o espírito é a sua filosofia
de vida, uma vibração especial que mexe
com tudo: a liberdade, a convivência
pacífica do distinto, o seu ritmo pausado,
a adoração dos pequenos prazeres e a
capacidade de abrir a mente e absorver o
infinito. Neste caldo de misticismo nasce
a sua exuberante cultura, berço dos sons
mais enérgicos do mundo: o ska, o reggae,
a dancehall e o dub. Terra natal de um dos
grandes: Bob Marley. Paraíso dos amantes
da música. A Jamaica convida-o a sentarse e sentir a batida constante do planeta.
O centro desportivo do mundo
Se os jamaicanos são famosos por algo
no mundo inteiro é pela sua música…
E pela sua capacidade em se destacar
nas diferentes modalidades desportivas.
O desporto é, nesta ilha, um elemento
fundamental da sua cultura, rotinas e
tradições. Com um marco natural perfeito
para a prática de qualquer actividade ao ar
livre, na Jamaica joga-se futebol, críquet,
correm como gazelas, escalam montanhas
e descem às profundidades do mar
como quem caminha por um continente
submerso. A caminhada e o mergulho
oferecem, nestas latitudes, experiências
únicas, graças à beleza dos seus bosques
tropicais, que se abrem no seu passo
descobrindo uma flora e fauna fascinante.
Sob o mar, a Jamaica orgulha-se de alguns
dos arrecifes coralinos mais vivos do
planeta, cheios de cor, peixes de todas as
espécies e grutas submarinas. Tesouros
sem limites pelos quais se apaixona para
sempre. E, nas suas cidades, há sempre
lugares destinados para se divertir
correndo atrás de uma bola, fazendo brotar
essa energia que a Terra respira.

A

quí nasceu Bob
Marley e não foi por
casualidade. Jamaica é
um lugar para desfrutar
da música, as danças mais
electrizantes, a festa sem
limites. Uma ilha para
perder-se nos ritmos mais
vibrantes.
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A não perder

Nós levamo-lo até lá

Navegando pela
Lagoa Luminosa

Descobrir os corais
de Negril

Em Montego Bay viverá uma das
experiências que recordará para toda a vida:
navegará de noite por uma lagoa natural
de cor verde fluorescente, a emblemática
Lagoa Luminosa. O seu excepcional
cromatismo deve-se a um micróbio próprio
das águas das Caraíbas produzindo um
efeito tal que, com os barcos a circular
pelas águas, incrementa-se lançando toda a
luz até ao céu nocturno iluminando os seus
arredores e permite ver, entre sombras,
os bosques tropicais que rodeiam todo
o lago. Os cruzeiros duram pouco menos
de uma hora e são todos à noite, mas a
lagoa pode-se navegar, também de dia, em
típicos barcos de bambú que se alugam nas
redondezas.

Negril é outro dos pontos que deve incluir
na sua folha das rotas pela Jamaica,
não somente pelas suas espectaculares
praias, Bloody Bay e Long Bay, que estão
consideradas como as melhores da ilha;
mas porque em Negril há uma zona de
falésias de coral que oferecem ao visitante
a oportunidade de entrar na natureza mais
pura e selvagem desta terra sublime. Há
que ter em conta que o acesso tem uma
dificuldade moderada, mas vale a pena
o esforço: poderá banhar-se e mergulhar
por fundos marinhos cheios de vida.
Também não deverá perder o mercado de
artesanato, fazer uma visita ao farol, tomar
um cocktail e ver o pôr do sol no el Ricks
Café.

O trilho das cascatas
naturais

A melhor pôr-do-sol
das Caraíbas

Dançando
reggae na praia

Entre as atrações naturais que nos
oferece a espetacular orografia jamaicana
destacam-se as impressionantes cascatas
que salpicam as suas selvas e parques
naturais. Uma das mais famosas são as do
Salto do Rio Dunn, que está emoldurada
num parque natural que pertence à zona
de Ocho Ríos, uma das mais belas do
país, e os locais conhecem-na como Las
Chorreras. Existem percursos guiados que
te permitirão percorrê-las e banhar-te nas
suas águas, desfrutando do excelente clima
da ilha. Outras cascatas lindas que não
deves perder são as de YS Falls, em Santa
Cruz; as de Reach Falls em Port Antonio, e
as Turtle River Falls, na localidade de Saint
Ann Parish.
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Poucas coisas evocam tão bem a felicidade
em férias como um pôr-do-sol em pleno mar
das Caraíbas, rodeado de coqueiros, com
o rumor das ondas e o som dos timbales
de fundo, com um bom cocktail na mão e a
melhor das companhias. Poderás vivenciar
esta imagem de postal em Negril, onde se
esconde o entardecer mais perfeito de toda
a Jamaica. Para desfrutar a sério, aproximate do emblemático Rick’s Café, um barrestaurante mítico na ilha, encastrado
sobre as falésias de Negril. Lá de cima, verás
como o sol se vai ocultando no horizonte
enquanto cria um espetáculo fascinante de
cores mágicas.

A Jamaica é uma festa, e é preciso desfrutála ao máximo. Por isso, não deves deixar
escapar uma única oportunidade de acabar
o teu dia num dos muitos saraus que
se formam, com frequência de maneira
totalmente espontânea, nas suas melhores
praias. Runaway Bay, Negril e Ocho Ríos
são pontos-chave se queres provar o
melhor das noites mais animadas da ilha e,
obviamente, marca desde já no calendário
o Reggae Sumfest, o maior festival de
música reggae do mundo que se celebra
cada ano em meados de julho, nas praias
de Montego Bay. Não percas a grande festa
de inauguração nem a sua famosa White
Party e mistura-te com o melhor ambiente
da Jamaica.

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

Rota por Ocho Ríos
Muito próximo das emblemáticas Montego
Bay e Runaway Bay existe um lugar que terá
que visitar sim ou sim na Jamaica. Trata-se
de Ocho Ríos, Ochie como lhe chamam
os seus habitantes, uma zona de praias,
natureza exótica e vida plena de ritmo
que antigamente era uma vila tranquila
de pescadores e hoje em dia é o centro
da actividade turística da ilha. Em Ocho
Ríos tem que desfrutar do seu ambiente
nocturno, das suas festas, dos seus areais
paradisíacos e das suas paisagens tropicais:
Fern Gully, as famosas Eden Falls… Como
história curiosa, aqui encontrará a mansão
do filme de James Bond, Goldeneye.

Informação de
utilidade

Soltour na Jamaica
Tlf. (1876) 973 70 00

Documentação Passaporte em ordem com vigência mínima
de 6 meses para cidadãos portugueses. Outras nacionalidades,
solicitamos que consultem com o seu consulado ou embaixada.
Informação vigente à data 15/Dez/18 (sujeito a modificações
sem aviso prévio). Se viajar em trânsito nos EUA, é obrigatório
passaporte de leitura electrónica, devendo ter no mínimo seis
meses de validade (contados a partir da data de saída da EUA). Para
maior informação, consulte web.embusa.es. Todos os viajantes do a
Programa de isenção de Visto (entre os quais se encontra Portugal)
serão obrigados a obter uma autorização de viagem electrónica,
com pelo menos 72 horas de antecedência à viagem, através da
web: https://esta.cbp.dhs.gov/. Gastos de gestão 14$. As autoridades
obrigam a que se indique no momento de realizar a reserva de
voos os seguintes dados: Nome completo (tal como aparece no
passaporte) e data de nascimento. Sem esses dados a reserva pode
ser cancelada pela companhia aérea.
Moeda A unidade monetária é o dólar jamaicano. Não necessita
adquirir dólares jamaicanos antes da sua viagem. Em todas as áreas
turísticas poderá trocar nos bancos ou casas de câmbio.
Idioma O idioma oficial e o inglês.
Taxas locais À saida do país deverá pagar uma taxa no valor de 95$
(em voos especiais e sujeito a possíveis alterações).

Saúde Se está a efectuar algum tratamento médico, leve os
medicamentos consigo como bagagem de mão. Como medida de
precaução beba sempre água engarrafada e seja prudente com a
exposição solar.
Gastronomia Entre a variedade de pratos que oferece, o mais
popular é o “ackee” (um fruto que se mistura com peixe salgado nos
pequenos almoços), jerk pork ou jerk chicken (porco ou frango no
grill com bastante pimenta), goat curry (cabra com molho de caril
muito saborosa) e arroz de feijão com coco.
Compras Em Kingston, Montego Bay, Ocho Rios e em Negril
encontrará zonas comerciais, lojas de artesanato e de souvenirs. O
regateio é uma prática muito usual.
Gorjetas Em alguns restaurantes e bares o serviço está incluído.
Verifique a sua factura e se não está incluída, acrescente um 10% ou
15%.
Transfers Privados Para sua conveniência, você pode solicitar
transfers privados aeroporto-hotel-aeroporto. Consulte o
suplemento no momento da reserva.
Voltagem eléctrica A corrente eléctrica é de 110 volts. Não se
esqueça de levar um adaptador de tomadas plano tipo americano.
Diferença horária -5 horas.

Clima e vestuário O clima é tropical, existindo uma temporada
de chuvas que vai de maio a junho e de setembro a outubro. A
temperatura média de todo o ano oscila entre os 23 e 30 graus na
costa. Leve roupa ligeira tal como algodão ou linho, fato de banho,
protector solar, repelente de mosquitos, etc... Todos os hóteis
requerem vestuário adequado para os jantares. É necessário o uso
de calças para os senhores.

Hotéis na

Jamaica
Lucea
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4-5
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2

Montego Bay
Negril

1 Ocho Ríos

Runaway
Bay

Port Maria
Port Antonio

Black River
Spanish Town
May Pen

Kingston
Morant Bay

1. H. Grand Bahia Principe Jamaica
e H. Luxury Bahia Principe Runaway Bay
2. H. Meliá Braco
3. H. Royalton White Sands

4. H. Secrets St. James.
5. H. Breathless Montego Bay.
6. H. Grand Palladium Jamaica e Lady Hamilton
7. H. Royalton Negril
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Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Jamaica

Runaway Bay - Jamaica

134 RUNAWAY BAY

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.420

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 16

96€

Situação Construído num belo estilo vitoriano, encontra-se sobre uma esplêndida praia privada, a 50 minutos do aeroporto de Montego Bay e a
30 minutos de Ocho Ríos.
Quartos 850 Junior Suite Superior (278 delas com vista mar), equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King Size com dossel, zona de estar
com sofá-cama, casa de banho completa com duche separado e banheira de hidromassagem, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de
tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 piscinas em forma de lago unidas entre si, rodeando o edifício principal, com secção para crianças. 3 hidromassagens.
Grande solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas para a piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 2 courts de
ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de actividades aquáticas. Miniclub (3-11 anos). Piscina infantil com Parque aquático. Discoteca (no Bahia
Principe Village). Anfiteatro para animação. Salões para reuniões. Coreto para casamentos. Campo de Golf nas proximidades. Wifi grátis no lobby
(às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, japonês, steak-house e italiano (tudos eles climatizados)
e 1 restaurante de praia. 7 bares: 1 no Lobby com terraço Chill-out, 1 no salão-teatro (aberto durante os espectáculos), 1 nas piscinas, 1 na praia,
1 disco bar, 1 piano bar e 1 sport bar.
Bahia ao Natural (maiores de 18 anos): Numa área afastada e numa paisagem de natureza espectacular, o hotel dispõe de uma zona de banho
nudista equipada com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Runaway Bay
Runaway Bay - Jamaica

136 RUNAWAY BAY

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.540

€

Lua de Mel

Suplemento
por pessoa
Info pág. 17

141€

Situação Num belo estilo vitoriano, encontra-se sobre uma esplêndida praia privada, a 50 minutos do aeroporto de Montego Bay e a 30 minutos
de Ocho Ríos.
Quartos 525 Junior Suite Deluxe (278 delas com vista mar), equipados com 2 camas de casal ou 1 cama King Size com dossel, zona de estar
com sofá-cama, casa de banho completa com duche separado e banheira de hidromassagem, secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar
condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária de
sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços Piscina em forma de lago e 7 hidromassagens. Grande solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de
toalhas para a piscina e praia. O complexo conta com BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de
actividades aquáticas. Discoteca (no Bahia Principe Village). Anfiteatro para animação no Grand Bahia Principe Jamaica. Salões para reuniões.
Coreto para casamentos. Campo de Golf nas proximidades. Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Espanhol-Gourmet, rodizio e asiático (a maioria climatizados), 1
restaurante de piscina e 1 de praia. 4 bares: 1 no Lobby, 1 aquático, 1 na praia e 1 sushi-bar, mais os 7 bares do Grand Bahia Principe Jamaica.
Bahia ao Natural (maiores de 18 anos): Numa área afastada e numa paisagem de natureza espectacular, o hotel dispõe de uma zona de banho
nudista equipada com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis.

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Grand Palladium Jamaica Resort & Spa 5*
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.511€

Situação Na 1ª linha da praia, a 30 minutos do Montego Bay e do aeroporto.
Quartos Ambos hotéis somam 1.049 unidades (entre elas 839 Junior Suites, 162 Suites) com zona de estar com sofá cama, casa de banho com
duche e banheira de hidromassagem separados, secador de cabelo, uso do roupões, TV vía satélite de ecrã plano, minibar (com reposição diária),
cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços O Complexo conta com 10 restaurantes: 3 restaurantes internacionais com serviço de show e 7 de especialidades à la
carte. 1 restaurante de marisco frente ao mar. 17 bares. 5 piscinas. Zentropia Palladium Spa & Wellness e salão de beleza (com custo). Babyclub e
Miniclub (0-12 anos). Club de Jóvens (13-18 anos). Minigolf. 3 campos de ténis, 1 de basquétebol e 1 de fútebol. Campo polidesportivo. Facilidades
para a prática de desportos aquáticos. Centro comercial. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (não necessita de reserva). Snacks, bebidas nacionais
e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Vinho da casa às refeições. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem motor. Babyclub,
Miniclub e Club de Jóvens. Programa de animação.
Especial Noivos Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas e garrafa de licor à sua chegada. Presente surpresa. 15% de desconto
nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

138 MONTEGO BAY

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Meliá Braco Village 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.697€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 232 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, uso de roupões e chinelos, TV plana por cabo, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passa a ferro,
terraço e serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Capacidade máxima 3
pessoas.
Instalações e serviços 6 restaurantes: 1 buffet e 5 à la carte. 4 bares.
Discoteca. 2 piscinas. Hidromassagens exteriores. Miniclub (dos 5
aos 12 anos). Parque de Aventuras. Centro de desportos aquáticos.
Ginásio e court de futebol. SPA (com custo). Lojas. Salões de reuniões. Programa de animação. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte (sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais “Premium”. Entrada e
consumos na discoteca. Actividades aquáticas sem motor.
Especial Noivos Garrafa de vinho espumante. Presente surpresa.
1 pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). 10% de desconto nos tratamentos do SPA. Licença matrimonial inferior a 2
meses. Minimo 4 noites.
The level (com custo) Check-in e out privado. Área privada na piscina e praia. 1 restaurante e 2 bares exclusivos. No quarto: Amenities
especiais.
PREMIUM OCEAN FRONT (CONSULTE SUPLEMENTO)

Royalton White Sands 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.589€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 352 unidades com casa banho completa com duche e secador de cabelo, TV via satélite, cafeteira, minibar (com reposição
diária), cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço
de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança
(excepto Family Jacuzzi Ocean View Suite: 6 pessoas).
Instalações e serviços 4 restaurantes de distintas especialidades,
6 bares e 1 cafetaria. Discoteca. Piscina. Parque aqúatico infantil.
SPA e salão de beleza (com custo). Salão de conferências. Ginásio.
Club infantil (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). Wifi.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas e programa de animação.
Especial Noivos Vinho espumante à chegada. Decoração especial
no quarto e cama King size (garantida). Presente surpresa. Imprescindível licença matrimonial.
Club Diamond (com custo) Check in-out privado. Salão com serviço de aperitivos e postres. Serviço de mordomo. Zona privada na
praia. Descontos nos serviços do SPA. No quarto: Localização preferencial. Serviço de quartos Premium. Menú de almofadas.

LUXURY (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Secrets St. James Montego Bay 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.918€

Situação Na 1ª linha da praia. A 15 min. do aeroporto de Montego
Bay.
Quartos 350 unidades com casa de banho completa com hidromassgem e secador de cabelo, zona de estar com sofá, TV-SAT
plasma, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de
engomar e terraço. Room service 24 hrs. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 8 restaurantes: 1 buffet e 7 de especialidades. 1 grill e cafetaria. 1 snack-bar e 9 bares. 2 piscinas e 3 jacuzzis.
SPA (com custo), ginásio, campos de ténis e basquetebol. Teatro.
Salão para reuniões. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (não necessita de reserva).
Snacks e bebidas de marcas Premium às 24 hrs. . Desportos náuticos sem motor. Actividades. Animação.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à
chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Obrigatório
certidão de casamento inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

Club Preferred (com custo) Exclusiva zona que oferece check-in
e out privados. Salão com serviço de pequeno-almoço, aperitivos
e bebidas Premium. No quarto: Menú de almofadas, minibar Premium e amenities Vip.
+18

Tudo Incluído

Breathless Montego Bay 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

2.081€

Situação Na 1ª linha de praia. A 20 min. do aeroporto de Montego
Bay.
Quartos 150 unidades com casa de banho completo com secador
de cabelo, TV por cabo de 60 polgadas, minibar (com reposição
diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e terraço privado
com hidromassagem. Serviço de quartos. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte. Snackbar e 1 cafetaria. 5 bares (1 deles no terraço). 2 piscinas (1 no terraço). SPA (com custo). Centro de fitness. Wifi nas zonas comuns.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet e à la carte. Jantares
ilimitados à la carte (sem reserva). Snacks e bebidas Premium 24
horas. Serviço de apoio na piscina e praia. Desportos aquáticos
sem motor. Actividades. Festas temáticas. Acesso as instalações
do Secrets St. James.
Especial Noivos Prato de fruta e garrafa de espumante a chegada.
Presente surpresa. Pequeno-almoço romântico no quarto (com reserva). 15% de desconto nos tratamentos do SPA. Imprescindível
apresentar licença matrimonial inferior a 3 meses.
Club Xhale Zona exclusiva que oferece: Check-in e out privados.
Pequeno-almoço continental, aperitivos e bebidas Premium. No
quarto: Amenities especiais, menú de almofadas e minibar Premium.
JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)
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+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Royalton Negril Resort & Spa 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.706€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 407 unidades modernas e confortáveis, com casa de banho completa com banheira de hidromassagem, duche separada e secador de
cabelo, TV via satélite, cafeteira, minibar (com reposição diária), cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos 24 horas.
Wifi. Capacidade máxima 4 pessoas.
Instalações e serviços 7 restaurantes de distintas especialidades, 8 bares e 1 cafetaria. Sport-Bar-Disco. Piscina com secção para crianças. SPA
e salão de beleza (com custo). Salão de conferencias. Ginásio. Club infantil (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). Wifi.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas e programa de animação.
Especial Noivos Vinho espumante à chegada. Decoração especial no quarto e cama King size (garantida). Presente surpresa. Imprescindível
licença matrimonial.
Club Diamond (com custo) Check in-out privado. Salão com serviço de aperitivos e postres. Serviço de mordomo. Zona privada na praia. Piscina
exclusiva. Descontos nos serviços do SPA. No quarto: Localização preferencial. Serviço de quartos e minibar Premium. Menú de almofadas.

LUXURY JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho e/ou Setembro) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Cuba

Pura emoção

A

lma colonial, cheia de cor, música
e sabor. Cuba eterna. Assim é
o seguinte destino na procura
dos tesouros das Caraíbas. A ilha que
enamorou Hemingway e que, ano após
ano, conquista milhares de viajantes de
todo o mundo que chegam ansiosos de
vida, relax, história e noites intermináveis.
Ela e apenas ela, acariciada pelas
espectaculares águas turquesa das
Caraíbas, desenhada sobre molhes, o sol
com a paixão do fogo e o ritmo imparável
dos tambores, ao som da magia que marca
o seu próprio encanto natural. Um lugar
para deixar-se levar, sem limites.
A rota cubana leva-lo-á a lugares
inesquecíves, nos quais desejará que o
relógio pare para sempre. Será conduzido
até praias desertas como as de Varadero,
na península de Hicacos e Jardines del Rey,
com as suas incríveis Cayo Coco e Cayo
Guillermo, paraísos para deixar-se cair
ao sol, praticar todo o tipo de desportos
aquáticos, conhecer a natureza fascinante
que configura a ilha e esquecer-se por
completo do stress, do trabalho, das
obrigações e do resto do mundo… Passará
uns dias em Havana, capital das capitais
nas Caraíbas, cidade colonial, centro
administrativo, o lugar onde desfrutará da
cultura da ilha, da sua música inspiradora
e onde poderá saborear os melhores
mojitos do país. Sem complicar, gozará do
descanso e dos autênticos prazeres da
vida mais caribenha e encher a mala de
tesouros incalculáveis.
Porque Cuba é um aglomerado de
emoções, um mundo completamente
distinto onde tudo acontece como que por
casualidade, onde a vida corre entre tragos
de rum, fumo de charutos, tabernas típicas,
coqueiros que se estendem sobre o mar e
palácios magníficos que falam de outras
épocas e sussurram histórias de revolução,
conquistas e sonhos.
Nos passos de Hemingway
Vinte anos em Cuba dão para muito. E
Hemingway soube aproveitá-los como
ninguém. Desde a sua casa em Finca
142

Vigía, que agora se transformou na sua
casa museu, o elogiado escritor passeava
pelo seu bairro, San Francisco de Paula,
e saboreava todo o mel que oferecia e
oferece o coração de Cuba, a emblemática
cidade de Havana. Convertido em
embaixador exclusivo desta capital
caribenha, hoje é possível seguir os seus
passos e percorrer todos os lugares que
visitava assiduamente, quase com fervor.
Desde a rua Obispo, onde está o hotel
Ambos Mundos que hospedou pela
primeira vez o escritor, e com passo firme
disposto a fazer o que para ele era um
ritual de vida: aproximar-se a la Floridita
e conversar entre tragos de daiquiri
para acabar deleitando-se com risos na
Bodeguita del Medio. Encontrará dezenas,
centos de turistas num redemoínho nos
bares, junto à escultura que rende honras
ao escritor e tirará a foto de rigor. Porque
sim, em La Habana existem tradições que
não devem perder-se.
Ao longo do caminho, perder-se-á pelas
ruas para poder ver o Museu da Revolução,
o de Belas Artes, o Capitólio com a sua
impressionante praça, o Grande Teatro e,
por conseguinte, o Malecón de La Habana.
Neste último lugar, irá com o pôr do sol,
para poder desfrutar do ambiente mais
animado da cidade, um pouco antes que

tudo se converta numa noite multicolorida
na qual o som cubano o guiará de local
em local até ao amanhecer admirando a
maravilha dessa luz que abraça, a cada dia,
a cidade.
Viver sob o sol
Cuba é arte, é cultura, gastronomia,
rum… E praias. As melhores. Todas
autênticos paraísos de descanso e relax
nas quais pode saborear a mais pura
essência das Caraíbas. Começando pela
maravilhosa Varadero, cheia de vida e
energia transbordante, e terminando pelas
espectaculares praias desertas de Cayo
Guillermo, como Playa Pilar ou Cayo Coco,
passando por Playa Ancón, ao lado da
belíssima e colonial Trinidad, Património da
Humanidade. Não há maior tesouro, depois
de um longo ano de árduo trabalho, do
que poder deixar-se cair sob os raios desse
sol único que beija Cuba dia sim dia sim,
deitado numa espreguiçadeira ou numa
cama balinesa, mojito na mão, hipnotizado
com o vai e vem das ondas do Mar Caribe…
E, por fim, está livre para desfrutar, como
merece, de todas as jóias deste mar
incomparável, relaxar e, simplesmente,
viver sob o sol.

C

uba é arte, é cultura,
gastronomia, rum…
E praias. As melhores.
Todas autênticos paraísos
de descanso e relax nas
quais pode saborear a
mais pura essência das
Caraíbas.
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A não perder

Nós levamo-lo até lá

Passear por Trinidad

Como se fazem
os charutos

Há uma cidade em Cuba onde poderá entrar na autêntica história colonial de Cuba,
passear pelas suas ruas que parecem
tiradas de outros tempos, os seus monumentos repletos de histórias inesquecíveis
e as suas casas, palácios, igrejas e tabernas que falam da identidade e tradição.
Trinidad é Património da Humanidade e
oferece a possibilidade de viver e ver como
era Cuba antes e como é agora. Um verdadeiro museu vivo e pleno de experiências
com as quais entenderá a essência desta
ilha única no mundo.

O oásis de Josone
Em Varadero, encontra-se um dos jardins
mais destacados de Cuba: um oásis natural criado nos jardins da antiga vila Retiro
Josone, propriedade dos donos de uma
das destilarias de rum mais famosas da
ilha. Hoje em dia este parque - que anteriormente era privado - está aberto para
qualquer pessoa que deseje desfrutar do
maravilhoso clima cubano rodeado de bonitos jardins concebidos ao estilo de 1940:
com o seu lago com barquinhos, piscina,
zonas de descanso e espaços para celebrações. Sim, de facto, não aches estranho
se quando fores deres de cara com dezenas de jovens a celebrar o que em Cuba
chamam “quinceañeras”, uma das festas
mais coloridas e enfeitadas que comemoram as famílias tradicionais cubanas.
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Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

Visitar Cuba implica aproximar-se da sua
cultura e tradições mais enrraízadas e,
entre todas elas, há uma que é um autêntico orgulho nacional e um dos valores mais
apreciados no estrangeiro: os seus puros
charutos. Na sua elaboração há todo um
ritual e existem, de facto, numerosas fábricas e oficinas de charutos artesanais que
se podem conhecer por dentro, apreciando
em detalhe como nascem estas peças
únicas que se converteram num todo, num
símbolo do país

Percursos submarinos
pelos Escolhos
Mergulhar entre o conjunto de ilhas que
configuram os chamados Jardines del Rey
é uma das atividades mais incríveis do planeta. As suas maravilhosas águas caribenhas, sempre calmas e cristalinas, deram de
comer aos primeiros habitantes das ilhas,
sendo assentamentos muito primitivos, todos eles de pescadores. As primeiras vilas
que se levantaram em Cayo Romano, Cayo
Coco ou Cayo Guillermo foram objeto de
numerosos ataques de piratas e meta fixa
de corsários que aí faziam paragens com
os seus barcos cheios de tesouros. Mas
o seu grande atrativo é a extraordinária
barreira coralina que abraça o arquipélago
na sua zona mais setentrional. No total,
400 km de beleza submarina com uma vida
inesgotável para admirar a partir de mais
de 30 pontos de mergulho privilegiados.

Brindes ao pôr do sol
Quando o sol se põe, Varadero veste-se de
festa. Este enclave turístico de excepção,
convida-o a sentar-se num dos inumeráveis terraços com vistas para o mar e
desfrutar dos pôr do sol infinitos, cheios
de cor e promessas de tudo o que está
por vir. Saborear um mojito ou um batido
de frutas tropicais com os pés na areia e
movendo-se ao som mais caribenho é uma
dessas experiências clássicas mas imprescindíveis que todos têm que desfrutar pelo
menos uma vez na vida.

A Fábrica de Arte Cubana
Havana é pura efervescência artística e,
como tal, conta com uma infinidade de
museus, centros de música, artesanato e
dança. Mas se procuras uma novidade, a
Fábrica de Arte Cubana é um dos lugares
mais cosmopolitas e com uma proposta
realmente diferenciada. Aqui combinam-se
todas as artes, do cinema à fotografia
ou teatro. Além de atuações ao vivo de
artistas jovens e contemporâneos, poderás desfrutar de ricos cocktails e bebidas
típicas cubanas, assim como de uma boa
gastronomia local. A decoração é renovada a cada 3 meses, e a programação
é sempre surpreendente, tanto para os
turistas como para os próprios residentes
da capital.

Informoção de
utilidade

Soltour em CUBA
Havana Tlf. (537) 204 24 00
Varadero Tlf. (5345) 66 73 89

Documentaçâo Passaporte em ordem para cidadãos portugueses
(validade mínima de 6 meses) e visto obrigatório (valor não incluído).
Poderá obtê-lo enviando à Soltour fotocópia do passaporte ao
custo de 27 €. Outras nacionalidades, é favor consultarem os vossos
consulados ou embaixadas correspondentes. As autoridades
obrigam a que se indique no momento de realizar a reserva de
voos, os seguintes dados: Nome completo (tal e como aparece no
passaporte), data de nascimento, número de passaporte, país e
data de emissão e nacionalidade. Sem estes dados a reserva pode
ser cancelada pela companhía aérea. Informação vigente à data 15/
Dez/18 (sujeito a modificações sem aviso prévio).
Moeda A unidade monetária é o peso cubano, mas na practica
utilizará o euro para os pagamentos nos hotéis, restaurantes, lojas,
et. Para evitar problemas com o câmbio de dinheiro, procure levar
euros em moedas, evitando os “Travellers Checks” e o “American
Express”. Os restantescartões de crédito serão aceites desde que
não sejam emitidos por bancos norte-americanos.

Saúde Se está submetido a algum tratamento médico, leve os
medicamentos consigo como equipagem de mão, não o despache
no check-in. Recomendamos que beba sempre água engarrafada.
No que diz respeito ao sol, aconselhamos prudência, sobretudo, nos
primeiros dias.
Gastronomia A culinária têm como base a carne de porco ou o
frango, cozinhados de forma muito variada e bem temperadas.
Poderá saborear bons mariscos como camarões e sobretudo a
lagosta, a preços muito acessíveis.
Compras Poderá apreciar os famosos charutos, rum e artesanato
tradicional (máscaras, chapéus de palha, redes, bonecas, objectos
de tartaruga).
Gorjetas Não estão incluídas no serviço de bares e restaurantes.
Deverá calcular um 10% sobre o valor total da conta. É costume darse gorjeta aos bagageiros e ao pessoal de serviço do hotel.
Corrente eléctrica A corrente eléctrica é de 110 volts. Não se
esqueça de levar um adaptador de tomadas plano, tipo americano.

Clima e vestuário Devido ao seu clima subtropical, goza de uma
temperatura agradável durante todo o ano. Recomendamos
roupas leves e frescas. Óculos de sol e protectores solares são
indispensáveis já que o sol é muito intenso. Todos os hotéis
requerem vestuário adequado para os jantares. É necessário o uso
de calças para os senhores.

Diferença horária - 5 horas.

Havana
Varadero

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Cienfuegos Trinidad
Cayo Largo

Camaguey
Santiago
de Cuba

Cayo Sta. María

Hotéis em

Cuba

Havana

Varadero
7
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4
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6

8

9

10

11

12
13
14
15

1

2

6
4 5
3

7
9
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16

1. H. Meliá Internacional
2. H. Be Live Cactus
3. H. Grand Memories Varadero
4. H. Be Live Experience Turquesa
5. H. Blau Varadero
6. H. Meliá Varadero
7. H. Iberostar Bella Vista
8. H. Ocean Vista Azul
9. H. Royalton Hicacos

10. H. Iberostar Varadero
11. H. Paradisus Varadero
12. H. Iberostar Laguna Azul
13. H. Ocean Varadero El Patriarca
14. H. Meliá Península Varadero
15. H. Paradisus Princesa del Mar
16. H. Meliá Marina Varadero

1. H. Meliá Habana
2. H. H10 Panorama
3. H. Nacional de Cuba
4. H. Meliá Cohiba

5. H. Tryp Habana Libre
6. H. Iberostar Habana Riviera
7. H. Presidente
8. H. Iberostar Parque Central
9. H. Iberostar Grand Packard
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Alojamento e pequeno-almoço

Roc Presidente 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.332€

Situação No centro da Havana, a 200 m. do Malecón. Próximo ao
Teatro Amadeo Roldan e Avenida de los Presidentes. A 3 kms. da
parte histórica e a 20 min. do aeroporto internacional José Marti.
Quartos 158 unidades (2 deles Suites) com casa de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, minibar e cofre. Varanda (somente nas suites). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3
pessoas.
Instalações e serviços Edifício ecléctico que combina os detalhes
modernos é clássicos, com os seus 10 andares e um dos edifícios
emblemáticos da cidade (foi o primeiro arranha-céus de Havana).
Conta com 3 restaurantes (1 tipo buffet, restaurante de alta cozinha "Chez Merito" e snack bar), lobby bar e terraço "Gran Café".
Piscina com solário. Música ao vivo, serviço médico e lavandaria.
Ponto de internet e Wifi (com custo).
Especial Noivos Jantar romântico (para estadias minimas de 3
noites). Frutas e garrafa de rum à chegada. Quarto Superior (sujeito a disponibilidade). Presente surpresa. Imprescindível licença
matrimonial.

STANDARD (QUARTO BASE)

H10 Habana Panorama 4*

Alojamento e pequeno-almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.240€

Situação A 10 minutos da zona colonial da cidade. Em frente ao
mar, na zona de Miramar (numa área comercial, diplomática e residencial). A 20 minutos do aeroporto internacional José Martí.
Quartos 320 unidades (entre eles Deluxe e Privilege) com casa de
banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, cofre, minibar e serviço de quartos 24 hrs (com custo). Capacidade máxima
3 pessoas.
Instalações e serviços 3 restaurantes (internacional, italiano e
crioulo) e 3 bares (1 na piscina, 1 lobby bar 24 hrs. e Mike’s Coffee).
1 snack bar. 1 piscina para adultos e 1 para crianças. Campo de
squash. Ginásio e sauna. Boutiques e salão de beleza (com custo).
3 salas de reuniões. Wifi no lobby (com custo).
Club Privilege (com custo) Check in/out privado. Salão privado
com vistas ao mar, serviço de bar e pequeno-almoço continental.
No quarto: Amenities especiais, 1 hora de Wifi grátis (por quarto e
estadia). 15% de desconto nos consumos de jantares e bebidas. No
último dia possibilidade de manter o quarto algumas horas extras
(sujeito a disponibilidade).

DELUXE (QUARTO BASE)

146 HAVANA

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Iberostar Habana Riviera 4*

Alojamento e pequeno-almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.370€

Situação Localizado em frente ao mar, próximo ao Malecom. Edificio emblemático, declarado Monumento Nacional.
Quartos 352 unidades com casa de banho completo com duche e
secador de cabelo, TV de ecrã plano vía satélite, minibar (reposição
diária), cofre, tábua de passa a ferro e serviço de quartos 24 hrs.
Capacidade máxima 3 pessoas.
Instalações e serviços 2 restaurantes (1 buffet e 1 internacional). 1
cafetaria e 2 bares. 1 piscina. Ginásio com sauna. Salão para espectáculos. Salões de reuniões. Wifi no lobby (com custo).
Especial Noivos Garrafa de espumante a chegada. Quarto com
cama de casal e boas vistas. Presente surpresa. Minibar provido
(no primeiro dia). Jantar romántico (para os clientes meia pensão).
No último dia possibilidade de manter o quarto até a saída (sujeito
a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial.

STANDARD PANORÁMICA (CONSULTE SUPLEMENTO)

Alojamento e pequeno-almoço

Nacional de Cuba 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.538€

Situação Um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, encontra-se localizado no coração de Vedado (conhecido pela sua animada vida noturna). Frente ao Malecón, com vistas para a Bahía e
fortaleza del Morro.
Quartos 426 unidades com vistas ao mar ou jardím, com casa de
banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, minibar e
cofre. 2 quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Serviço de
quartos e Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 pessoas.
Instalações e serviços 3 restaurantes (1 buffet e 2 de especialidades à la carte: de luxo e de comida crioula). Cafetaria 24 horas e 4
bares. 2 piscinas com secção para crianças. 1 court de ténis. Cabaret com shows cubanos (com custo). Bussines Center. Ginásio,
sauna e salão de massagens (com custo). Salão de beleza (com
custo). Lojas.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Iberostar Parque Central 5*

Alojamento e pequeno-almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.561€

Situação Em frente ao Parque Central. No centro da Havana Colonial e rodeado de numerosos edifícios célebres (O Capitolio, Teatro
Alicia Alonso, etc.). A 25 km. do aeroporto.
Quartos 427 confortáveis unidades (entre eles Standard, Junior
suite e Suite) dotadas de casa de banho completa com secador
de cabelo, TV via satélite, minibar, cafeteira, cofre e tábua de pasar a ferro. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Serviço
de quartos e Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 3 restaurantes de diferentes especialidades
(buffet, internacional, steak-house), 5 bares (2 deles no terraço do
hotel de onde se observa uma fantástica vista da cidade). 2 piscinas. Salões de reuniões. Ginásio e sala de massagens (com custo).
Wifi nas zonas comuns (com custo).
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Quarto com
cama de casal e boa paissagem. 1 jantar romântico (para hóspedes
em MP). Presente surpresa. No último dia possibilidade de manter
o quarto até à hora de saída (sujeito à disponibilidade). Obrigatório
licença matrimonial inferior a 2 meses.

STANDARD MODERNA (QUARTO BASE)

Iberostar Grand Packard 5*

Alojamento e pequeno-almoço
7 Noites, desde

Por pessoa

1.732€

Situação No emblemático Paseo del Prado, ao lado do Palacio Velasco ou Capitolio Nacional. A 25 km. do aeroporto.
Quartos 321 unidades (Standard, Superior, Junior Suite e Suite),
com casa de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, minibar e cafeteira (com custo), cofre e tábua de passar a
ferro. Serviço de quartos e Wifi (com custo). Capacidade máxima 3
adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 5 restaurantes de diferentes especialidades. 4 bares (Café-bar, Piano-bar, Cigar-bar e Snack-bar). Terraço
com vistas. 1 piscina. Salões de reuniões. Ginásio. Spa e salão de
beleza. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Especial Noivos Garrafa de champagne a chegada. Quarto com
cama casal e boas vistas. Presente surpresa. 1 jantar romântico
(para os clientes em media pensão). No ultimo dia possibilidade de
manter o quarto até à hora de saída (sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

STANDARD (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Alojamento e pequeno-almoço

Meliá Cohiba 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.352€

Situação Frente ao mar, perto do Malecón, no centro da cidade, na
zona de Vedado. A 6 Kms do centro histórico e a 16 km do aeroporto.
Quartos 462 unidades (102 delas em The Level) com casa de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, minibar e cofre. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi. Quartos adaptados e para não
fumadores (sujeitos a disponibilidade). Capacidade máxima em
Standard: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças. Em Junior Suite: 2
pessoas.
Instalações e serviços 6 restaurantes: Buffet, italiano, mediterrâneo, 2 grill e Habana-café (restaurante bar temático que recria
o ambiente da década de 50). 7 bares (1 deles exclusivo para os
hóspedes The Level). Centro de negócios e convenções e galeria
comercial. Piscina com hidromassagem, ginásio, sauna e squash.
Casa do Habano. Salão de beleza e massagens (com custo). Serviço de minibus até ao centro histórico da cidade grátis. Wifi em
várias zonas do hotel.
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Chocolates, flores e garrafa de espumante à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Luna de Mel. 1
pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico (para MP/PC, bebidas não incluídas). No último dia possibilidade
de manter o quarto até às 15.00 hrs. (garantido). Estada mínima 3
noites ou 6 noites em combinados Meliá. Obrigatório
licença matrimonial.
STANDARD CLÁSICA (QUARTO BASE)

Alojamento e pequeno-almoço

Meliá Habana 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.286€

Situação Na 1ª linha do mar. Na zona residencial de Miramar. A 10
kms do centro histórico e a 15 kms do aeroporto.
Quartos 397 unidades (100 delas em The Level), todas elas com
casa de banho com secador de cabelo, TV via satélite, frigorífico,
cofre e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 4 restaurantes (buffet, italiano, oriental e
1 exclusivo para os hóspedes The Level). 5 bares, cafetaria 24 hrs
e sport bar. Salões de reuniões e Bussines center. 3 piscinas com
hidromassagem. Ginásio, ténis, sauna e massagens. Salão de beleza, galeria comercial e cabeleireiro (com custo). Casa do Habano.
Serviço grátis de minibus até ao centro histórico da cidade 6 vezes
ao dia. Wifi em tudo o hotel.
Especial Noivos Check in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Chocolates, flores e garrafa de espumante à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Luna de Mel. 1
pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico (para MP/PC, bebidas não incluídas). No último dia possibilidade
de manter o quarto até às 15.00 hrs. (garantido). Estada mínima 3
noites ou 6 noites em combinados Meliá. Obrigatório licença matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Alojamento e pequeno-almoço

Tryp Habana Libre 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.308€

Situação No centro da cidade de Havana, a escassos metros do
Malecón e com vistas para a baía. A 4 kms da parte antiga da cidade, precisamente onde começa La Rampa, centro da vida nocturna
e recreativa de Havana. A 17 kms do aeroporto.
Quartos 532 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV via satélite, minibar, cofre e varanda ou terraço. Serviço de quartos 24 horas. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 4 restaurantes de especialidades (buffet,
oriental, crioulo e gourmet). Cafetaria com serviço 24 horas, snack
bar e 2 bares. Sala de festas com espectáculos e música salsa. Área
comercial. Salões de conferências. Bussines Center com internet
(com custo). Casa do Habano. Piscina. Wifi em várias zonas do hotel
(com custo).
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Chocolates, flores e garrafa de espumante à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Luna de Mel. 1
Serviço de abertura de cama. 1 pequeno-almoço nupcial no quarto
(com reserva). 1 Jantar romântico (para MP/PC, bebidas não incluídas). No último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00
hrs. (garantido). Estada mínima 3 noites ou 6 noites em combinados Meliá. Obrigatório licença matrimonial.

STANDARD TRYP (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Meliá Internacional 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.616€

Situação Na 1ª linha de praia. A 35 km. do aeroporto de Varadero.
Quartos 946 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV vía satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira,
cofre e tábua de passar a ferro. Varanda. Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 15 restaurantes, 15 bares e 7 snack bar.
Internet (com custo). 4 piscinas (2 delas infantis). Babyclub (até 4
anos) e Miniclub (4-8 anos). Facilidades para a prática de desportos
aquáticos. Varios courts de ténis, ginásio, YHI SPA, cabelereiro e
salão de beleza (tudo com custo). Wifi no lobby (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks
24 horas, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais.
Desportos aquáticos sem motor. Programa de actividades. Ginásio,
sauna e jacuzzi.
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de boas-vindas.
Chocolates, flores e espumante a chegada. Presente surpresa. 1
abertura noturna romântica. 1 pequeno-almoço nupcial no quarto
(com reserva). 1 jantar romântico. No ultimo dia possibilidade de
manter o quarto até as 15.00 (garantida). Mínimo 6 noites em hotéis
Meliá. Obrigatório licença matrimonial.

CLÁSICA (QUARTO BASE)

150 HAVANA E VARADERO

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Meliá Península Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.321€

Situação Na 1ª linha da praia.
Quartos 581 unidades com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV via satélite, minibar, cafeteira, cofre, zona de vestir e
tábua de passar a ferro. Serviço de quartos (com custo). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 6 restaurantes, 6 bares. Fun pub. 3 piscinas
(2 delas infantis). Centro de negocios e convenções, internet (com
custo). Miniclub (4-12 anos) e babyclub. Facilidades para a prática
de desportos aquáticos. 2 courts de ténis. Ginásio com sauna e hidromassagem. Cabeleireiro, salão de beleza (com custo) e boutiques. Wifi no lobby (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks 24 horas, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Desportos aquáticos não motorizados. Actividades e animação.
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Garrafa de espumante, chocolates e flores à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Lua de Mel. 1
pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto até 15.00 hrs.
(garantido). Estadia mínima 6 noites em Hotéis Meliá. Obrigatório
licença matrimonial.
STANDARD CLÁSICA (QUARTO BASE)

Tudo Incluído

Meliá Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.413€

Situação Na 1ª linha da praia. Perto ao Centro de Convenções.
Quartos 490 unidades (70 delas em The Level) com casa de banho
com secador de cabelo, TV via satélite, minibar, cofre, varanda e
serviço de quartos 24 horas (com custo). Capacidade máxima 2
adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 6 restaurantes, 4 bares e snack bar 24 hrs.
Salas de reuniões. 2 piscinas (1 com zona para crianças) e hidromassagem. Ginásio, 2 courts de ténis, golf e facilidades para a prática de desportos aquáticos. Galeria comercial. Centro de beleza
(com custo). Wifi no lobby (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 3 jantares nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks
24 hrs., bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Ténis, desportos aquáticos sem motor. Actividades e animação.
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Garrafa de espumante, chocolates e flores à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Lua de Mel. 1
pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto até 15.00 hrs.
(garantido). Estadia mínima 6 noites em Hotéis Meliá. Obrigatório
licença matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (QUARTO BASE)

Varadero Golf Club (com custo) Muito perto encontra-se o court
de golf de 18 buracos, Par 72, com Putting Green e
Driving Range.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

VARADERO 151

Tudo Incluído

Meliá Marina Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.294€

Situação A 300 m. da praia, no porto desportivo “Marina Gaviota”.
Quartos 423 unidades (32 deles em The Level) com casa de banho
com secador de cabelo, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda ou
terraço. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 1 restaurante buffet e 5 à la carte. Snackbar. 8 bares. 3 piscinas (2 delas para crianças). Miniclub (4-12 anos).
Ginásio. YHI SPA (com custo). Court de ténis. Centro de desportos
aquáticos. Lojas. Area comercial “Plaza las Morlas”. Centro de Convenções. Wifi no lobby (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte
(com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks. Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Ginásio e ténis. Desportos aquáticos sem motor. Animação.
Especial Noivos Check-in privado com cocktail de Boas-Vindas.
Garrafa de espumante, chocolates e flores à chegada. Presente
surpresa. Quarto com atenções especiais. Cocktail Lua de Mel. 1
pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto até 15.00 hrs.
(garantido). Estadia mínima 6 noites em Hotéis Meliá. Obrigatório
licença matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (QUARTO BASE)

Paradisus Princesa del Mar 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.504€

Situação Numa das melhores zonas de praia de Varadero.
Quartos 630 unidades, com casa de banho completa com secador
de cabelo, TV via satelite, minibar (com reposição diária), utensílios
de café e chá, cofre, uso de roupões, tábua de passar a ferro e varanda ou terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 2 adultos.
Instalações e serviços 8 restaurantes. 1 snack-bar. 6 bares. Discoteca. Centro de negócios e internet (com custo). 3 piscinas com 3
hidromassagens. Ginásio e 4 courts de ténis. Sauna e YHI SPA (com
custo). Lojas. Area de jogos e entretenimento.
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks 24 horas, bebidas nacionais e “Premium” ilimitadas. Actividades desportivas. Desportos aquáticos sem motor
e mergulho (1 inmersão diária com reserva e sujeito a disponibilidade). Animação.
Especial Noivos Check in privado com Cocktail de Boas-Vindas.
Garrafa de espumante, chocolates e flores à chegada. Presente
surpresa. 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1
Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto
até 15.00 hrs. (garantido). 10% de desconto nas massagens no YHI
SPA. Estadia mínima 6 noites em Hotéis Meliá.
Obrigatório licença matrimonial.
PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

152 VARADERO

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Paradisus Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.535€

Situação Na 1ª linha da praia, numa das zonas mais belas de Varadero.
Quartos 794 unidades (428 delas Junior Suite, 82 em Suites Royal Service e 284 em Family Concierge) com casa de banho com secador de cabelo,
TV via satélite, minibar ( com reposição diaria), cafeteira, cofre, uso de roupões, tábua de passar a ferro e varanda/terraço. Serviço de quartos 24
horas. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 8 restaurantes: 2 buffet e 6 à la carte. 6 bares e snack 24 horas. Fun Pub das 19.30 as 02.00 horas. Salas de reuniões. 2
piscinas. YHI SPA (com custo). Ginásio, 3 courts de ténis e campo polidesportivo. Lojas. Wifi (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 4 jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks 24
hrs. Vinho da casa, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais ilimitadas“Premium”. Desportos variados e actividades aquáticas sem
motor. Mergulho (1 por dia). Ginásio e hidromassagem. Animação. Ténis. Miniclub (5-12 anos) e Babyclub (1-4 anos).
Especial Noivos Check in privado com Cocktail de Boas-Vindas. Garrafa de espumante, chocolates e flores à chegada. Presente surpresa. Quarto
com atenções especiais. Cocktail Lua de Mel. 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva). 1 Jantar romântico. No último dia possibilidade
de manter o quarto até 15.00 hrs. (garantido). 10% de desconto nas massagens no YHI SPA. Estadia mínima 6 noites em Hotéis Meliá. Obrigatório
licença matrimonial.

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

VARADERO 153

Tudo Incluído

Be Live Experience Turquesa 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.210€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 268 unidades (Standard, Junior Suites e Suites) com casa
de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, frigorífico e cofre (com custo). Varanda/terraço. Capacidade máxima 3
adultos ou 2 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 restaurantes. 3 bares. 1 piscina. 1 court de
ténis e ginásio. Miniclub (4-12 anos). Wifi (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 1 jantar em cada um
dos restaurantes à la carte (por semana de estadia, com reserva
e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais. Minibar. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor. Ginásio e sauna. Programa de actividades e
shows.
Especial Noivos Presente surpresa. 1 jantar romântico. No ultimo dia possibilidade de manter o quarto até as 16:00 hrs. (sujeito
a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial inferior a 6
meses.

STANDARD (QUARTO BASE)

Be Live Adults Only Cactus 4*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.239€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 270 unidades (entre Junior Suites, Suites, etc.) com casa
de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite, minibar
e cofre. Varanda ou terraço. Capacidade máxima 3 adultos (consulte tipo de quarto).
Instalações e serviços 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades à la carte e 1 grill. 7 bares. Discoteca. Salões de reuniões.
1 piscina. 4 courts de ténis e base aquática. Loja. Wifi (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 1 jantar em cada um
dos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais
as 24 hrs. Cofre e minibar. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem motor. Ginásio. Programa de actividades e shows.
Especial Noivos Presente surpresa. 1 jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto até as 16:00 hrs. (sujeito
a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial inferior a 6
meses.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

154 VARADERO

+16

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Ocean Vista Azul 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.379€

Situação Sobre um pequeno penhasco e com acesso directo a
uma praia paradisíaca.
Quartos 470 unidades (entre eles Deluxe, Privilege Deluxe e Royal
Master Suite) com casa de banho com duche e secador de cabelo,
TV por cabo, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua
de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos das 11 às
23 horas. Wifi (com custo) Capacidade máxima em Deluxe 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 6 restaurantes. 7 bares e 1 snack bar. 2
piscinas (1 delas Infinity) e 1 hidromassagem. Court de ténis e basquetebol. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-18 anos). SPA (com
custo). Sala de reuniões. Loja. Teatro para espectáculos. Wifi (com
custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades à la carte (sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais às
24 horas. Actividades variadas. Desportos aquáticos não motorizados. Programa de animação e shows.
Club privilege (com custo) Check in/out privado. Salão privado
com vistas ao mar, serviço de bar e pequeño-almoço continental.
No quarto: Amenities especiais, 4 horas de Wifi grátis (por quarto
e estadia).
DELUXE (QUARTO BASE)

Ocean Varadero El Patriarca 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.352€

Situação Na 1ª linha de praia e cercado por uma reserva ecológica.
Quartos 420 unidades (entre elas Deluxe, Privilege Deluxe e Privilege Suite), com casa de banho com duche y banheira separada,
secador de cabelo, sofá, TV por cabo de ecrã plano, minibar (com
reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda
ou terraço. Serviço de quartos de 11 a 23 horas. Wifi (com custo).
Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 4 restaurantes de especialidades. 7 bares e
1 snack bar. 2 piscinas (1 delas para os clientes Privilege) e 1 piscina
infantil. 2 courts de ténis e 1 campo polidesportivo. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Miniclub (4-12 anos)
e Club de Jóvens (13-18 anos). SPA (com custo). Salão de reuniões.
Loja. Discoteca. Teatro para shows. Wifi (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades à la carte (sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais as
24 horas. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem motor.
Animação e shows.
Club privilege (com custo) (+18 anos) Check-in/out pessoalizado.
Salão privado com serviço de bar e pequeno-almoço continental.
Piscina e bar exclusivos. No quarto: Amenities especiais.

DELUXE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

VARADERO 155

Tudo Incluído

Blau Varadero 4*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.487€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 395 unidades (entre elas Standard, Suites e Select) com
casa de banho completa com secador de cabelo, TV via satélite,
minibar, cafeteira, cofre e varanda. Quartos adaptados (sujeitos a
disponibilidade). Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 Restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades à la carte e 1 grill. 5 bares. 1 piscina. 2 courts de ténis, campo polidesportivo, ginásio e facilidades para a prática de
desportos aquáticos. Loja. Salão de beleza e serviço de massagens
(com custo). Sala de jogos. Wifi (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. 1 jantar nos restaurantes à la carte (por semana de estadia, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Actividades variadas, ténis, voleibol praia, ténis
de mesa, etc. Desportos aquáticos sem motor (catamarã, windsurf,
caiaques, etc) e 1 aula de iniciação ao mergulho na pisicina. Ginásio.
Actividades e espectáculos.

+18

STANDARD (QUARTO BASE)

Grand Memories Varadero 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.280€

Situação Na 1ª linha de praia. A 20 minutos do aeroporto.
Quartos 960 unidades com casa de banho e secador de cabelo,
TV via satélite, cafeteira, minibar, cofre, tábua de passar a ferro e
varanda/terraço. Capacidade máxima 3 pessoas.
Instalações e serviços 5 restaurantes. 6 Bares. Discoteca. 2 Piscinas. Miniclub (4-12 anos). SPA (com custo). Ginásio e 2 courts de
ténis. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte
(sujeitas a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais às 24 horas. Desportos aquáticos sem
motor.
Especial Noivos Bolos e garrafa de espumante (a chegada). Quarto
superior (sujeito a disponibilidade). 1 pequeno-almoço nupcial no
quarto. 1 jantar romântico. Presente surpresa. 10% de desconto nos
serviços do SPA. No último dia possibilidade de manter o quarto
até a saída (sujeito a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial. Estadia mínima 6 noites.
Club Diamond (com custo) Check-in/out pessoalizado. Area exclusiva na praia, serviço de apoio na praia. 20% de desconto nos
serviços do SPA e salão de beleza. No último dia possibilidade de
manter o quarto umas horas mais (com reserva e sujeito a disponibilidade).
STANDARD (QUARTO BASE)

156 VARADERO

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Royalton Hicacos 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.726€

Situação Na 1ª linha de praia.
Quartos 404 unidades com casa de banho e secador de cabelo, TV via satélite, cafeteira, minibar (com reposição diária de água), cofre, tábua de
passar a ferro e varanda/terraço. Wifi (com custo). Capacidade máxima 2 adultos.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte. 1 gelateria. 1 snack-bar. 4 bares. 1 bar de puros. Discoteca. Piscina. SPA (com custo).
Ginásio e court de ténis. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas Premium as 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas. Programa de animação. Ginásio e ténis.
Especial Novios Bolos e garrafa de espumante (à chegada ou durante a sua estadia). Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 1 Pequeño-almoço nupcial no quarto. 1 jantar romântico. Presente surpresa. 10% de desconto nos serviços do SPA. No ultimo dia possibilidade de manter o
quarto até a saída (sujeito a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial. Estadia miníma 6 noites.
Club Diamond (com custo) Check-in/out pessoalizado. Salão com aperitivos, postres e bebidas. Area exclusiva na piscina e praia. No ultimo dia
possibilidade de manter o quarto umas horas mais (com reserva e sujeito a disponibilidade). No quarto, minibar Premium e menú de almofadas.

+18

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

VARADERO 157

Tudo Incluído

Iberostar Bella Vista Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.374€

Situação Na 1ª linha de praia. A 11 km. do centro de Varadero.
Quartos 827 unidades (entre elas Standart, Familiares, Junior suites e Star Prestige) com casa de banho com duche e secador de
cabelo, ar condicionado, telefone, TV por cabo, minibar, cafeteira,
tábua de passar a ferro, cofre e varanda/terraço com vistas ao mar.
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 de especialidades. 1 snack bar. 5 bares. 3 piscinas. 1 piscina infantil com parque
aquático. Miniclub (4-12 anos). Lojas. Wellness Center (com custo).
Teatro para espectáculos. Ginásio, 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Facilidades para à prática de desportos aquáticos. Wifi
no lobby (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte
nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Desportos aquáticos sem motor. Actividades.
Animação diurna. Shows e música ao vivo pelas noites.
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Presente surpresa. Cama de casal e boa paisagem (sujeito a disponibilidade). 1
pequeno-almoço no quarto (no primeiro dia). 1 jantar romântico. No
ultimo dia possibilidade de manter no quarto até à saida (sujeito
a disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial inferior a 2
meses.
STANDARD (QUARTO BASE)

Iberostar Laguna Azul 5*

Tudo Incluído
7 Noites, desde

Por pessoa

1.346€

Situação Na 1ª linha de praia. A 18 km. do centro de Varadero.
Quartos 814 unidades (entre elas 24 Suites e novos quartos familiares). Todas com casa de banho com secador de cabelo, TV via satélite, minibar (com reposição diária), cofre, set de passar a ferro e
varanda ou terraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 pessoas.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte. 2
snack-bar. 7 bares. Gelataria. 6 piscinas (2 delas para crianças).
Teatro para animação e Fun pub. Miniclub (4-12 anos). SPA e salão
de beleza (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis, 1 de paddle e 1
campo polidesportivo. Loja. Facilidades para a prática de desportos
aquáticos. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24
horas. Desportos aquáticos sem motor. Programa variado de actividades. Shows nocturnos. Animação para adultos e crianças.
Especial Noivos Garrafa de espumante à chegada. Presente surpresa. Cama de casal e boa paisagem (sujeito à disponibilidade). 1
Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto
até à hora de saída (sujeito à disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial inferior a 2 meses.
STANDARD (QUARTO BASE)
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Tudo Incluído

Iberostar Varadero 5*

7 Noites, desde

Por pessoa

1.620€

Situação Na 1ª linha de praia. A 14 Km. e Varadero.
Quartos 386 unidades (entre eles Standard, Junior Suite, Junior Suite Superior e Family Premium) com casa de banho com duche, secador de
cabelo, TV via satélite, minibar, cafeteira, set de passar a ferro, cofre e varanda ou terraço. Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte. 1 snack na praia. 8 bares. 3 piscinas com zona infantil. Cabeleireiro. Ginásio. SPA
e centro de beleza (com custo). Parque aquático infantil. Miniclub (4-12 anos). Discoteca. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. 4
salões de reuniões. Zona comercial. Wifi nas zonas comuns (com custo).
Tudo Incluído Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais 24 hrs. Serviço de quartos das 11:00 às 23:00 hrs. Desportos aquáticos sem motor. Actividades. Animação diurna. Shows e
música ao vivo à noite. Entrada e consumos na discoteca.
Especial Noivos Garrafa de champagne à chegada. Presente surpresa. Cama de casal e uma boa paisagem (sujeito à disponibilidade). 1 pequeno-almoço no quarto (no primeiro dia). 1 Jantar romântico. No último dia possibilidade de manter o quarto até à hora de saída (sujeito à disponibilidade). Imprescindível licença matrimonial inferior a 2 meses.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa "Promo",
alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (174 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Seguro de Viagem
O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a EUROP ASSISTANCE um seguro de
viagens com a apólice nº 2RR, 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.

Estabelece-se uma franquia de euros 45,00 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.

As garantias incluídas no seguro de viagem terão efeito desde o momento da partida até ao momento da chegada da mesma.
Incluído
Apólice 2RR

Opcional
Completo
Apólice 2RV

Opcional
Só Anulação
Apólice 2RP

Opcional
Só Assistência
Apólice 2RT

Transporte ou repatriamento (por meio aéreo comercial), em caso de doença ou acidente do Segurado (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Repatriamento do Segurado falecido (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Transporte ou repatriamento de acompanhantes e/ou menores/deficientes
em caso de repatriamento do Segurado (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Regresso antecipado por doença grave, acidente grave ou falecimento de um familiar (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Deslocação para um familiar ou acompanhante (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Até 95 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 4.000 €
(franquia 45€)

Até 30.000 €

Até 30.000 €

Até 30 €

Até 120 €

Até 120 €

Até 95 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 e por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Transmissão de mensagens urgentes

Incluído

Incluído

Incluído

Envio de medicamentos para o estrangeiro

Incluído

Incluído

Incluído

Serviço de informações para viagens para o estrangeiro

Incluído

Incluído

Incluído

Até 600 €

Até 1.200 €

Até 1.200 €

Até 150 €

Até 150 €

GRANTÍAS SEGURAS POR PESSOA E VIAGEM

Gastos de alojamento para um familiar ou acompanhante por hospitalização do Segurado
Despesas médicas no destino
Despesas odontológicas de urgência
Despesas de prolongamento de estadia no hotel do Segurado (por prescrião facultativa)

Despesas de defesa legal fora do seu país de residência habitual
Indemnização por perda de voos de ligação
Perda de passaporte no estrangeiro
Indemnização por interrupção de férias em caso de repatriamento do Segurado

Até 75 €

Até 75 €

Até 1.500 €

Até 1.500 €

BAGAGEM
Indemnização por perda, roubo ou destruição da bagagem

Até 300 €

Até 1.000 €

Até 1.000 €

Demora na entrega de bagagem: reembolso pela compra de artigos de primeira necessidade

Até 90 €

Até 200 €

Até 200 €

Envío de objetos roubados, extraviados ou perdidos durante a viagem ao domicilio do segurado

Incluído

Incluído

Incluído

Até 6.000 €

Até 60.000 €

Até 60.000 €

Capital de acidente em viagem por falecimento

Até 12.000 €

Até 12.000 €

Capital de acidente em viagem por invalidez

Até 12.000 €

Até 12.000 €

Capital de acidente em viagem em meio de Transporte Público

Até 60.000 €

Até 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilidade Civil Privada
ACIDENTES PESSOAIS (ficam excluídos todos os passageiros menores de 14 anos e maiores de 65 anos)

ANULAÇÃO
Reembolso de despesas de penalização por anulação de viagem por causas especificadas na Apólice Geral

(1) Estas coberturas aplicam-se exclusivamente desde/até ao ponto de origem contratado.

Notificação dos Sinistros
Número de telefone com os indicativos
(+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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Até 3.000 €

Até 3.000 €

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.

Reembolsos

Todos os pedidos de reembolso deverão ser enviados pelo próprio cliente à
Europ Assistance (https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, acedendo a
"reembolso online") e não à Agencia de viagens ou à Soltour, que não têm poder
de decisão sobre a concessão da indemnização. O pedido deve ser acompanhado
de documentos de apoio digitalizados.

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 Férias

Opcional
Completo

32

euros
por pessoa

Opcional
Só Anulação

17

euros
por pessoa

Opcional
Só Assistência

25

euros
por pessoa

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

Programa
de voos nas
Caraíbas

REPÚBLICA DOMINICANA

MÉXICO

DATA E DIA DE OPERAÇÃO (A PUNTA CANA)

DATA E DIA DE OPERAÇÃO (A CANCÚN)

SAÍDA

CIA

SAÍDA

CIA

LISBOA

OBS

2ª Feira

06/05 - 28/10

LISBOA

OBS

3ª Feira

04/06 - 17/09

LISBOA

OBS

4ª Feira

12/06 - 11/09

LISBOA

OBS

Domingo

05/05 - 27/10

LISBOA

OBS

6ª Feira

14/06 - 06/09

SAÍDA

CIA

LISBOA

OBS

DATA E DIA DE OPERAÇÃO (A SAMANÁ)
5ª Feira (1)

06/06 - 19/09

(1) Regresso com escala em Montego Bay

CUBA
SAÍDA

CIA

LISBOA

OBS

DATA E DIA DE OPERAÇÃO (A VARADERO)
Sábado

01/06 - 05/10

JAMAICA
SAÍDA

CIA

LISBOA

OBS

DATA E DIA DE OPERAÇÃO (A MONTEGO BAY)
5ª Feira (2)

06/06 - 19/09

(2) Ida com escala em Samaná

CONSULTE PROGRAMA DE VOOS E PREÇOS
COM SAIDA DE MADRID

Taxas locais na saída (não estão incluidas nos preços): Na
República Dominicana terá de pagar 20 dólares. Na Jamaica:
95 $. No México terá de pagar 70 € As taxas de saída se pagarão: Se a viagem for com a companhia Orbest: directamente no aeroporto no regresso, antes de facturar.
* Taxas sujeitas a alterações.

Notas comuns
Em caso de não existir lugares na “Tarifa Promo”,
aplicam-se os suplementos de Tarifa Básica, Média ou 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 tra-

mites de embarque. Aconselhamos 3 horas para
voos transcontinentais.
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.
Pedimos que se informe com detalhe em função das datas da
sua viagem, já que em determinados momentos do ano poderá
encontrar a presença de algas no Mar das Caraíbas.
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
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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.
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,
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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
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

CARAIBAS

Até às 72h. posteriores

Sem gastos

A partir de 72h. e até 7 dias

60 €

Mais de 7 dias

120 €

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
% de custo do valor
do início da viagem
Total
entre 10º e 15º (inclusive)
5
entre 4º e 9º (inclusive)
15
A 72 hrs.
25
A 48 hrs.
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: nº 2RR, 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 160 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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