“Amor não se conjuga no passado,
ou se ama para sempre
ou nunca se amou verdadeiramente.”
Fernando Pessoa
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Maldivas
Formadas por uma cadeia de 26 atóis de corais situados a sudoeste do
Sri Lanka, as ilhas Maldivas estendendo-se pelo Equador numa linha de
norte a sul, com 754km de comprimento e 118km de largura, num total
de 1192 ilhas, das quais somente 202 estão habitadas. A maioria das
lagoas de água cristalina são de cor azul turquesa e têm impressionantes
recifes de coral e abundante vida marinha em estado puro. O seu clima,
o encanto tropical e as praias de areia branca fazem com que seja o
destino ideal para casais em Lua de Mel e para os amantes de mergulho,
que aqui encontrarão uma grande variedade de fauna marinha, jardins
de coral e peixes multicoloridos. O aeroporto internacional e a capital
encontram-se no atol principal chamado Malé. Cada hotel está situado
numa ilha, e o transporte é geralmente realizado em lancha rápida. Para
chegar aos hotéis localizados fora do atol de Malé é possível viajar de
hidroavião, voos domésticos ou speed boat.

Ofertas especiais Noivos

Maldivas
Reethi Beach Resort

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno Almoço
Desde 1.321 € (preço por pessoa)
De 24 de Abril a 14 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um cesto de frutas, decoração da cama e um jantar à luz das
velas (oferta de uma garrafa de vinho durante o jantar). De 24/04/22 a 31/10/22 Min. 7 noites, upgrade grátis de duas noites, de Deluxe Villa para Water Villa.
De 24/04/22 a 31/10/22 - Min. 10 noites, upgrade grátis de 3 noites, de Deluxe Villa
para Water Villa.

Reethi Faru

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.458 € (preço por pessoa)
De 01 Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Upgrade de Deluxe Beach Villa para Deluxe Jacuzzi Beach
Villa (mediante disponibilidade), cesto de frutas e decoração da cama com flores à
chegada, um jantar especial à luz das velas com uma garrafa de vinho (localização
decidida pelo hotel), uma massagem de 15 minutos para o casal no dia da chegada,
10% de desconto na ourivesaria, 15% desconto num cruzeiro ao pôr-do-sol e
desconto de 15% numa sessão romântica de fotografia.

Malahini Kuda Bandos
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 1.464 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022 e de 01 de Setembro a 31 de Outubro de 2022

OFERTA NOIVOS: Oferta de um prato de frutas e cama decorada à chegada.

Hondaafushi Island Resort
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 1.551 € (preço por pessoa)
De 1 de Maio a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Reservas em Tudo Incluído - upgrade de Superior Beach
Bungalow para Deluxe Beach Bungalow, um crédito de 25 USD por pessoa para o
Spa, uma hora de passeio em kayak e equipamento grátis para snorkeling.

Kurumba Maldives

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço
Desde 1.577 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Estadia em APA, MP e PC: Oferta de uma garrafa de vinho da
casa; quarto decorado e brindes à chegada, crédito de 30 USD por pessoa para uso
no Spa Veli. Estadia em Dine Around: Oferta de uma garrafa de champanhe, quarto
decorado e brindes à chegada, crédito de 30 USD por pessoa para uso no Spa Veli
,upgrade de quarto superior para deluxe bungalow (sujeito a disponibilidade).
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Meeru Resort

9 dias / 7 noites em Pensão Completa
Desde 1.613 € (preço por pessoa)
De 01 de Junho a 12 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Oferta de um prato de fruta, uma garrafa de espumante e
flores no quarto à chegada.

Velassaru Maldives

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço
Desde 1.649 € (preço por pessoa)
De 1 de Maio a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de Taittinger champagne de 375 ml, tapas no Chill
Bar (seleção de 3 pratos de tapas e 2 copos de vinho espumante), pack oferta de
l’Occitane e um crédito de 25 USD para utilizar localmente no Spa.

Sun Siyam Olhuveli

Sup

9 dias / 7 noites em Pensão Completa
Desde 1.764 € (preço por pessoa)
De 01 de Junho a 31 de Julho de 2022 e de 01 de Setembro a 30 de Setembro de 2022

OFERTA NOIVOS: Um cesto com frutas, garrafa de vinho, 1 jantar especial num
restaurante à la carte (menu de 3 pratos), decoração no quarto e bolo comemorativo¸
banho floral na villa (uma vez durante a estadia em todos os quartos com banheira).
Mín. 7 noites: Upgrade das últimas 2 noites para uma Water villa (sujeito a
disponibilidade).

Adaaran Hudhuran Fushi
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.768 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Decoração especial do quarto, um bolo e um jantar à luz das
velas.

Adaaran Rannalhi
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.791 € (preço por pessoa)
De 01 Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Decoração especial do quarto, um bolo e um jantar à luz das velas.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Maldivas
Kandima Maldives
Adaaran Select Meedhupparu
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.805 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Agosto de 2022
OFERTA NOIVOS: Decoração especial do quarto, um bolo e um jantar à luz das
velas.

Filitheyo Island Resort

Sup
9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 2.261 € (preço por pessoa)
De 11 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 3 noites - Cesto com frutas, garrafa de vinho à chegada,
um jantar romântico e decoração floral do quarto. Mín. 7 noites: além das ofertas
já mencionadas acresce ainda uma massagem de 60 minutos. De 11/05/21 a
31/10/21: upgrade grátis de 2 noites, de Beach Studio para Aqua Villa.

Kudafushi Resort & Spa
9 dias / 7 noites em Soft Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

Desde 2.274 € (preço por pessoa)

Desde 1.963 € (preço por pessoa)

De 01 de Maio a 31 de Julho e de 01 de Setembro a 30 de Setembro de 2022

De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um cesto de fruta e uma garrafa de vinho à chegada, oferta
de duas excursões por pessoa (mín. de 5 noites), 20% de desconto em à la carte
e em jantares especiais e 10% desconto em tratamentos de Spa. Mín. 7 noites
(de 1/05 a 31/10/22): upgrade de 2 noites Superior Villa para Water villa (sujeito a
disponibilidade).

Medhufushi Island Resort
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.965 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um bolo e uma garrafa de vinho à chegada, oferta de duas
excursões por pessoa (mín. de 5 noites), 20% de desconto em à la carte e em
jantares especiais, 10% desconto em tratamentos de Spa e um passeio p/ snorkling
(equip. não incluído). Mín. 7 noites: upgrade de 2 noites Beach villa para Water villa
(sujeito a disponibilidade).

Sun Syam Iru Fushi

OFERTA NOIVOS: Mín. 3 noites - Uma garrafa de espumante e cesto de fruta à
chegada, um jantar romântico e um tratamento no Spa para o casal (50 min).

Sun Siyam World
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 2.533 € (preço por pessoa)
De 21 de Maio a 20 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de espumante e um prato de fruta à chegada,
pequeno-almoço no quarto uma vez durante a estadia, decoração especial do
quarto à chegada e um bolo de celebração.

Anantara Veli

9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 2.538 € (preço por pessoa)

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço

De 13 de Maio a 31 de Julho de 2022; de 01 Setembro a 30 de Setembro de 2022

Desde 2.226 € (preço por pessoa)

OFERTA NOIVOS: De 08/05/22 a 23/12/22 e para estadas mínimas de 4 noites:
Uma garrafa de champanhe, decoração na cama e chocolates.

De 15 de Maio a 30 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 3 noites - Cesto de frutas e garrafa de vinho no quarto à
chegada, preparação de um banho especial, um jantar romântico à luz de velas e
um bolo de noivos. Mín. 7 noites: além das ofertas já mencionadas para 3 noites
acresce uma massagem de 30 minutos para o casal e oferta de upgrade nas ultimas
2 noites de deluxe beach villa para water villa

Lux South Ari Atoll Maldives
9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço
Desde 2.242 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 30 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Um prato de fruta e uma garrafa de espumante, uma massagem
para o casal (30 minutos por casal), uma foto do casal.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Sun Siyam Vilu Reef Maldives
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 2.655 € (preço por pessoa)
De 26 de Abril a 30 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 3 noites - uma garrafa de vinho espumante, um prato
com frutas e a cama decorada, um pequeno-almoço no quarto durante a estadia,
um bolo de noivos. Mín. 7 noites: decoração do quarto, um jantar especial no À
La Carte Restaurant durante a estadia (com reserva prévia); um pequeno-almoço
no quarto durante a estadia, crédito de 50 USD por quarto no Spa (não aplicável
para pacotes de Spa personalizados e com reserva prévia), um bolo e um banho
romântico (com pétalas de flores). Upgrade das últimas 2 noites, de Jacuzzi Deluxe
Beach Villa para Reef Villa.
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de
aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Maldivas
You & Me Cocoon Maldives
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 2.689 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Upgrade grátis de Manta Villa para Dolphin Villa, de Dolphin
Villa para Aqua Suite ou Beach Suite Pool ou de Dolphin villa para Aqua Suite
Pool (mediante disponibilidade). Mín. 4 noites: uma garrafa de vinho e chocolates,
50% de desconto no restaurante debaixo de água (bebidas não incluídas). Mín. 7
noites: além das ofertas mencionadas, oferta de um jantar à luz das velas e de um
tratamento no Spa.

LTI Maafushivaru Resort
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 2.780 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 19 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - decoração da cama à chegada, cesto de frutas e
jantar à luz das velas com uma garrafa de vinho espumante incluída.
De 01/05/22 a 31/10/22: Mín. 7 noites, upgrade grátis de 2 noites, de Beach Villa
para Water Villa.

Varu by Atmosphere
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 2.811 € (preço por pessoa)
De 19 de Abril a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - Decoração da cama (na primeira ou segunda
noite, dependendo da hora da chegada), um jantar romântico, um bolo de Noivos
e um presente do hotel.

Cocoon Maldives

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 2.874 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Upgrade grátis de Beach Suite para Lagoon Suite (mediante
disponibilidade). Mín. 4 noites: Uma garrafa de vinho, chocolate com serviço
noturno de arrumação de cama especial por quarto e um jantar romântico para
dois. Mín. 7 noites - Oferta de um tratamento no Spa.

Dhigali Island Resort
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 3.028 € (preço por pessoa)

Constance Halaveli Resort
9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço
Desde 3.114 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 29 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Chocolates e vinho espumante no quarto à chegada, 50% de
desconto por pessoa num tratamento Spa e um presente surpresa.

Oblu Select at Sangeli

Sup

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 3.117 € (preço por pessoa)
De 19 de Abril a 31 de Outubro de 2022

OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - Decoração da cama, um jantar romântico, um
pequeno bolo de Noivos e um presente do hotel. De 01/05/22 a 31/10/22: upgrade
de Beach Villa para Water Villa (sujeito a disponibilidade).

Constance Moofushi Resort
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 3.143 € (preço por pessoa)
De 1 de Maio a 29 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Fruta e vinho espumante no quarto à chegada, 50% de desconto
por pessoa num tratamento Spa e um presente surpresa.

Atmosphere Kanifushi
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 3.145 € (preço por pessoa)
De 19 de Abril a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - decoração da cama (na primeira ou segunda
noite, dependendo da hora da chegada), um jantar romântico para o casal, durante
a estadia e um bolo de Noivos e um presente do hotel. De 01/05/22 a 31/10/22 upgrade de Sunset Beach Villa para Water Villa (sujeito a disponibilidade).

Sun Siyam Iru Veli

9 dias / 7 noites em Tudo Incluido
Desde 3.551 € (preço por pessoa)
De 26 de Abril a 30 de Setembro de 2022

De 01 de Maio a 31 de Outubro
OFERTA NOIVOS: Mín 4 noites - meia garrafa de Moet, um pacote especial de
café, um presente especial do Spa e uma caixa de chocolates praliné caseiros.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de
aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

OFERTA NOIVOS: Oferta de um floating breakfast em duplo beach suite with pool;
1 garrafa de vinho espumante, um prato com frutas e a cama decorada, oferta de
um bolo de Noivos.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de
aeroporto e combustível no valor de 449€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Tortuguero c/ Manuel Antonio
9 dias / 7 noites – Categoria A em 4x4
Desde 1.466 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 30 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 7 noites nos
hotéis previstos, em regime de alojamento e pequeno-almoço; inclui 3 almoços e 2
jantares; transferes em serviço regular; na opção com aluguer de carro: 4x4
compacto Nissan Kicks do dia 4 ao 8, excepto para Tortuguero, onde o acesso é
feito de autocarro e lancha com guia; entrada no Parque N. Tortuguero; seguro de
viagem; taxas de aeroporto e combustível no valor de 327€* (sujeitas a alteração
até à emissão dos bilhetes).

Costa Rica Clássica

10 dias / 8 noites – Categoria A em 4x4
Desde 1.523 € (preço por pessoa)
De 17 de Maio a 30 de Junho de 2022

Costa Rica
Concentrar mais de 5% da biodiversidade mundial num país tão pequeno
é, desde logo, um excelente cartão de visita. Situada na América Central,
com fronteira a norte com a Nicarágua com o Panamá a sudeste, e
banhada pelo Mar das Caraíbas e pelo Oceano Pacífico, a Costa Rica é o
destino ideal para quem procura uma Lua de Mel onde pode desfrutar
de encantadoras praias tropicais, de grandes aventuras e das maravilhas
da natureza. Com cerca de 25% do território ocupado por diversas áreas
protegidas - parques nacionais, reservas biológicas, refúgios nacionais de
vida selvagem - há toda uma série de propostas que lhe permitem viver
este destino ao máximo. Para além dos clássicos banhos de sol, os casais
mais aventureiros podem escolher entre uma variedade de actividades
como o rafting, mergulho, canoagem, as caminhadas na natureza e
até o surf. O clima tropical durante todo o ano, onde as temperaturas
raramente descem abaixo dos 22°C ajudam a fazer deste destino o seu
eleito para um momento tão especial como este.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 7 noites nos hotéis
previstos, em regime de pequeno-almoço; 3 almoços e 2 jantares durante o circuito;
transferes em serviço regular; na opção com aluguer de carro: 4x4 compacto Nissan
Kicks do dia 4 a 8, excepto para Tortuguero, que é feito de autocarro e lancha com
guia; entrada no Parque N. Tortuguero; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de
combustível no valor de 327€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Tortuguero c/ Guanacaste
9 dias / 7 noites – Categoria A em 4x4
Desde 1.570 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 30 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 7 noites de
alojamento nos hotéis previstos, em APA e regime de TI em Guanacaste; inclui 3
almoços e 2 jantares; transferes em serviço regular; na opção com aluguer de carro:
4x4 compacto Nissan Kicks dia 4 ao 8, excepto para Tortuguero, onde o acesso
é feito de autocarro e lancha com guia; entrada no Parque Nacional Tortuguero;
seguro de viagem; taxas de aeroporto e combustível no valor de 327€* (sujeitas a
alteração até à emissão dos bilhetes)

Pura Vida c/ Manuel Antonio
12 dias / 10 noites – Categoria A em 4x4
Desde 1.667 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 30 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 10 noites nos hotéis
previstos, em regime de alojamento e pequeno-almoço; inclui 3 almoços e 2 jantares
durante o circuito; transferes em serviço regular; na opção com aluguer de carro:
4x4 compacto Nissan Kicks do dia 4 a 11, excepto para Tortuguero, onde o acesso
é feito de autocarro e lancha com guia; entrada no Parque Nacional Tortuguero;
seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 327€* (sujeitas
a alteração até à emissão dos bilhetes).

Pura Vida c/ Guanacaste
12 dias / 10 noites – Categoria A em 4x4
Desde 1.822 € (preço por pessoa)
De 17 de Abril a 30 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 10 noites nos
hotéis previstos, em regime de pequeno-almoço e tudo incluído em Guanacaste;
3 almoços e 2 jantares durante o circuito; transferes em serviço regular; na opção
com aluguer de carro: 4x4 compacto Nissan Kicks do dia 4 a 11, excepto para
Tortuguero, que é feito de autocarro e lancha com guia; entrada no Parque N.
Tortuguero; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no valor de
327€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Hotel Sunrise Attitude
9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Desde 1.128 € (preço por pessoa em duplo)
De 01 de Junho a 30 de Junho de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 5 noites - saco de praia e chá exclusivo Attitude, um jantar
romântico (bebidas não incluídas), uma massagem de 30 min. por pessoa.

The Ravenala Attitude
9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Desde 1.226 € (preço por pessoa em duplo)

Maurícia
Esta ilha de origem vulcânica, situada a sudoeste do oceano Índico,
a 900km de Madagáscar constitui o arquipélago das Mascarenhas,
juntamente com as ilhas Reunião e Rodrigues. A Ilha Maurícia conta
com uma natureza única, com bosques tropicais, cascatas abundantes e
praias cristalinas com recife de coral. Hoje assume-me como um destino
turístico de primeira, graças à tranquilidade das suas águas, a qualidade
dos hotéis, a amabilidade dos populares, e uma atmosfera colorida,
onde a mistura de raças, culturas, religiões e costumes, fazem com que
o viajante se sinta em casa. Perfeito para a sua Lua de Mel, portanto.

De 01 de Junho a 30 de Junho de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 5 noites - saco de praia e chá exclusivo Attitude, um jantar
romântico (bebidas não incluídas), uma massagem de 30 min. por pessoa.

Lux Belle Mare Resort

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.255 € (preço por pessoa em duplo)
De 01 de Junho a 23 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um pequeno-almoço junto à piscina, uma aula de cocktails;
um brinde ao amor com canapés, upgrade para a categoria de quarto seguinte
(sujeito a disponibilidade). Para reservas em Meia Pensão / Pensão Completa /
Tudo Incluído: Um jantar romântico (bebidas não incluídas). Mín. 10 noites: uma
massagem por pessoa e estadia (45 min entre as 10h00 e as 16h00 - marcação
obrigatória).

Lux Grand Gaube

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.255 € (preço por pessoa em duplo)
De 01 de Junho a 23 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um pequeno-almoço junto à piscina, uma aula de cocktails;
um brinde ao amor com canapé, upgrade de Superior para Deluxe Room e de
Deluxe para Junior Suite (sujeito a disponibilidade). Para reservas em Meia Pensão:
1 jantar romântico (bebidas não incluídas). Min. 10 noites: uma massagem por
pessoa e estadia (45 min entre as 10h00 e as 16h00 - marcação obrigatória).

RIU Creole

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.289 € (preço por pessoa em duplo)
De 16 de Maio a 30 de Setembro de 2022

Ofertas especiais Noivos

Maurícia
Ambre Resort

La Pirogue Resort

Desde 1.327 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.485 € (preço por pessoa em duplo)

De 23 de Abril a 3 de Setembro de 2022

De 23 de Abril a 08 de Julho e de 20 de Agosto a 30 de Setembro de 2022

OFERTA NOIVOS: Uma cerimónia de casamento simbólica.

OFERTA NOIVOS: Uma cerimónia de casamento simbólica.

Long Beach Resort

C Mauritius

Desde 1.397 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.509 € (preço por pessoa em duplo)

De 23 de Abril a 07 de Outubro de 2022

De 27 de Fevereiro a 30 de Abril de 2022

OFERTA NOIVOS: Uma cerimónia de casamento simbólica.

OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho espumante e aperitivos, decoração do
quarto com flores, 25% desconto no C Spa para uma massagem entre as 09h30 e
as 14h00 (uma durante a estadia), um jantar à luz das velas.

RIU Le Morne

Constance Belle Mare

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

Sup

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Desde 1.397 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.577 € (preço por pessoa em duplo)

De 16 de Maio a 30 de Setembro de 2022

De 01 de Maio a 29 de Setembro de 2022

OFERTA NOIVOS: Upgrade de quarto standard para superior (sujeito a
disponibilidade).

OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de espumante com canapés; decoração do quarto
com flores e velas no dia da chegada. Durante a estadia e apenas uma vez por
estadia: 25% de desconto no Spa (previamente marcado entre as 09h30 e as
14h00), um jantar à luz das velas (exceto bebidas), um presente surpresa.

Beachcomber Trou Aux Biches

Constance Prince Maurice

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço

Desde 1.431 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.678 € (preço por pessoa em duplo)

De 01 de Junho a 31 de Julho e de 28 de Agosto a 30 de Setembro de 2022

De 01 de Maio a 29 de Setembro de 2022

OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho espumante. Na compra da Meia Pensão:
oferta dos almoços num restaurante selecionado (2 pratos). Mín 4 noites: oferta
de uma experiência à escolha do catálogo Beachcomber.

OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho com canapés, um saco de praia, um jantar
à luz das velas (bebidas não incluídas).

Tamassa

Sugar Beach Resort 5

Desde 1.443 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.726 € (preço por pessoa em duplo)

De 01 de Junho a 23 de Julho de 2022

De 23 de Abril a 30 de Setembro de 2022

OFERTA NOIVOS: Um bolo especial para Noivos, uma garrafa de espumante
com espetadas de frutas mergulhadas em chocolate, um pequeno-almoço
especial, um jantar romântico, upgrade de quarto standard para superior (sujeito a
disponibilidade). Mínimo 10 noites: Uma massagem por pessoa e estadia (30 min
entre as 10h00 e as 16h00 - marcação obrigatória).

OFERTA NOIVOS: Uma cerimónia de casamento simbólica.

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 476€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 476€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Safaris
Conhecido pelas savanas e pelos parques e reservas naturais a perder
de vista, o Quénia é um país para conhecer de coração aberto. Aberto
aos contrastes, às músicas, aos sabores e às cores. Aberto às pessoas,
às tribos, à vida selvagem, às praias, aos céus estrelados e aos odores.
Aberto ao sol, que aqui nasce e se põe de forma sublime, e aberto
ao amor, que aqui se celebra a cada chegada para desfrutar o mundo
animal na sua forma mais pura: em liberdade.
Na Tanzânia, nação vizinha, reina o mesmo espírito de descoberta nas
planícies do Parque Nacional de Serengeti, um dos destinos de eleição
para quem procura a magia de um safari com avistamento dos “Big 5”
(elefante, leão, leopardo, búfalo e rinoceronte), cenário perfeito para
quem elege este como o primeiro destino de uma vida a dois.

Ofertas especiais Noivos

Safaris Quénia

Safaris Tanzânia
Safari Rift Valley & Mombaça
11 dias / 8 noites - Opção Sentrim & Leopard Beach Resort &
Spa 5* em Meia Pensão
Desde 2.197 € (preço por pessoa)

Tanzânia Express & Zanzibar

12 dias / 9 noites – Categoria única & Fumba Beach Lodge
3* Sup. em Meia Pensão
Desde 2.981 € em regular (preço por pessoa)
Desde 3.511 € em privado (preço por pessoa)

De 01 de Abril a 25 de Junho de 2022

De 1 Abril a 31 de Maio de 2022

Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 4 noites de safari
em regime de Pensão Completa, excepto em Nairobi (em APA); safari em 4x4,
guia/condutor em inglês; entradas nos parques; 4 noites de alojamento na zona
de Mombaça no regime selecionado; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de
combustível no valor de 333€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 4 noites de alojamento
em regime de Pensão Completa durante o safari e um almoço em Arusha; transferes;
transporte em veículos 4x4; guia/condutor em espanhol; visitas e safaris conforme
itinerário; entradas nos parques; 5 noites de alojamento em Zanzibar no regime
seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 360€* (sujeitas a alterações até à emissão dos bilhetes).

Savanas do Quénia

Safari Ngorongoro Rota 1

8 dias / 6 noites

9 dias / 6 noites

Desde 2.403 € em regular (preço por pessoa)
Desde 2.841 € em privado (preço por pessoa)

Desde 3.341 € (preço por pessoa)

De 01 de Abril a 10 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 6 noites de safari
em regime de Pensão Completa, excepto em Nairobi (em APA); safari em 4x4,
guia/condutor em espanhol; entradas nos parques; seguro de viagem; taxas de
aeroporto e de combustível no valor de 333€* (sujeitas a alteração até à emissão
dos bilhetes).

De 01 Abril a 31 de Maio de 2022
Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 6 noites de alojamento
em regime de Pensão Completa durante o safari e um almoço em Arusha;
transferes; transporte em veículos 4x4; guia/condutor em espanhol; visitas e safaris
conforme itinerário; entradas nos parques; seguro de viagem; taxas de aeroporto e
de combustível no valor de 360€* (sujeitas a alterações até à emissão dos bilhetes).

Quénia de Norte a Sul

Safari Simba

10 dias / 7 noites

10 dias / 7 noites - Opção Serena

Desde 2.582 € em regular (preço por pessoa)
Desde 3.037 € em privado (preço por pessoa)

Desde 3.532 € em regular (preço por pessoa)
Desde 3.981 € em Privado (preço por pessoa)

De 01 de Abril a 24 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 7 noites de safari em
regime de Pensão Completa, excepto em Nairobi (em APA); safari em 4x4, guia/
condutor em inglês/espanhol; entradas nos parques; seguro de viagem; taxas de
aeroporto e de combustível no valor de 333€* (sujeitas a alteração até à emissão
dos bilhetes).

Safari Rift Valey & Zanzibar
12 dias / 9 noites - Opção Sopa & Fumba Beach Lodge
3* Sup. em Meia Pensão
Desde 2.616 € (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 15 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 4 noites de safari em
regime de Pensão Completa, excepto em Nairobi (em APA); safari em 4x4, guia/
condutor em inglês; entradas nos parques; 5 noites de alojamento em Zanzibar
no regime selecionado; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 333€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

De 01 de Abril a 25 de Maio de 2022
Inclui: Passagem aérea com a AF/KLM, em classe económica; 7 noites de safari;
regime de Pensão Completa excepto em Nairobi (em APA); transporte em 4x4 com
condutor/guia local a falar inglês e com janela garantida; entradas nos parques;
seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 360€* (sujeitas
a alteração até à emissão dos bilhetes).

Safari Ngorongoro Rota 1 & Zanzibar
14 dias / 11 noites - Categoria única & Fumba Beach Lodge
3* Sup. em Meia Pensão
Desde 3.799 € (preço por pessoa)
De 01 Abril a 31 de Maio de 2022
Inclui: Passagem aérea com a KLM/AF, em classe económica; 6 noites de alojamento
em regime de Pensão Completa durante o safari e um almoço em Arusha; transferes;
transporte em veículos 4x4; guia/condutor em espanhol; visitas e safaris conforme
itinerário; entradas nos parques; 5 noites de alojamento em Zanzibar no regime
seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 360€* (sujeitas a alterações até à emissão dos bilhetes).

Praias em Zanzibar
Formado pelas ilhas de Unguja (Zanzibar), Pemba e outras pequenas
ilhas, o arquipélago de Zanzibar é hoje um destino de eleição para
quem procura uma Lua de Mel com a combinação perfeita entre praias
paradisíacas e uma marcante componente cultural. A ilha principal é
conhecida como “a ilha das especiarias” graças à importância que teve
o comércio das mesmas desde o século XVII. Ao longo da sua história
atraiu mercadores, missionários e exploradores cuja herança ainda hoje
é visível na ilha. A mistura de culturas africana e árabe resulta numa
mescla perfeita, muito evidente no coração da capital, Stone Town, que
faz lembrar um cenário de contos orientais com as suas ruelas, bazares,
mesquitas, termas, palácios e mansões.

Ofertas especiais Noivos

Zanzibar
Fumba Beach Lodge

Sup

Sandies Baobab Beach

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

Desde 1.160 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.557 € (preço por pessoa)

De 01 de Abril a 15 de Junho de 2022

De 1 de Abril a 30 de Junho 2022
OFERTA NOIVOS: Flores e bolachas; preparação de um jantar romântico junto à
piscina ou praia (não inclui a refeição); desconto de 20% no jantar privado de marisco
na praia; upgrade para a categoria de quarto seguinte (sujeito a disponibilidade).

Hotel Voi Kiwengwa Resort

Riu Palace Zanzibar

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

Desde 1.258 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 1.631 € (preço por pessoa)

De 01 de Abril a 24 de Abril de 2022 e de 01 de Junho a 30 de Junho de 2022

De 01 de Maio a 31 de Maio de 2022

OFERTA NOIVOS: Min. 7 noites: Cesto com frutas, decoração do quarto, 1 garrafa
de espumante, 1 jantar romântico.

OFERTA NOIVOS: Decoração de cama, vinho espumante, um jantar romântico e
upgrade de quarto para a categoria seguinte (mediante disponibilidade).

Ocean Paradise Resort & Spa

Gold Zanzibar Beach House
& Spa

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Desde 1.285 € (preço por pessoa em duplo)
De 01 de Abril a 20 de Abril de 2022 e de 21 de Maio a 31 de Maio de 2022

9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 1.675 € (preço por pessoa em duplo)
De 19 de Abril a 30 de Junho de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - Cesto com frutas e uma garrafa de espumante
no quarto e um jantar romântico na praia.

Karafuu

Melia Zanzibar

Desde 1.293 € - preço por pessoa em duplo

Desde 1.988 € (preço por pessoa em duplo)

De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022

De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022

OFERTA NOIVOS: cesto de fruta e flores e uma garrafa de vinho, 1 jantar romântico
no restaurante no Meza Moja, upgrade para a categoria de quarto seguinte (sujeito
a disponibilidade).

OFERTA NOIVOS: Amenities de boas-vindas à chegada, um arranjo especial com
espumante. Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade) e um jantar
romântico no Restaurante Aqua ou The Level (requer reserva antecipada).

Hotel Diamonds Mapenzi Beach

Zuri Zanzibar

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Tudo Incluído

9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Desde 1.424 € (preço por pessoa em duplo)

Desde 2.145 € (preço por pessoa em duplo)

De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022

De 01 de Abril a 31 de Maio de 2022

OFERTA NOIVOS: quarto decorado com flores; desconto de 20% no jantar
privado de marisco na praia; upgrade para a categoria de quarto seguinte (sujeito
a disponibilidade).

OFERTA NOIVOS: Oferta de um cocktail Zuri, um passeio ao Spice Garden e de
uma aula de ioga para hóspedes em villa ou suite.

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 383€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Inclui: Passagem aérea com a Lufthansa, em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 383€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Leopard Beach Resort & Spa
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 1.177 € (preço por pessoa)
De 20 de Abril a 15 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um cesto de frutas e flores à chegada e 30 minutos de
massagem para o casal (1 vez por estadia).

Baobab Beach Resort & Spa
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.231 € (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022

Praias em Mombaça
Mais do que a segunda maior cidade do país, Mombaça é também a prova
de que, para além dos famosos safaris, o Quénia também é morada
de um dos litorais mais bonitos do mundo.
Banhado pelo Oceano Índico, este é o destino ideal para quem deseja
conhecer um lado diferente do Quénia, a começar pela belíssima Diani
Beach, verdadeiro cartão postal de Mombaça, eleita já por duas vezes a
melhor praia do continente africano. São mais de 10 km de praia com
água de cor azul-turquesa, com resorts premiados internacionalmente, que
fazem desta uma excelente opção para uns dias de descontração a dois.

OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho, um cesto de fruta e flores à chegada,
20% de desconto no restaurante à la carte e 20% de desconto nas primeiras duas
visitas ao Spa.

Sandies Malindi Dream Garden
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.265 € (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022
OFERTA NOIVOS: Um cocktail romântico no bar da praia.

Diamonds Dream of Africa
9 dias / 7 noites em Tudo Incluído
Desde 1.470 € (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 30 de Junho de 2022
OFERTA NOIVOS: Decoração especial do quarto à chegada, 1 hora grátis nas
piscinas Thalasso, desconto de 20% no jantar privado de marisco na praia.

Ofertas especiais Noivos

Inclui: Passagem aérea com a Qatar Airways, em classe económica; 7 noites de alojamento no regime seleccionado; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e combustível no valor de 371€* (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).

Seychelles
Uma Lua de Mel nas Seychelles devia ser a própria definição de “sonho”.
Este arquipélago, com uma localização estratégica no Oceano Índico,
foi visitado por vários navegantes em tempos idos, o que nos deixa a
tentar adivinhar a sua reacção perante tal cenário. Perto do Equador, é
único pelas suas belas praias desertas de areia branca, os seus bosques
exuberantes, coqueiros e paisagens maravilhosas, com uma temperatura
quase permanente entre 24 e 31°C. O mergulho e o snorkeling são
populares, muito pelos seus recifes de coral, que protegem as ilhas,
formando uma lagoa de águas tranquilas, ideais para desfrutar do sol e
do mar. As diferentes culturas que passaram por estas ilhas, fazem com
que a população seja uma mescla de africanos, franceses e malgaches.
Todos eles incrivelmente hospitaleiros, como poderá verificar se esta for
a sua escolha.

Ofertas especiais Noivos

Seychelles
Praslin - Le Domaine de La Reserve
Mahé – Augerine Hotel
(Small Hotel)
9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.598 € (preço por pessoa)

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 2.187 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites: Decoração do quarto à chegada, prato de
frutas, cocktail ao pôr-do-sol. Clientes em MP, oferta de um jantar à luz das velas.

De 15 de Janeiro a 24 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de espumante.

Praslin - Constance Lemuria
Mahé - Coral Strand Smart Choice

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.691 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 31 de Janeiro, de 15 de Maio a 30 de Junho e 06 de Setembro
a 30 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho, decoração do quarto com flores, um
bolo, um postal e upgrade de Coral Standard para Coral Classic Ocean View (sujeito
a disponibilidade).

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-Almoço
Desde 2.932 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 17 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma iguaria local, frutas tropicais do dia, uma cesta de praia, um
polo (para ele) e um páreo (para ela). Durante a estadia uma garrafa de espumante
(uma vez durante a estadia) e preparação de um banho Lemuria Signature (uma
vez durante a estadia).

Praslin - Paradise Sun
9 dias / 7 noites em Meia Pensão

Mahé - Savoy Resort & SPA

9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 2.073 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 31 de Janeiro, de 15 de Maio a 30 de Junho e 06 de Setembro
a 30 de Setembro de 2022
OFERTA NOIVOS: Uma garrafa de vinho, decoração no quarto com flores, um
bolo, um postal e upgrade de quarto Standard para Savoy Deluxe Room (sujeito
a disponibilidade).

Desde 3.105 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 10 de Abril e de 25 de Abril a 31 de Julho e de 24 de Agosto a
31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 6 noites - um cesto de fruta e um jantar romântico à luz
das velas com meia garrafa de champanhe.

La Digue
Domaine de L’Orangeraie

Mahé - Constance Ephelia Resort
9 dias / 7 noites em Meia Pensão
Desde 2.633 € (preço por pessoa)

Sup
4 dias / 3 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 715 € (preço por pessoa – extensão desde Praslin)
De 15 de Janeiro a 04 de Abril e de 06 de Maio a 30 de Junho e de 26 de Agosto
a 10 de Outubro de 2022

De 01 de Maio a 17 de Julho de 2022

OFERTA NOIVOS: Mín. 3 noites - Cocktail de boas-vindas, 10% desconto no Spa.

OFERTA NOIVOS: Um doce Ephelia Signature, um saco de boas-vindas, um
voucher Spa de 20% de desconto em tratamentos selecionados para o casal,
abertura de uma garrafa de espumante na noite de chegada, decoração especial
da cama.

Praslin & Mahé - Constance Ephelia

Praslin - Bliss Praslin Seychelles
9 dias / 7 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 2.052 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 31 de Outubro de 2022
OFERTA NOIVOS: Mín. 4 noites - Decoração do quarto à chegada, prato de frutas,
cocktail ao pôr-do-sol. Clientes em Meia Pensão, oferta de um jantar à luz das velas.

Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines, em classe económica; 7 noites de alojamento na ilha de Mahé, hotel e regime conforme seleccionado; transferes;
seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 397€* - Mahé ou 429€ - Praslin (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Resort & Constance Lemuria

10 dias / 8 noites (3 noites em Praslin em Alojamento e
Pequeno-Almoço + 5 noites em Mahé em Meia Pensão)
Desde 3.630 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 17 de Julho de 2022
OFERTA NOIVOS: Constante Ephelia: Um doce Ephelia Signature, um saco de
boas-vindas, um voucher Spa de 20% de desconto em tratamentos selecionados
para o casal, abertura de uma garrafa de espumante na noite de chegada, decoração
especial da cama. Constance Lemuria: Uma iguaria local, frutas tropicais do dia,
uma cesta de praia, um polo (para ele) e um páreo (para ela). Durante a estadia
uma garrafa de espumante (uma vez durante a estadia) e preparação de um banho
Lemuria Signature (uma vez durante a estadia). 01/05/22 a 17/07/22: um crédito
de 50 USD.
Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines, em classe económica; 7 noites de alojamento na ilha de Mahé, hotel e regime conforme seleccionado; transferes;
seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 397€* - Mahé ou 429€ - Praslin (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Dubai
Hoje um dos Emirados mais procurados, o Dubai é famoso pela
grandiosidade de tudo o que ali se faz. E esse “tudo” é muito mais
do que edifícios altos e imponentes. Dedique-se às aventuras como
um safari no deserto, Skydive no iFly Dubai ou ainda um passeio de
barco. Ou aproveite as temperaturas convidativas para momentos de
descontração junto à piscina ou na praia. Cosmopolita, moderno, mas
também tranquilo e surpreendente, é assim o ambiente que pode dar à
sua Lua de Mel, caso faça do Dubai a sua escolha.

Dubai
Four Point by Sheraton
Downtown Dubai
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço

JA Ocean View Hotel
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.102 € (preço por pessoa)
De 25 de Abril a 12 de Outubro de 2022

Desde 936 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Agosto de 2022

Citymax Bur Dubai
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 953 € (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 30 de Setembro de 2022

Rose Rayhaan by Rotana
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 967 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 14 de Setembro de 2022

Sofitel Dubai Jumeirah Beach
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.114 € (preço por pessoa)
De 01 de Junho a 07 de Julho e de 17 de Julho a 31 de Agosto de 2022

Delta Hotels by Marriott
Jumeirah Beach
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.205 € (preço por pessoa)
De 11 de Maio a 31 de Agosto de 2022

Towers Rotana Hotel
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 993€ (preço por pessoa)
De 01 de Abril a 30 de Setembro de 2022

Amwaj Rotana Jumeirah
Beach
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.090 € (preço por pessoa)

Riu Dubai
6 dias / 5 noites em Tudo Incluído
Desde 1.305€ (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 31 de Agosto de 2022

The Address Beach Resort
6 dias / 5 noites em Alojamento e Pequeno-almoço
Desde 1.587 € (preço por pessoa)
De 10 de Maio a 07 de Julho e de 16 de Julho a 15 de Setembro de 2022

De 09 de Maio a 31 de Agosto de 2022

Inclui: Passagem aérea com a Emirates, em classe económica; 5 noites de alojamento no hotel e regime seleccionados; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e de combustível no valor de 107€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Inclui: Passagem aérea com a Emirates, em classe económica; 5 noites de alojamento no hotel e regime seleccionados; transferes; seguro de viagem;
taxas de aeroporto e de combustível no valor de 107€* (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

Istambul Essencial

4 dias / 3 noites - Hotel Radisson President Beyazit 4*
Desde 639 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 15 de Março de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe económica; 3 noites de
alojamento em regime de alojamento e pequeno-almoço; transferes; seguro de
viagem; taxas de aeroporto e combustível no valor de 169€* (sujeitas a alteração
até à data de emissão dos bilhetes).

Turquia
Da atmosfera cosmopolita de Istambul, ao sempre surpreendente
cenário de Capadócia, a Turquia consegue ser uma eterna novidade
para quem a visita. Nação verdadeiramente transcontinental, respira
o melhor de dois continentes, o que se revela num ambiente de belos
contrastes e de uma mescla de culturas evidente a cada passo dado,
seja na arquitectura, nas tradições ou na gastronomia. Exímio na arte de
surpreender e estimular todos os sentidos do viajante, este é o destino
a considerar para quem procura acrescentar um pouco de história,
cultura e diversidade à sua Lua de Mel.

Istambul & Capadócia Essencial
6 dias / 5 noites - Hotel Radisson President Beyazit 4*
& Uchisar Kaya Boutique Hotel
Desde 905 € (preço por pessoa)
De 15 de Janeiro a 15 de Março de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe económica; 3 noites de
alojamento em Istambul em regime de alojamento e pequeno-almoço; 2 noites
de alojamento na Capadócia em Meia Pensão; transferes; seguro de viagem; taxas
de aeroporto e combustível no valor de 224€* (sujeitas a alteração até à data de
emissão dos bilhetes).

Istambul, Capadócia & Maurícia

12 dias / 9 noites - Hotel Radisson President Beyazit 4* & Uchisar
Kaya Boutique Hotel & Sunrise Attitude 4*

Desde 2.254 € (preço por pessoa)
De 01 a 30 de Junho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe económica; 2 noites em
Istambul em regime de alojamento e APA; 2 noites na Capadócia, em regime de Meia
Pensão; 5 noites de alojamento na Maurícia em Meia Pensão, transferes; seguro de
viagem; taxas de aeroporto e combustível no valor de 450€* (sujeitas a alteração até à
data de emissão dos bilhetes).

Istambul, Capadócia & Maldivas

12 dias / 9 noites - Hotel Radisson President Beyazit 4* & Uchisar
Kaya Boutique Hotel & Reethi Beach Resort 4*

Desde 2.267 € (preço por pessoa)
De 01 de Maio a 14 de Julho de 2022
Inclui: Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe económica; 2 noites em Istambul
em regime de alojamento e alojamento e pequeno-almoço; 2 noites na Capadócia, em
regime de Meia Pensão; 5 noites de alojamento nas Maldivas; transferes; seguro de
viagem; taxas de aeroporto e combustível no valor de 450€* (sujeitas a alteração até à
data de emissão dos bilhetes).

Stopover

Dubai

Istambul

2 noites no Four Point by Sheraton Downtown Dubai 4*
em APA

2 noites no Radisson President Beyazit 4*em APA

Desde 129 € (preço por pessoa)**

Desde 226 € (preço por pessoa)**

De 01 de Maio a 31 de Agosto de 2022

De 15 de Janeiro a 15 de Março de 2022

Inclui: 2 noites de estadia no Dubai ou em Istambul; transferes.
**Obrigatório adicionar a um programa com base em voos Emirates (Dubai) ou Turkish Airlines (Istambul).
Valores sujeitos a suplementos aéreos.

Notas Gerais:
1 – Os valores apresentados são por pessoa em quarto duplo.
2 – Os preços mencionados não incluem:
Suplementos aéreos e de época alta; refeições e bebidas não mencionadas; qualquer outro serviço não indicado
no “Inclui” e extras de carácter pessoal.
2.1 – Vistos e taxas obrigatórias não incluídas:
Maldivas: Green Tax obrigatória (entre 5,50€ e 6€ por pessoa / noite) a pagar antes da partida.
Tanzânia: Visto turístico obrigatório; taxa turística em Zanzibar (1$ por pessoa / noite) a pagar localmente.
Quénia: Visto turístico obrigatório.
EAU (Dubai): taxas hoteleiras a pagar localmente.
3 – Certificado de casamento obrigatório cuja validade, dependendo do hotel seleccionado, poderá variar
entre os 6 e os 12 meses.
4 – Testes PCR caso seja necessário tanto para o destino final como para o regresso a Portugal.
5 – O regime “Tudo Incluído” depende da política de cada unidade hoteleira.
6 – As ofertas dos noivos são da responsabilidade de cada unidade hoteleira sendo que podem sofrer alterações sem aviso prévio.
*Todas as taxas estão sujeitas à alteração até a data de emissão dos bilhetes.
Para mais informações, outros programas, hotéis ou diferentes categorias de quartos, por favor consulte-nos.
Para informações sobre condições de entrada em cada um dos destinos, consulte o nosso site.
Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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