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E sabemos que o casamento é um dos passos mais importantes
na vida de um casal. Para celebrar este novo capítulo da vida a dois, 
preparámos uma oferta especial para todos os noivos e recém-
casados que confiam na TUI para os levar até ao destino de sonho!

Acreditamos
no Amor
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• Ao reservar um dos programas TUI disponível 
neste catálogo, pode habilitar-se a ganhar 
a sua Lua de Mel, no valor de no máximo 
5.000€ por casal.

• Para participar, depois da reserva da viagem 
de sonho, lançamos-lhe um desafio: através 
de uma fotografia, replicar ou encenar o pedido 
de casamento. O momento mais criativo será 
o vencedor.

• Para validar a participação, a fotografia e o 
número da reserva devem ser enviados por 
email, para social@tui.pt.

Nota: todos os casais que reservarem a
Lua de Mel TUI nos dias 15 e 16 de outubro, 

presencialmente na Feira Exponoivos, vão poder 
participar duas vezes (enviar duas fotografias)

e, assim, aumentar as hipóteses de ganhar.

Consulte o regulamento, disponível aqui. 

Temos uma

Lua de Mel
para oferecer!
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O sonho começa aqui
Luas de Mel até 3.500€

Sunrise Attitude
De um lado, os campos se estendem até 
onde a vista alcança. Do outro lado, numa 
pequena estrada costeira, encontra-se uma 
das praias mais bonitas das Maurícias: a 
praia Belle Mare.

Maurícia

2.294 €

VOCO Hotel
Diferente da sua estadia diária, o VOCO 
Dubai representa um mundo de conforto, 
com uma coleção de toques atenciosos e 
divertidos, para garantir que seu tempo co-
nosco seja verdadeiramente inesquecível.

Dubai

2.266 €

Al Bandar Rotana
O Al Bandar Rotana é um impressionante 
hotel ultramoderno, que dispõe de uma 
localização privilegiada no centro da cidade. 

Dubai

2.432 €

Paramount Hotel
Inspirado pela história da Paramount 
Pictures, o Paramount Hotel Dubai está 
situado no centro do dinâmico distrito de 
Business Bay.

Dubai

2.452 €

Millennium Place
Marina
Situado no Dubai Marina, a menos de 1km 
da praia, desembarque numa das suites 
elegantes do Millennium Place Marina.

Dubai

2.440€

Bangkok, Chiang 
Mai & Koh Samui
Um circuito para conhecer o melhor da 
Tailândia numa viagem que vai surpreender 
a cada paragem.

Tailândia

2.206 €
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Ambre Resort
O nosso resort proporciona aos nossos hós-
pedes assentos privilegiados para um dos 
momentos mais espetaculares da natureza 
todos os dias: o nascer do sol - incentivando 
os hóspedes a viver o lado leve da vida.

Maurícia

2.882 €

Le Telfair Resort
A mente viaja e os sentidos escapam num 
resort imaginado para criar mil e uma 
experiências para satisfazer todos os 
gostos.

Maurícia

2.866 €

LUX Grand Gaube
Eleja este retiro tropical retro-chic para a 
sua Lua de Mel, cujo design único combina 
perfeitamente com a vegetação tropical 
circundante.

Maurícia

2.756 €

VOI Kiwengwa
Localizado em uma das praias mais em-
blemáticas de Zanzibar, o VOI Kiwengwa 
Resort é um paraíso tropical, equipado com 
todos os confortos.

Zanzibar

3.014 €

Shandrani 
Beachcomber 
Resort & SPA
Um acolhedor resort de quatro estrelas 
com a vibração certa para a sua Lua de 
Mel.

Maurícia

2.720 €

Phuket & Phi Phi

Um programa pelas melhores praias da 
Tailândia que vai tornar a sua Lua de Mel 
numa viagem de sonho a dois.

Tailândia

2.788 €

Bangkok, Phuket
& Phi PHi
A combinação perfeita para uma viagem 
memorável. Começar numa descoberta 
pelos tesouros da capital e terminar nas 
famosas praias do país dos sorrisos.

Tailândia

2.750 €

Amwaj Rotana
Jumeirah Beach
Junto à praia e localizado ao longo da 
famosa rua comercial e de lazer conhecida 
como “The Walk”.

Dubai

2.804 €

Sofitel Dubai
Downtown
o Sofitel Dubai Downtown é o único hotel 
internacional de 5* ligado ao The Dubai 
Mall através de um skywalk.

Dubai

3.038 €
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Augerine Hotel
À noite, você pode aproveitar a vida noturna 
dos hotéis, restaurantes e casinos próximos 
ou deixar-se levar pelos sons dos trópicos e 
perder-se no drama e na explosão de cores 
enquanto o sol se põe atrás das ilhas.

Seychelles

3.090 €

Paradise Cove
Dedicado a criar um cenário mágico para 
momentos memoráveis, o Paradise Cove 
oferece tudo o que pode desejar de uma 
Lua de Mel num boutique hotel. 

Maurícia

3.330 €

Constance Le 
Prince Maurice
Constance Prince Maurice é ponto de 
encontro de estilo, espaço e, em breve, da 
sua Lua de Mel.

Maurícia

3.248 €

Indigo Beach
Uma experiência genuína na costa sudeste 
de Zanzibar. Ao entrar no Indigo Beach Zan-
zibar, você sentirá imediatamente que suas 
férias começaram.

Zanzibar

3.336 €

Mövenpick Resort
Al Marjan Island
Bem-vindo ao Mövenpick Resort Al Marjan 
Island, onde o Verão nunca acaba! Desfrute 
da sua Lua de Mel.

Dubai

3.052 €

Sofitel Dubai
Jumeirah Beach
O Sofitel Dubai Jumeirah Beach, um hotel 
de luxo 5*, está localizado no famoso 
passeio “The Walk”.

Dubai

3.124 €

Sultan Sands Island 
Resort
Situado ao lado da sua propriedade irmã, 
Bluebay Beach Resort & Spa, nas amplas e 
cintilantes praias de Kiwengwa.

Zanzibar

3.336 €

Tortuguero com 
Manuel Antonio
O circuito para conhecer a fantástica fauna 
e flora da Costa Rica, com destaque para a 
surpreendente biodiversidade.

Costa Rica

3.260 €

Costa Rica
Clássica
Para os casais mais aventureiros, descobrir 
este oásis da América Central é o destino 
perfeito para uma Lua de Mel.

Costa Rica

3.238 €
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RIU Jambo
O Hotel Riu Jambo encontra-se na costa 
norte de Zanzibar, submerso entre as 
águas turquesas da praia de Nungwi, uma 
das mais bonitas da ilha e onde poderá 
observar pores do sol fantásticos.

Zanzibar

3.456 €

Bluebay Beach
Resort & Spa
Um resort de luxo à beira-mar com o 
charme tradicional suaíli.

Zanzibar

3.476 €

Tortuguero com 
Guanacaste
Prepare-se para conhecer os recantos mais 
genuínos e emblemáticos da Costa Rica e 
viver uma Lua de Mel inesquécivel.

Costa Rica

3.382 €

Hanói & Baía de 
Halong 
Se gosta de viajar por destinos exóticos 
este percurso é para si. Testemunhe 
a cultura vietnamita e contemple as 
paisagens.

Vietname

3.410 €
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O início de uma história a dois
Luas de Mel até 5.000€

Sugar Beach
Imponente e impressionante, o elegante 
Sugar Beach estende-se ao longo da baía 
ensolarada e protegida de Flic-en-Flac,
cercada por águas cristalinas, jardins e uma 
das praias mais pitorescas da ilha.

Maurícia

3.676 €

Bliss Mahé
Situado numa enseada abrigada, entre 
praias de areia branca e vegetação tropical 
exuberante, combinando a arquitetura 
crioula com um design de interiores
contemporâneo.

Seychelles

3.656 €

Kuredu
Um dos resorts mais populares e bem 
avaliados das Maldivas, o Kuredu oferece 
uma excelente escolha de acomodação, 
pacotes e instalações com tudo incluído.

Maldivas

3.738 €

JW Marriott
Marquis
O JW Marriott Marquis Hotel Dubai dá-lhe 
as boas-vindas com um serviço moderno, 
de luxo e galardoado. 

Dubai

3.572 €

Quénia Express

Conhecido pelas savanas e pelos parques e 
reservas naturais, o Quénia é um país para 
conhecer de coração aberto.

Safari

3.566 €

Pura Vida com 
Manuel Antonio
Manuel Antonio é onde fica o mais 
pequeno e visitado Parque Nacional da 
Costa Rica. 

Costa Rica

3.722 €
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Meeru Island
Resort
Exibindo-se com uma das praias mais 
notáveis do mundo, o Meeru Island Resort 
convida-o a viver uma Lua de Mel única.

Maldivas

3.912 €

C Mauritius
No C Resorts, você pode voltar aos verões 
da sua infância! As nossas experiências 
únicas, nossos Cignatures farão das suas 
férias na ilha uma aventura inesquecível.

Maurícia

3.768 €

Bliss Praslin
Refúgio exótico, está localizado no coração 
de Praslin, entre a romântica praia de 
Grand’Anse e a terra tropical à sombra do 
“Coco de Mer”.

Seychelles

3.900 €

Indian Ocean 
Lodge
Escondido num canto tranquilo de Praslin, 
o Indian Ocean Lodge é uma opção a ter 
em conta para a sua Lua de Mel de sonho.

Seychelles

3.744 €

Sun Island Resort

Um dos destinos de ilhas tropicais de 
maior prestígio, com as melhores ofertas 
de férias no lado ensolarado da vida.

Maldivas

3.936 €

Mvuvi Boutique 
Resort
Localizado na praia branca de Kiwengwa, 
o Mvuvi Boutique é um espírito de paz 
absoluta. 

Zanzibar

3.760 €

Habtoor Grand
Beach Resort
O resort à beira-mar serve como um 
excelente local para desfrutar da sua Lua 
de Mel.

Dubai

3.920 €

Safari Rift Valley
Um destino apaixonante e surpreendente 
que irá tornar a sua Lua de Mel ainda mais 
especial. Nesta viagem ao Quénia, desfrute 
do melhor que África tem para oferecer.

Safari

3.896 €

Pura Vida com 
Guanacaste
Costa Rica é pura natureza, sem filtros 
ou adições. Em Guanacaste, desfrute do 
ambiente privilegiado: das praias às zonas 
vulcânicas e santuários da natureza.

Costa Rica

3.822 €
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Fisherman’s Cove
O Fishermans Cove Resort é uma 
promessa de tranquilidade genuína e 
prazer eterno.

Seychelles

3.936 €

Adaaran Hudhuran
fushi
Rodeado por praias deslumbrantes e uma 
fauna tropical exuberante, este resort 
está localizado no Atol de Malé, a cerca de 
19km do aeroporto.

Maldivas

4.110 €

Gold Zanzibar
O Gold Zanzibar Beach House and Spa 
convida-o a desfrutar do paraíso tropical 
na praia de areia branca de Kendwa, em 
Zanzibar.

Zanzibar

4.228 €

Kempinski Resort
Após vários meses de reforma, o Kempinski 
Seychelles Resort reabriu para revelar um 
design contemporâneo inspirado na beleza 
natural da ilha e pensado para o conforto 
dos hóspedes. 

Seychelles

4.284 €

Safari Jambo
Um lugar de uma variada vida selvagem e 
paisagens de eterna savana, Masai Mara é 
o ponto imprescindível para desfrutar de 
um safari. 

Safari

4.016 €

L’Archipel
Com uma história admirável e a reputação 
de ser um dos melhores hotéis da ilha, é o 
destino ideal para quem procura uma Lua 
de Mel marcada pela tranquilidade e beleza 
natural. 

Seychelles

4.344 €

Hanói & Baía de Halong 
Phu Quoc
Uma viagem para descobrir o encanto 
único do Vietname e que termina no 
ambiente paradisíaco e surpreendente de 
Phu Quoc.

Vietname

4.342 €

Sri Lanka Express
& Praia
Ao percorrer as ruas de Sri Lanka, irá 
deslumbrar-se com a visão de grandes
florestas, praias de mar cristalino e 
inúmeras riquezas arqueológicas. 

Sri Lanka & Praia

3.980 €

Dubai & Deserto
Combine uma estadia para descobrir as 
duas grandes vertentes do Dubai: o lado 
mais cosmopolita com o Sofitel Dubai e 
as portas para o deserto com o Mysk Al 
Badayer.

Dubai

3.976 €
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Emerald Zanzibar 
Resort & Spa
Bem-vindo ao Emerald Zanzibar, onde 
a elegância tropical natural e intemporal 
representa a própria essência do destino.

Zanzibar

4.456 €

Melia Zanzibar
A apenas 45 km da capital Stone Town, 
este exclusivo resort conta com uma 
localização privilegiada. Quartos românticos 
e Villas privativas, com piscinas de borda 
infinita e com vista para o Oceano Índico.

Zanzibar

4.786 €

Royal Island
Esteja à procura de uma Lua de Mel com 
serenidade ou aventura, mergulhe neste 
resort localizado na protegida Reserva da 
Biosfera da UNESCO do Atol Baa.

Maldivas

4.570 €

Story Seychelles
Localizado em Beau Vallon Beach, uma 
praia com 3 quilómetros de praia de areia 
branca e água azul-turquesa, tem um recife 
natural a 50 metros, até onde pode chegar 
a nadar diretamente da praia.

Seychelles

4.628 €

TUI Blue Bahari
No Hotel TUI BLUE Bahari Zanzibar, o 
sonho de uma Lua de Mel num paraíso 
tropical irá tornar-se realidade. 

Zanzibar

4.572 €

RIU Palace Zanzibar

O Hotel Riu Palace Zanzibar encontra-se 
na Nungwi Beach, uma bela praia de areia 
branca e águas cristalinas que fará com que 
sinta que está no autêntico paraíso.

Zanzibar

4.492 €

Sri Lanka Express
& Maldivas
Com este combinado TUI, viva uma Lua de 
Mel de sonho: comece por um destino que 
combina religião, arte e história.

Sri Lanka

4.860 €

Hanói & Baía de Halong 
Nha Trang
Da capital do Vietname a uma das praias 
mais espetaculares do país, este circuito 
promete uma Lua de Mel de sonho.

Vietname

4.580 €

RIU Atoll
O Hotel Riu Atoll encontra-se na paradisía-
ca ilha privada de Maafushi, com o melhor 
serviço Tudo Incluído 24 horas para que 
possa desfrutar de umas férias exclusivas 
neste destino incomparável.

Maldivas

5.092 €



12

Komandoo Island
Resort
Associando a beleza das Maldivas ao 
charme de um pequeno resort, o
Komandoo é feito à medida para o 
romance.

Maldivas

5.162 €

A viagem de uma vida.
Luas de Mel até 6.500€

Hideaway Beach
Resort & Spa
Numa ilha privada em forma de meia-lua, 
este incrível resort oferece uma escolha 
de Villas privadas, à beira-mar ou sobre a 
água.

Maldivas

5.634 €

Carana Beach 
Hotel
A verdadeira essência da ilha, presente 
numa vibração e energia que nascem da 
paixão com que o presente é vivido.

Seychelles

5.144 €

Constance 
Ephelia
Praias de areia branca e montanhas de 
granito com vegetação exuberante serão o 
cenário perfeito para celebrar o amor.

Seychelles

5.532 €

Atlantis The Palm
Este ícone do Dubai é o destino perfeito 
para criar memórias para toda a vida. 
Desde os que procuram emoção até aos 
apreciadores de iguarias culinárias.

Dubai

5.614 €

Costa Rica a Dois
Um programa especial para desfrutar do 
melhor que a Costa Rica tem para oferecer, 
ao seu tempo e com a privacidade que 
deseja.

Costa Rica

5.540 €
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Fushifaru
No meio do Oceano Índico, cercado por 
praias de areia branca e águas azul-
-turquesa, o Fushifaru aguarda-o para uma 
idílica Lua de Mel.

Maldivas

6.158€

Amari Havodda
O Amari Havodda convida-o para se 
desconectar e recarregar energias ao lado 
da sua cara-metade. 

Maldivas

6.244 €

Essências
do Vietname
Viva a derradeira experiência vietnamita e 
parta à descoberta pelo país que é 
mundialmente conhecido pelo seu
encanto.

Vietname

5.706 €

Essências do Vietname
& Praia em Phu Quoc
Um circuito concebido para explorar as 
maravilhas naturais do Vietname, com 
paragem final na magnifica Ilha de Phu 
Quoc.

Vietname

6.370 €

Moorea & Tahiti
Descubra a joia do Pacífico nesta viagem 
que o levará a duas das ilhas mais famosas 
da Polinésia Francesa.

Polinésia Francesa

6.480 €

Quénia Express & 
Maldivas
Um destino de eleição para quem procura 
a magia de um safari com avistamento dos 
“Big 5”.

Safari & Maldivas

6.190 €

Zawadi Hotel
Zanzibar
Sinta-se imediatamente hipnotizado pela 
sua beleza - onde o luxo informal encontra 
as cores e tradições da ilha.

Zanzibar

6.102 €

RIU Palace Maldivas

Se está a planear uma Lua de Mel de luxo 
num destino paradisíaco, o RIU Palace nas 
Maldivas é o lugar ideal.

Maldivas

5.864 €

Safari Rift Valley
& Maldivas
A combinação perfeita para uma Lua de 
Mel memorável: um safari no Quénia com 
os últimos dias no paraíso das Maldivas.

Safari & Maldivas

6.480 €
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Constance 
Halaveli
No Constance Halaveli, desfrute de uma 
ilha privada do Atol de Ari Norte das 
Maldivas.

Maldivas

7.398 €

Sem limites para o sonho.
Luas de Mel acima de 6.500€

Sun Siyam World
Perfeito para recém-casados, relaxe no 
ritmo mais lento da vida da ilha e deixe 
que todas as preocupações se derretam à 
medida que começa a sua nova vida a dois.

Maldivas

7.334 €

Lily Beach
Resort & Spa
Vencedor de prémios e reconhecimentos 
internacionais, o Lily Beach Resort & Spa 
prima pelo serviço 5* que disponibiliza a 
todos os seus hóspedes.

Maldivas

7.646€

Zuri Zanzibar

Um dos destinos de ilhas tropicais de 
maior prestígio, com as melhores ofertas 
de férias no lado ensolarado da vida.

Zanzibar

7.894 €

Atmosphere
Kanifushi
O Atmosphere Kanifushi é a fuga para 
uma ilha isolada no meio de águas azuis do 
Oceano Índico.

Maldivas

7.914 €

Safari Jambo &
Maldivas 
Um destino de sonho para uma ocasião
especial. Se sempre sonhou com as 
paisagens serenas de África e as idílicas 
Maldivas, esta é a sua viagem.

Safari & Maldivas

6.642 €
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Baglioni
Mais do que um resort, este é um pedaço 
do paraíso. Aqui, a elegância natural das 
Maldivas encontra o estilo único e 
inesquecível do Baglioni Hotels & Resorts. 

Maldivas

9.040€

Huvafen Fushi
Em Malé, apenas a 30 minutos de lancha 
do aeroporto internacional, o Huvafen 
Fushi é um verdadeiro paraíso.

Maldivas

11.322 €

Constance
Lemuria
Com um ambiente de luxo acolhedor no 
meio de uma natureza vibrante e piscinas 
aparentemente criadas pela natureza.

Seychelles

8.408 €

Raffles
Sinónimo de romance graças às suas areias 
brancas, paisagens deslumbrantes e beleza 
do pôr do sol, este é um destino ideal para 
casais. 

Seychelles

8.946 €

Oblu Select
Lobigili
Um dos destinos de ilhas tropicais de 
maior prestígio, com as melhores ofertas 
de férias no lado ensolarado da vida.

Maldivas

8.124 €

Bora Bora, 
Moorea & Tahiti
Considerado um dos destinos mais 
românticos do mundo, a Polinésia 
Francesa oferece uma experiência da visita 
absolutamente única e sedutora.

Polinésia Francesa

9.382 €

Adaaran Prestige 
Vadoo
Como porta de entrada para os Atóis do 
Sul, possui o seu próprio recife exótico, 
repleto de flora e uma fauna aquática 
vibrante.

Maldivas

8.292 €

Bora Bora & Tahiti

Com um cenário paradisíaco, a Polinésia 
Francesa é uma obra da natureza.
O destino de sonho para a viagem da sua 
vida.

Polinésia Francesa

8.596 €

Radisson Blu Resort

O Radisson Blu Resort Maldives é o espaço 
ideal para fugir do mundo e relaxar - o 
cenário paradisíaco para a sua Lua de Mel.

Maldivas

8.000€
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Anantara Maia 
Seychelles Villas
Abrace o luxo reparador em vilas
particulares cercadas por areias de 
porcelana emolduradas por doze mil
hectares de floresta.

Seychelles

16.076 €
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Maldivas
Um paraíso na terra  
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No oceano Índico e formadas por uma cadeia 
de 26 atóis de corais, as ilhas Maldivas são 
conhecidas pelas lagoas de água cristalina e 
azul-turquesa, pelos impressionantes recifes 
de corais e pela 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.  

Um paraíso na terra  

Sugestão TUI

Baglioni
Mais do que um resort, este é um pedaço 
do paraíso. Aqui, a elegância natural 
das Maldivas encontra o estilo único e 
inesquecível do Baglioni Hotels.

Maldivas

9.040€

Radisson Blu
Resort Maldives
O Radisson Blu Resort Maldives é o espaço 
ideal para fugir do mundo e relaxar - o 
cenário paradisíaco para a sua Lua de Mel.

Maldivas

8.000€

Fushifaru
No meio do Oceano Índico, cercado por 
praias de areia branca e águas azul-
-turquesa, o Fushifaru aguarda-o para uma 
idílica Lua de Mel.

Maldivas

6.160€
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Um paraíso à sua espera
Em Malé, apenas a 30 minutos de lancha do aeroporto internacional, o Huvafen Fushi é um verdadeiro paraíso. Com piscina privada, bungalows 
sobre a água azul-turquesa ou na praia de areia branca, aqui encontra a privacidade, a descontração e a liberdade ideal para celebrar os primeiros 
dias de uma vida a dois.

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Bungallow with Pool no regime indicado; transferes em lancha rápida; 
seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeit-
as a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Huvafen Fushi

Oferta de Pequeno-Almoço Flutuante uma vez durante a estadia

Oferta exclusiva TUI

Desde 5.660€
11.320€10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro de 2022

Mínimo 4 noites: oferta de champanhe e frutas cobertas de choco-
late à chegada; serviço de turndown romântico com ritual de banho 
de espuma; presente personalizado; um jantar privado à luz das velas 
e um copo de champanhe. Mínimo 8 noites acrescenta: oferta dos 
benefícios acima mencionados e de uma experiência de 60 minutos 
no SPA para o casal; chá da tarde servido no deck UMBar; cruzeiro 
ao pôr do sol num luxuoso dhoni (não privado), sujeito às condições 
climáticas.

Oferta para Noivos incluída
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JANTAR AO PÔR-DO-SOL NA PRAIA
Sobre os últimos raios de sol, desfrute de um inesquecível jantar 

romântico de quatro pratos numa ilha privada, somente com os sons 
das ondas e com a brisa do mar ao redor. 

JANTAR SUBAQUÁTICO
Nove metros abaixo da superfície da água, viva uma experiência gas-
tronómica sem igual. O staff do Huvafen Fushi irá servir um espantoso 
jantar, enquanto observa a vida marinha ao seu redor – um cenário 
verdadeiramente romântico e inspirador. 

SPA SOBRE A ÁGUA
Uma experiência revigorante e 
ideal para desfrutar ao lado da 
sua cara-metade. Sobre a água 

das Maldivas, aproveite as mara-
vilhas de um Spa num ambiente 

totalmente preparado para o fazer 
sentir-se calmo e sereno.  
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Overwater 
Pool Villa no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha 
rápida; seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 502,83€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Radisson Blu Resort Maldives

Uma joia escondida no Oceano Índico  
O Radisson Blu Resort Maldives é o espaço ideal para fugir do mundo e relaxar - o cenário paradisíaco para a sua Lua de Mel. Durante a estadia, 
além do luxo intemporal, desfrute de atividades como snorkeling, mergulho ou visita a ilhas locais como Dhigurah ou Maamigili. 

Desde 4.000€
8.000€10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Oferta de 15% de desconto do menu a la carte do Blue Spa;
Reserve uma Massagem de Assinatura Blu, uma massagem balinesa 
ou um tratamento de aromaterapia de 30 minutos e receba 30 minu-
tos extra; Reserve um tratamento de 45 minutos de terapia aos pés e 
receba um tratamento “Beauty Bliss” com a duração de 30 minutos;
Desfrute de uma aula de Yoga de 30 minutos sobre o oceano índico;
Reserve o tratamento “Hydrator by Aromatherapy Associates” de 60 
minutos e receba o tratamento “Express Facial” de 30 minutos; Jantar 
romântico à luz das velas uma vez durante a estadia; Pequeno-almoço 
flutuante uma vez durante a estadia; Upgrade de quarto de Overwa-
ter Pool Villa para Sunset Overwater Pool Villa; 10% de desconto nos 
pacotes de casamento; 10% de desconto nos pacotes fotográficos; 
Uso gratuito de máscara, tubo de respiração e barbatanas; Desfrute 
gratuitamente de desportos aquáticos não motorizados; Oferta de 
check-in antecipado ou check-out tardio (sujeito a disponibilidade); 
Cartão de boas-vindas, um bolo em forma de coração decorado, uma 
garrafa de espumante, decoração romântica da cama e experiência de 
banho especial.

Oferta exclusiva TUI

Oferta para Noivos incluída
Mín 2 noites: bolo em forma de coração decorado, cesto de frutas fres-
cas variadas, decoração romântica da cama e oferta de uma experiência 
de banho especial. Min 4 noites: um bolo de coração decorado, uma 
garrafa de espumante, um pequeno-almoço romântico flutuante, dec-
oração da cama, oferta de uma experiência de banho especial e um 
aperitivo ao pôr do sol para dois.
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EXCURSÕES  
Uma excursão para a avistar tubarões-baleia é uma das experiências a 
não perder neste resort. Para colecionar momentos ainda mais espe-
ciais ao lado da sua cara-metade, poderá descobri o Sunset Dolphin 
Cruise ou alugar um barco para um piquenique num banco de areia.

DESPORTOS AQUÁTICOS
Explore a emoção e adrenalina em casal. Experimente atividades 
aquáticas como jet ski, kitesurf, windsurf, wakeboard, entre outros. 

MERGULHO
As Maldivas é um dos destinos mais hip-
notizantes para todos os que gostam de 
mergulho. Desfrute de uma experiência 
memorável com instrutores certificados 

e que conhecem os melhores pontos 
para realizar esta atividade. 
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Uma experiência a ser descoberta
No meio do Oceano Índico, cercado por praias de areia branca e águas azul-turquesa, o Fushifaru aguarda-o para uma idílica Lua de Mel. Aqui, 
numa ilha paradisíaca particular, terá a oportunidade de explorar, reconectar-se e entregar-se a experiências que ficarão para sempre na memória.  

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Villa Sunrise no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha 
rápida; seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 479,00€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Fushifaru Desde 3.079 €
6.158 €10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro de 2022

Oferta de um piquenique privado de duas horas num banco de areia 
para dois

Oferta exclusiva TUI

Oferta de uma garrafa de vinho e doces à chegada; Serviço de turn-
down especial

Oferta para Noivos incluída
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DESCOBRIR O MUNDO SUBAQUÁTICO  
O Fushifaru Maldives está rodeado por três pontos de mergulho de 
referência local (Thila, Giri e Kandu). Aventure-se numa das várias 
experiências subaquáticas que o resort disponibiliza e descubra a apaix-
onante vida marinha das Maldivas. 

HEYLHI SPA
Localizado numa selva natural na linha costeira, localmente conhecida 
como Heylhi, este Spa irá levá-lo numa viagem de relaxamento – um 

momento de descontração perfeito para desfrutar em casal. Com tera-
peutas especializados e uma vasta opção de terapias holísticas, o coco 

local é utilizado nos tratamentos concebidos para tratar e cuidar da pele. 

PIQUENIQUE NA PRAIA 
Imagine-se ao lado da sua cara-metade, numa 
praia infinita de areia branca e rodeada por água 
cristalina e azul-turquesa - é este o cenário para 
o piquenique romântico que pode desfrutar no 
Fushifaru, com uma cesta de piquenique variada 
e preparada com todo o cuidado pelo chef, 
apenas com ingredientes frescos.
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Lagoon 
Villa no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha rápida; 
seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeit-
as a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 476€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Lily Beach Resort & Spa

É tudo sobre a viagem…  
Vencedor de prémios e reconhecimentos internacionais, o Lily Beach Resort & Spa prima pelo serviço 5* que disponibiliza a todos os seus hós-
pedes, assim como pela experiência de estadia que supera qualquer expectativa. A equipa irá recebê-lo na chegada ao Aeroporto Internacional e 
acompanhá-lo até ao resort, numa apaixonante viagem de hidroavião.  

Desde 3.823€
7.646€10 Dias / 7 Noites em TI Platinum - Reservas até 31 de Outubro 2022

Oferta de upgrade de Duplo Beach Villa para Duplo Lagoon Villa ou 
de Lagoon Villa para Deluxe Water Villa e de um presente surpresa 
de lua de mel

Oferta exclusiva TUI

Oferta para Noivos incluída

Min. 4 noites: garrafa de espumante, um bolo especial em forma de 
coração, cesto de fruta; um jantar especial à luz das velas na praia, 
um vale de 50 USD por pessoa para o Tamara SPA (exclui manicure e 
pedicure), cerimónia de banho especial na Villa e decoração da cama.
Mínimo 7 noites (não aplicável em época alta): garrafa de espuman-
te, um bolo especial em forma de coração, cesto de fruta; um jantar 
especial à luz das velas na praia, uma massagem balinesa de 50 minutos 
no Tamara SPA para o casal, cerimónia de banho especial na Villa e 
decoração da cama.
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EXPEDIÇÃO NAUTILUS  
Com o pacote de expedição do Lily Beach, explore o mundo subaquáti-

co das Maldivas e viva uma experiência inesquecível.  

EXPERIÊNCIAS DE AVENTURA 
No Lily Beach, o pacote de aventura combina todos os serviços de um 
resort de luxo com excursões e atividades especiais – a dose de adren-
alina certa para a sua Lua de Mel. 

SPA SOBRE A ÁGUA 
Para uma estadia ainda mais 
relaxante e rejuvenescedora, 

desfrute de tratamentos de Spa 
sobre a água, com produtos 

cuidadosamente selecionados
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O refúgio perfeito nas Maldivas  
Numa ilha privada em forma de meia-lua, este incrível resort oferece uma escolha de Villas privadas, à beira-mar ou sobre a água, para que os 
seus hóspedes se sintam em casa. O luxo e a privacidade são a marca registada deste resort que possuí uma das maiores Villas à beira-mar das 
Maldivas. 

O que está Incluído?

Hideaway Beach Resort & Spa Desde 2.817€
5.634€10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Sunset 
Beach Villa no regime indicado; transferes em hidroavião ou em voo 
doméstico e lancha rápida (dependendo do horário dos voos interna-
cionais); seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 476€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Presente surpresa de lua de mel 

Oferta exclusiva TUI

Mínimo 4 noites: Cesto de fruta à chegada, bolo especial em forma 
de coração, garrafa de espumante à chegada, serviço de turndown 
especial durante a estadia, um voucher de 50USD por pessoa para 
usar no SPA. Mínimo 7 noites: Cesto de fruta à chegada, bolo espe-
cial em forma de coração, garrafa de espumante à chegada, serviço 
de turndown especial durante a estadia, uma massagem balinesa de 
60 minutos por casal e um jantar romântico à luz das velas na praia 
Meeru por casal.

Oferta para Noivos incluída



31

PREPARE-SE PARA SER SURPREENDIDO 
Mundialmente conhecida pelo seu espantoso e abundante mar com 

vida e pelo espetacular recife de coral à sua porta, não há melhor local 
para experimentar fazer snorkeling do que no Hideaway Beach, nas 
Maldivas. Nesta experiência, irá deparar-se com peixes tropicais de 

cores inimagináveis, corais, tartarugas e muito mais. 

PARA A MENTE E ALMA 
O Hideaway Beach Resort & Spa oferece tanto aulas particulares como 
aulas em grupo dedicados ao bem-estar e a uma vida saudável. O 
ambiente calmo e relaxante do resort é o cenário ideal para a prática de 
vários estilos de Yoga. 

A CAPTURA DO DIA 
Tire partido da oportunidade exclusiva de observar e 
aprender com os mestres pescadores maldivianos. As 

tradições pesqueiras têm sido transmitidas de ger-
ação em geração, numa comunidade que vive mais 

da água do que da terra. Uma experiência para ficar 
a conhecer um pouco mais sobre a tradição local.
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Sun Vil-
la no regime indicado; transferes em Flyme; seguro de viagem; Green 
Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data 
de emissão dos bilhetes) – 475,90€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 

extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Sun Island Resort

A sua aventura começa aqui  
Localizado numa das maiores ilhas das Maldivas e o lar de uma próspera biodiversidade vida marinha, o Sun Island Resort & Spa é um resort 
ecológico de luxo, onde a beleza natural encontra um design de interiores vibrante com luxosos espaços internos e externos. O resort para casais 
que procura uma viagem repleta de adrenalina ou serenidade.  

Desde 1.968 €
3.936 €10 Dias / 7 Noites em PC  - Reservas até 60 dias antes da viagem

Whale Shark Trip - reservado e pago localmente

Sugestão TUI

Uma garrafa de espumante e um cesto de fruta

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Sunrise 
Villa no regime indicado; transferes em lancha-rápida; seguro de viagem; 
Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à 
data de emissão dos bilhetes) – 486,17€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Adaaran Prestige Vadoo

Onde o tempo deixa de existir  
Como porta de entrada para os Atóis do Sul, este resort possui o seu próprio recife exótico, repleto de flora e uma fauna aquática vibrante. Premi-
ado pela sua Water Villa no World Travel Awards em 2010, o Adaaran Prestige Vadoo é um luxuoso resort nas Maldivas, o palco perfeito para uma 
Lua de Mel inesquecível.   

Desde 4.146 €
8.292 €10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022

Decoração da cama, bolo de lua de mel e serviço turndown romântico 
uma vez durante a estadia, e crédito de 75USD para usar nos serviços 
de restauração e bebidas por casal durate a estadia.

Oferta para Noivos incluída

Jantar Flutuante - reservado e pago localmente

Sugestão TUI
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O que está Incluído?

Kuredu Resort & Spa

Um resort vibrante   
Cercado por uma bela lagoa e longos trechos de praia de areia branca, o Kuredu Resort & Spa é perfeito para uma Lua de Mel repleta de aven-
turas tropicais. Como o único resort na ilha de Kuredu, a ilha estende-se por 1800 metros de comprimento, 325 metros de largura e cerca de 57 
hectares. Para chegar até lá, espera-o um incrível voo panorâmico de hidroavião. 

Desde 1.869 €
3.738 €10 Dias / 7 Noites em PC  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Garden 
Bungalow no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha 
rápida; seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal.

Tratamento Ele & Ela: desfrute de uma calmante e restaurativa mas-
sagem balinesa de 75 minutos, seguida de um copo de champanhe.  
- condições exclusivas TUI

Oferta exclusiva TUI

1 pote de macarons, 1 pote de doces em forma de coração, t-shirts 
de lua de mel (rosa e azul), decoração da cama, espumante e um 
cartão de felicitações.

Oferta para Noivos incluída
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10 Dias / 7 Noites em Lobi Plan (TI)  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Nest Wa-
ter Villa no regime indicado; transferes em lancha rápida; seguro de via-
gem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração 
até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Oblu Select Lobigili

A Ilha do amor   
Na língua maldiva de Dhivehi, ‘Loabi’ significa amor e ‘Gili’ significa ilha. Lobigili é, em essência, a ilha do amor. Localizado a poucos minutos do 
Aeroporto Internacional de Malé, este é um resort contemporâneo de 5*, exclusivo para adultos! Com vistas tropicais idílicas complementadas por 
um design inspirado na natureza, é um refúgio perfeito para dois. 

Desde 4.062 €
8.124 €

Mínimo 4 noites: Decoração romântica da cama (na primeira ou na 
segunda noite de estadia, dependendo do horário de chegada), jantar 
romântico à luz das velas uma vez durante a estadia, bolo de lua de 
mel, serviço de turndown romântico - banho de espuma aromático - 
uma vez por estadia (sob pedido), lembrança de lua de mel. Oferta 
válida apenas para os quartos Nest Water Villa, SinNest Beach Pool 
Villa, SunNest Water Pool Villa.

Oferta para Noivos incluída

Noite de cinema privada na praia - pago e reservado localmente

Sugestão TUI
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O lado italiano das Maldivas  
Mais do que um resort, este é um pedaço do paraíso. Aqui, a elegância natural das Maldivas encontra o estilo único e inesquecível do Baglioni Ho-
tels & Resorts. O cenário para uma Lua de Mel memorável, com uma ampla seleção de experiências desportivas, de relaxamento ou gastronómi-
cas.  

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Villa no regime indicado; transferes em hidroavião; seguro de viagem; 
Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à 
data de emissão dos bilhetes)

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Baglioni Resort Desde 4.520€
9.040€10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro de 2022

Cruzeiro em Catamaran

Oferta exclusiva TUI

Mínimo 7 noites: Oferta de garrafa de Ferrari Trentodo petiscos servi-
dos na villa, banho romântico à luz das velas, lembrança personalizada 
para Ele e para Ela, jantar romântico servido na praia (bebidas não 
incluídas), aula de yoga privada no SPA, tratamento de 60 minutos no 
SPA, reserva especial para um aperitivo no bar da piscina (inclui 1 copo 
de Ferrari Trentodoc).

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Garden 
no regime indicado; transferes em lancha rápida; seguro de viagem; 
Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à 
data de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Meeru Island Resort

A essência das Maldivas 
Exibindo-se com uma das praias mais notáveis do mundo, o Meeru Island Resort convida-o a viver uma Lua de Mel única e a entregar-lhe a 
autêntica experiência nas Maldivas. Com mais de 40 anos de excelência no setor de hospitalidade, o Meeru tem o prazer de o receber e de tornar 
a sua estadia inesquecível. 

Desde 1.956 €
3.912 €10 Dias / 7 Noites em PC  - Reservas até 31 de Outubro de 2022

Tratamento Ele & Ela: desfrute de uma calmante e restaurativa mas-
sagem balinesa de 75 minutos, seguida de um copo de champanhe. 
- condições exclusivas TUI

Oferta exclusiva TUI

Oferta de um prato de fruta, uma garrafa de espumante e flores no 
quarto.

Oferta para Noivos incluída
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Uma jóia real na coroa das Maldivas  
Esteja à procura de uma Lua de Mel com serenidade ou aventura, mergulhe neste resort localizado na protegida Reserva da Biosfera da UNES-
CO do Atol Baa. Desfrute de serviços e instalações incomparáveis, de ampla seleção de restaurantes e bares e apaixone-se pelo mundo natural, 
enquanto recarrega as energias num dos destinos mais mágicos do mundo. 

O que está Incluído?

Royal Island Resort Desde 2.285 €
4.570 €10 Dias / 7 Noites em PC  - Reservas até 60 dias antes da viagem

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Villa no regime indicado; transferes em Flyme; seguro de viagem; Green 
Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data 
de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

Uma garrafa de espumante e um cesto de fruta.

Oferta para Noivos incluída

Nadar com Manta - reservado e pago locamente

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Stan-
dard no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha rápida; 
seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeit-
as a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

RIU Atoll

Um destino de sonho  
Na paradisíaca ilha privada de Maafushi, nas Maldivas, o Hotel RIU Atoll dispõe de um serviço tudo incluído 24 horas para que possa desfrutar 
de uma Lua de Mel exclusiva, num destino incomparável. Neste hotel, poderá desfrutar de WiFi gratuito, uma deliciosa oferta gastronómico, um 
serviço exclusivo, entre outras comodidades.  

Desde 2.546 €
5.092 €10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Para estadias mínimas de 3 noites entre 1 de Novembro de 2022 e 
23 de Dezembro de 2022 Créditos para o RENOVA SPA: Crédito de 
20USD para usar na Massagem Tailandesa; Crédito de 40USD (2 pes-
soas) para usar no tratamento Ocean Armony. | Créditos para o SCU-
BA CARIBE: Crédito de 20USD para usar na visita “Wave Runner Tour” 
(1 pessoa); Crédito de 300USD para usar na visita “Wave Runner Tour” 
(2 pessoas); Crédito de 100USD para usar na excursão de barco em 
privado; Crédito de 100USD para usar na pesca em privado.

Oferta exclusiva TUI

Decoração do quarto e espumante

Oferta para Noivos incluída
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Um paraíso à vista de todos 
Rodeada por praias deslumbrantes e uma fauna tropical exuberante, a “ilha do ouro branco” – nome pela qual é conhecida – encontra-se no Atol 
de Malé do Norte, Kaafu, a cerca de 19km do aeroporto. Esta ilha é a porta perfeita para uma Lua de Mel romântica, com inúmeras atividades e 
experiências à sua disposição. 

O que está Incluído?

Adaaran Hudhuranfushi Desde 2.055 €
4.110 €10 Dias / 7 Noites em TI Premium  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Villa no regime indicado; transferes em lancha rápida; seguro de viagem; 
Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à 
data de emissão dos bilhetes) – 473,82€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Decoração romântica da cama (uma vez durante a estadia), um bolo 
de noivos, serviço de turndown especial e oferta de um crédito de 50 
USD por casal para F&B (Food and Beverage).

Oferta para Noivos incluída

Piquenique num banco de areia com almoço BBQ - pago e reservado 
localmente

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach 
Villa no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha rápida; 
seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas 
a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Komandoo Island Resort

Uma ilha à medida do romance   
Situado no Atol de Lhaviyani, uma experiência cénica de 40 minutos de hidroavião do Aeroporto Internacional de Malé, surge o Komandoo. Asso-
ciando a beleza das Maldivas ao charme de um pequeno resort, é feito à medida para o romance. A atenção premiada e uma gama de atividades 
de lazer garantem uma estadia descontraída, perfeita para a sua lua-de-mel. 

Desde 2.581 €
5.162 €10 Dias / 7 Noites em PC - Reservas até 31 de Outubro de 2022

Tratamento Ele & Ela: desfrute de uma calmante e restaurativa mas-
sagem balinesa de 75 minutos, seguida de um copo de champanhe.  
- condições exclusivas TUI

Oferta exclusiva TUI

Espumante, decoração especial da cama e cesto de fruta uma vez 
durante a estadia

Oferta para Noivos incluída
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Um paraíso no Oceano Índico  
Localizado numa ilha privada e isolada, a 400km da capital das Maldivas - Malé, o Amari Havodda convida-o para se desconectar e recarregar 
energias ao lado da sua cara-metade. Com uma vegetação tropical, águas cristalinas e praias de areia branca, todos os espaços do resort foram 
concebidos para que se sinta em casa, enquanto desfruta do puro paraíso.  

O que está Incluído?

Amari Havodda Desde 3.122 €
6.244 €10 Dias / 7 Noites em PC  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
Beach Villa no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha 
rápida; seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 473,82€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Banho de espuma romântico

Oferta exclusiva TUI

Decoração romântica da villa e uma garrafa de espumante por 
estadia.
Mínimo 7 noites: benefícios acima mencionados e um jantar 
romântico à luz das velas para dois (incluindo espumante).

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Water Villa 
w/ Pool + Slide no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha 
rápida; seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível 
(sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 494,64€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022
Sun Siyam World

Um mundo de possibilidades  
Perfeito para recém-casados, relaxe no ritmo mais lento da vida da ilha e deixe que todas as preocupações se derretam à medida que começa a 
sua nova vida a dois. Desde pequenos-almoços românticos na sua Villa privada, a brindes sobre as estrelas, o Sun Siyam World irá tornar a sua 
Lua de Mel verdadeiramente inesquecível. 

Desde 3.667€
7.334€

1 Garrafa de espumante e cesto de fruta à chegada, jantar com mesa 
decorada num dos restaurantes a la carte do hotel uma vez durante a 
estadia, serviço de turndown especial na noite de chegada e um bolo 
de lua de mel.

Oferta para Noivos incluída

Passeio de cavalo ao pôr do sol

Sugestão TUI
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Uma experiência memorável 
Se está a planear uma Lua de Mel de luxo num destino paradisíaco, o RIU Palace nas Maldivas é o lugar ideal. Este resort está localizado na ilha 
privada de Kedhigandu e oferece-lhe um serviço tudo incluído 24 horas, WiFi grátis em todo o hotel, uma ampla oferta gastronómica e diferentes 
opções para relaxamento e entretenimento. 

O que está Incluído?

RIU Palace Maldivas Desde 2.932 €
5.864 €10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite no regime indicado; transferes em voo doméstico e lancha rápida; 
seguro de viagem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas 
a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Para estadias mínimas de 3 noites entre 1 de Novembro de 2022 e 
23 de Dezembro de 2022. Créditos para o RENOVA SPA: Crédito de 
20USD para usar na Massagem Tailandesa; Crédito de 40USD (2 pes-
soas) para usar no tratamento Ocean Armony. | Créditos para o SCU-
BA CARIBE: Crédito de 20USD para usar na visita “Wave Runner Tour” 
(1 pessoa); Crédito de 300USD para usar na visita “Wave Runner Tour” 
(2 pessoas); Crédito de 100USD para usar na excursão de barco em 
privado; Crédito de 100USD para usar na pesca em privado.

Oferta exclusiva TUI

Decoração do quarto e espumante.

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Water Villa 
no regime indicado; transferes em hidroavião; seguro de viagem; Green 
Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de 
emissão dos bilhetes) – 475,9€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022
Constance Halaveli

Um lugar encantado nas Maldivas  
No Constance Halaveli, desfrute de uma ilha privada do Atol de Ari Norte das Maldivas – o lugar onde a água e areia contrastam com a rica folha-
gem verde. Aqui, viva uma Lua de Mel repleta de luxo, descontração e experiências únicas. 

Desde 3.699€
7.398€

Snack em tabuleiro flutuante.

Oferta exclusiva TUI

Oferta de travessa de chocolate e espumante, um presente no quarto 
e 50% de desconto por pessoa num tratamento seleccionado no SPA 
uma vez durante a estadia. No período de 01 de Maio de 2023 a 30 de 
Setembro de 2023: oferta de um crédito de 100USD por villa por noite 
que pode ser usado apenas no SPA e nos serviços de restauração e 
bebidas.

Oferta para Noivos incluída
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Luxo com tudo incluído 
O Atmosphere Kanifushi é a fuga para uma ilha isolada no meio de águas azuis do Oceano Índico. A praia e as Villas aquáticas espalhadas ao lon-
go dos 2 quilómetros de extensão da ilha mostram vários espaços com interiores elegantes. Neste resort, poderá desfrutar de variadas experiên-
cias culinárias, complementadas por um serviço excecional que irá certamente conquistá-lo. 

O que está Incluído?

Atmosphere Kanifushi Desde 3.957 €
7.914 €10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Sunset 
Beach Villa no regime indicado; transferes em hidroavião; seguro de via-
gem; Green Tax; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração 
até à data de emissão dos bilhetes) – 475,90€

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

Mínimo 4 noites: Decoração romântica da cama (na primeira ou na 
segunda noite de estadia, dependendo do horário de chegada), jantar 
romântico à luz das velas uma vez durante a estadia, bolo de lua de 
mel, serviço de turndown romântico - banho de espuma aromático - 
uma vez por estadia (sob pedido), lembrança de lua de mel. 
Oferta válida apenas para os quartos Sunset Beach Villa, Sunset Beach 
Villa with Pool, Water Villa, Sunset Water Villa with Pool ou Kanifushi 
Grand Pool Villa. 

Oferta para Noivos incluída

Passeio de cavalo ao pôr do sol

Sugestão TUI
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Maurícia
A pérola do Índico
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A 900km de Madagáscar, a Ilha Maurícia conta 
com uma natureza única, bosques tropicais, 
cascatas abundantes e praias cristalinas 
com recife de coral. A tranquilidade das suas 
águas, a qualidade dos hotéis, a amabilidade 
dos populares e a atmosfera colorida, fazem 
com que o viajante se sinta sempre em casa! 
Perfeito para a sua Lua de Mel. 

A pérola do Índico  

Sugestão TUI

Ambre Resort

O Ambre Mauritius é um resort exclusivo 
para adultos que nos dá as boas-vindas 
para uma estadia em regime de tudo 
incluído. 

Maurícia

2.882 €

LUX Grand Gaube
Eleja este retiro tropical retro-chic para a 
sua lua de mel, cujo design único combina 
perfeitamente com a vegetação tropical 
circundante.

Maurícia

2.758 €

Shandrani 
Beachcomber 
Resort & Spa
Um acolhedor resort de quatro estrelas com 
a vibração certa para a sua Lua de Mel.

Maurícia

2.720 €
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
Sea View no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 332,45€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Sugar Beach Resort

Imponente e Impressionante 
O elegante Sugar Beach estende-se ao longo da sempre ensolarada baía de Flic-en-Flac, cercada por águas cristalinas, jardins bem cuidados e 
morada de uma das praias mais pitorescas da ilha. Este resort de estilo colonial, que nos remete para o universo das plantações açúcar, equilibra 
magistralmente a opulência do velho mundo com o conforto atual, oferecendo vistas panorâmicas do pôr do sol sobre o oceano. Um testemun-
ho da estética das propriedades coloniais do passado, o Sugar Beach Mauritius é hoje o destino perfeito para quem procura uma lua de mel no 
paraíso. 

10 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.838 €
3.676 €

Oferta de 50% de desconto ao reservar uma cabana de praia, 50% 
de desconto ao reservar uma massagem de relaxamento de casal com 
banho japonês e 50% de desconto no cruzeiro de catamaran privado 
ao pôr do sol com snacks e bebidas (alcoólicas e não alcóolicas - das 
17h às 19h).

Oferta exclusiva TUI

Serviço de turndown romântico no dia de chegada, espetadas de fruta 
e um prato com as iniciais do casal, copos de champanhe personal-
izados como presente, com espumante, pôr do sol com cocktail de 
assinatura, bebidas e canapés na areia, pequeno-almoço romântico 
servido uma vez durante a estadia e um jantar romântico na praia uma 
vez durante a estadia.

Oferta para Noivos incluída
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RESERVE TEMPO
PARA A TRANQUILIDADE

O verdadeiro bem-estar nem sempre implica exercitar o corpo. Pode 
passar por tirar um tempo para relaxar, limpar a mente e libertar-se do 
stress. Aqui terá a oportunidade de desfrutar de atividades de bem-es-

tar pensadas numa abordagem holística da saúde.

PARTA À AVENTURA
A magia da Maurícia não se limita às suas praias repletas de palmeiras 
e magníficos resorts; é um paraíso tropical inspirador à espera de ser 
apreciado em todos os níveis. As experiências do Sugar Beach Resort 
são pensadas para proporcionar uma forma única de conhecer partes 
da ilha que dificilmente veria de outra forma. Aventure-se por terrenos 
tropicais com as nossas emocionantes excursões de bicicleta de mon-
tanha ou veja corais vívidos e a abundância de belas criaturas marinhas 
sem sequer entrar na água nas nossas fenomenais excursões de barco 
com fundo de vidro. Acrescente alguma aventuras à sua lua de mel para 
a tornar ainda mais memorável.

ILE AUX CERFS
A Ilha Ile aux Cerfs oferece atividades 

adicionais de lazer, com diversos desportos 
aquáticos, três opções gastronómicas dis-

tintas e excelentes locais para mergulho com 
snorkel e banhos de sol. 
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Superi-
or Garden no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 317,08€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Ambre Mauritius Resort

O lado leve da vida 
O Ambre Mauritius é um resort exclusivo para adultos que nos dá as boas-vindas para uma estadia em regime de tudo incluído. Um ‘tudo’ que 
inclui uma vista privilegiada sobre o Oceano Índico, cenário perfeito para a sua lua de mel, que irá ficar marcada por um dos mais espetaculares 
momentos proporcionados pela natureza: um nascer do sol a partir do mar verdadeiramente inesquecível.

10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.441 €
2.882 €

Desconto de 10% em items premium de F&B (Food & Beverages), 
15% de desconto numa sessão de fotos reservada no Sun Memory 
Lab e 15% de desconto em todos os tratamentos de SPA reservados.

Oferta exclusiva TUI

Upgrade de quartos (sujeito a disponibilidade) entre 15 de Abril e 01 
de Setembro de 2023, serviço de turndown especial no dia de chegada, 
1 cocktail ao pôr do sol, bebidas e canapés na praia no Ti-Bar, 1 garrafa 
de espumante da casa e espetadas de fruta fresca, pequeno-almoço 
no quarto uma vez durante a estadia, jantar à luz das velas no restau-
rante de praia La Plage uma vez durante a estadia e uma massagem 
de casal de 30 minutos (a ser reservado entre as 9h e as 14h).

Oferta para Noivos incluída

Confirmação

Imediata!
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ILE AUX CERFS
Um dia passado em Ile aux Cerfs será sempre um dia para recordar. 

Esta bonita ilha tropical é um paraíso para os golfistas, mas igualmente 
extraordinária para os não-jogadores. Os aficionados do golfe podem 
aprender a jogar ou a aperfeiçoar o seu swing na Academia de Golfe, 

desfrutar de um desafiante campo de 18 buracos ou relaxar em Filibus-
ters, a praia exclusiva para golfistas.

PARTIDAS NO PARAÍSO 
Jogar golfe na Maurícia é muito mais do que um dia bem passado 
nos greens. No Ambre Resort and Spa, a fasquia está bem elevada, 
num acesso exclusivo aos três campos de golfe mais cobiçados da ilha, 
rodeados por vistas inesquecíveis.

DEIXE-SE EMBALAR PELO
SOM DO MAR

Localizado entre jardins tropicais, o luxuo-
so spa é um paraíso para os hóspedes que 

procuram um santuário para relaxar corpo e 
mente.
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O que está Incluído?

Shandrani Beachcomber
Resort & Spa

Uma Ode à Serenidade 
Localizado na região sul - e intocada - da Maurícia, o Shandrani Beachcomber Resort & Spa é um acolhedor resort de quatro estrelas com a 
vibração certa para a sua lua de mel. Situado numa península privada, banhada pelo Blue Bay Marine Park, rico em vida marinha, o Shandrani 
Beachcomber tem três praias distintas para descobrir, não dando qualquer hipótese à monotonia.

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
Sea View no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 409,60€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

Desde 1.360 €
2.720 €

Um jantar romântico durante a estadia

Oferta exclusiva TUI

Almoços oferecidos num restaurante seleccionado, 1 garrafa de es-
pumante, 1 experiência gratuita oferecida ao casal para estadias com 
um mínimo de 4 noites (a ser escolhida do catálogo de experiências)

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Couple 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
410,56€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Sunrise Attitude

Bem-vindos à costa leste da Maurícia
De um lado, os campos estendem-se até onde a vista alcança. Do outro lado, numa pequena estrada costeira, encontramos uma das praias mais 
bonitas da Maurícia: a praia Belle Mare. Os seus quilómetros de areia fina e a incrível lagoa azul-turquesa são o cenário perfeito para a sua lua de 
mel. 

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.147 €
2.294 €

Uma massagem de 30 minutos uma vez durante a estadia

Oferta exclusiva TUI

Saco de praia, um chá exclusivo Attitude e um jantar romântico para 
o casal durante a estadia

Oferta para Noivos incluída
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O que está Incluído?

C Mauritius

Esqueça o ‘vulgar’ 
Situado na costa leste da Maurícia, o C Mauritius está idilicamente localizado para lhe proporcionar uma experiência única de uma lua de mel 
à beira-mar. Com o seu extraordinário conceito de tudo incluído, tem tudo o que precisa para fazer das suas férias tropicais um momento 
inesquecível.

10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Prestige 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
317,08€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Desde 1.884 €
3.768 €

Garrafa de espumante, decoração da cama com flores e um presente, 
25% de desconto por pessoa num tratamento reservado no C SPA en-
tre as 9h30 e as 14h (uma vez durante a estadia) e um jantar român-
tico num dos restaurantes

Oferta para Noivos incluída

Historic Water Safari - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Superior 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
448,54€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

LUX Grand Gaube

Um resort tropical retro-chic  
Eleja este retiro tropical retro-chic para a sua lua de mel, cujo design único combina perfeitamente com a vegetação tropical circundante, e onde 
cada quarto, suite e villa são feitos para o receber como em casa - isto se a casa tiver uma banheira ao ar livre com vista para o Índico. Conhecido 
pelo seu foco no bem-estar e ofertas gastronómicas, inclui um fabuloso peruano e um restaurante turco sobre a água.

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022
Desde 1.378 €

2.756 €

Upgrade de Duplo Superior para Duplo Wellness Junior Suite ou de 
Duplo Wellness Junior Suite para Junior Suite (sujeito a disponibili-
dade) e uma aula de prova de rum

Oferta exclusiva TUI

Um pequeno-almoço à beira da piscina, aula de culinária vegetariana 
usando produtos frescos locais, aula de cocktails com o mixologista 
do hotel, brinde ao amor com canapés de espumante no conforto 
do terraço da villa. Para estadias mínimas de 4 noites, oferta de uma 
massagem por aldulto de 45 minutos para ser usufruída no SPA entre 
as 10h e as 14h (marcação obrigatória).

Oferta para Noivos incluída
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O que está Incluído?

Paradise Cove Boutique Hotel

O seu refúgio tranquilo 
Dedicado a criar um cenário mágico para momentos memoráveis, o Paradise Cove oferece tudo o que pode desejar de uma lua de mel num 
boutique hotel. Desfrute do seu dia à beira da piscina, a tomar chá gelado ou cocktails refrescantes. Perca-se nos jardins tropicais com ninhos de 
amor à beira-mar feitos para dois ou reserve uma massagem de casal junto à lagoa.

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Couple 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
333,41€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Desde 1.665 €
3.330 €

Uma massagem de 30 minutos uma vez durante a estadia

Oferta exclusiva TUI

Uma aula de culinária, uma aula de cocktails, 2 macarons, saco de praia 
e um chá especial, uma garrafa de espumante à chegada, prato de 
fruta exótica no quarto, um jantar à luz das velas (sem bebidas) uma 
vez durante a estadia e chocolates em forma de coração.

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 332,45€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Heritage Le Telfair

Uma estadia glamourosa
A mente viaja e os sentidos escapam num resort imaginado para criar mil e uma experiências para satisfazer todos os gostos, todas as ocasiões, 
todos os desejos por um momento ou para sempre. O seu ‘viveram felizes para sempre’ começa aqui, num equilíbrio perfeito entre glamour e 
simplicidade.

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.433 €
2.866 €

Oferta de um presente de casamento, um prato de fruta, sortido de 
bolos maurícios e uma garrafa de champanhe francês, uma massagem 
de 45 minutos por pessoa e um jantar romântico no restaurante Gin’ja 
ou no Le Palmier.

Oferta para Noivos incluída

Historic Water Safari - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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O que está Incluído?

Constance Le Prince Maurice

Estilo e conforto à sua disposição 
Projetado pelo génio da arquitetura, Jean Marc Eynaud, o Constance Prince Maurice é ponto de encontro de estilo, espaço e, em breve, da sua lua 
de mel. Situado no coração de uma exuberante vegetação tropical, transmite toda uma sensação de paz que, ao anoitecer, ganha uma outra vida 
com o embalo das luzes quentes posicionadas para se misturarem com a envolvência. 

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bil-
hetes) – 317,08€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Desde 1.624 €
3.248 €

Prova de vinho: “New World Wine” - um copo de vinho branco, um 
copo de vinho tinto e um copo de vinho doce, com canapés como 
aperitivos

Oferta exclusiva TUI

Um garrafa de vinho, uma seleção de canapés, um saco de praia e 
um jantar especial à luz das velas

Oferta para Noivos incluída
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Zanzibar
Paraíso em azul-turquesa 
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O arquipélago de Zanzibar é hoje um destino 
de eleição para quem procura uma Lua de Mel 
com uma combinação perfeita entre praias 
paradisíacas e uma marcante componente 
cultural.  A mistura entre a cultura africana e 
árabe resulta numa mescla perfeita, evidente 
no coração da capital – Stone Town, que faz 
lembrar um cenário de contos orientais. 

Paraíso em azul-turquesa 

Sugestão TUI

VOI Kiwengwa
Localizado em uma das praias mais 
emblemáticas de Zanzibar, o VOI Kiwengwa 
Resort é um paraíso tropical, equipado 
com todos os confortos.

Zanzibar

3.013 €

TUI Blue Bahari
No Hotel TUI BLUE Bahari Zanzibar, o 
sonho de uma Lua de Mel num paraíso 
tropical irá tornara-se realidade.

Zanzibar

4.572 €

Zuri Zanzibar
“Zuri” significa “bonito” em suaíli, que é a 
língua da Ilha de Zanzibar. E é exatamente 
essa a sensação que o hotel quer que sinta 
nos 12 hectares que disponibiliza. 

Zanzibar

7.894 €
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Bungalow 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
530,90€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

Observações: O Governo de Zanzibar implementou uma taxa hoteleira 
no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adultos e crianças). Esta taxa 
será cobrada diretamente aos clientes na sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Zuri Zanzibar

Uma experiência única  
“Zuri” significa “bonito” em suaíli, que é a língua da Ilha de Zanzibar. E é exatamente essa a sensação que o hotel quer que sinta nos 12 hectares 
que disponibiliza. Com instalações de luxo, o Zuri Zanzibar oferece uma sensação de paz e tranquilidade a todos os seus hóspedes – o ambiente 
perfeito para a sua Lua de Mel. 

10 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 3.947 €
7.894 €

Os casais com estadias mínimas de 5 noites irão receber 1 garrafa de 
espumante, 20% de desconto numa massagem de casal com duração 
de 1 hora, 1 jantar, 1 presente VIP à chegada e 1 cocktail ao pôr do sol 
servido na praia.

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias

Oferta exclusiva TUI
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PASSEIO A CAVALO
Para uma estadia ainda mais memorável, uma passeio a cavalo na 

praia (60 minutos) é uma experiência a não perder no Zuri Zanzibar. É 
recomendado que esta atividade se realize durante a amanhã por forma 

a evitar o calor e a agitação na praia.  

CRUZEIRO AO PÔR-DO-SOL  
Viva momentos mágicos em Kendwa enquanto navega pelas incríveis 
águas cristalinas que envolvem a ilha. Com sundowners servidos a 
bordo, este é o fecho perfeito para um dia memorável. 

JANTAR ESPECIAL  
Abrace uma viagem culinária com a assinatura do Zuri 

Zanzibar – desde um jantar na praia com fogueira a uma 
aula de culinária no Jardim das Especiarias. Com os chefs 

do hotel, pode elaborar o seu menu e este será servido 
num local à sua escolha. Uma experiência memorável. 
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Garden 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
530,9€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Bluebay Beach Resort & Spa

Luxo e o conforto à beira-mar  
Um resort de luxo à beira-mar com o charme tradicional suaíli, o Bluebay Beach Resort & Spa está situado na melhor praia da costa leste da ilha 
de Zanzibar. Com jardins tropicais e mais de 1.000 palmeiras, este resort oferece o máximo em conforto para a sua Lua de Mel: excelente aco-
modação, uma série de instalações desportivas e de lazer, o famoso Spa, um serviço premiado, entre outros. 

10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.738 €
3.476 €

Garrafa de vinho e flores tropicais de cortesia no quarto à chegada

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Pwani 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto 
e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) 
– 536,25€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar imple-
mentou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite 
(adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na 
sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Sultan Sands Island Resort

O refúgio perfeito em Zanzibar   
O Sultan Sands Island Resort está situado ao lado de sua propriedade irmã, Bluebay Beach Resort & Spa, nas amplas e cintilantes praias de 
Kiwengwa, na costa leste da ilha. Este resort tem um caráter único, com a mescla perfeita de arquitetura e decoração suaíli e árabe. O resultado é 
um ambiente descontraído, no qual as comodidades e instalações de primeira classe garantem total conforto. 

10 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.668 €
3.336 €

Garrafa de vinho e flores tropicais de cortesia no quarto à chegada

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo 
Standard no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão 
dos bilhetes) – 530,90€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva 
e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar 
implementou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por 
noite (adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos 
clientes na sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

RIU Jambo

Descubra Zanzibar com a RIU   
O Hotel Riu Jambo encontra-se na costa norte de Zanzibar, submerso entre as águas turquesas da praia de Nungwi, uma das mais bonitas da 
ilha e onde poderá observar pores do sol fantásticos. Rodeado por uma beleza natural, este hotel tudo incluído 24 horas em Zanzibar é o lugar 
perfeito para fugir da rotina, descontrair e desconectar.  

10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.728 €
3.456 €

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Standard 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
527,75€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

VOI Kiwengwa

Acorde com uma vista deslumbrante para o oceano  
Localizado em uma das praias mais emblemáticas de Zanzibar, o VOI Kiwengwa Resort é um paraíso tropical, equipado com todos os confortos 
que precisa. A estrutura em madeira, decorada com um estilo tradicional, garante que este magnífico Resort se encaixa harmoniosamente no 
ambiente e ajuda a criar o ambiente certo para a sua Lua de Mel nesta ilha encantadora.  

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022
Desde 1.507 €

3.014 €

Para estadias mínimas de 9 noites: Cesto de frutas e decoração com 
flores diários; preparação do quarto e 1 garrafa de espumante à 
chegada; 1 jantar romântico para dois.

Oferta para Noivos incluída

1 garrafa de espumante à chegada, 1 cesto de fruta e decoração com 
flores.

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite Courtyard no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão 
dos bilhetes) – 530,90€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

RIU Palace Zanzibar

Desfrute de dias paradisíacos 
O Hotel Riu Palace Zanzibar encontra-se na Nungwi Beach, uma bela praia de areia branca e águas cristalinas que fará com que sinta num autên-
tico paraíso. Este hotel tudo incluído em Zanzibar, na Tanzânia, oferece-lhe umas Lua de Mel com tudo incluído e com os serviços exclusivos da 
RIU Hotels & Resorts.   

10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.246 €
4.492 €

Jantar romântico para 2, decoração com flores e espumante.

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
Garden no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 527,75€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar imple-
mentou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite 
(adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na 
sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Gold Zanzibar

Uma experiência de ouro em Zanzibar  
O Gold Zanzibar Beach House and Spa convida-o a desfrutar do paraíso tropical na praia de areia branca de Kendwa, em Zanzibar. Um oásis de 
luxo para a sua Lua de Mel, com acomodações elegantes, decoradas individualmente com um terraço e com vista para o Oceano Índico ou para o 
jardim. 

10 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.114 €
4.228 €

Os casais com estadias mínimas de 4 noites irão receber um cesto de 
frutas e espumante no quarto e um jantar romântico na praia.

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Deluxe 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto 
e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) 
– 527,75€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar imple-
mentou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite 
(adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na 
sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

TUI Blue Bahari Zanzibar

O seu hotel em Zanzibar 
No Hotel TUI BLUE Bahari Zanzibar, o sonho de uma Lua de Mel num paraíso tropical irá tornara-se realidade. Na praia e incorporado numa área 
de jardim exótica cheia de palmeiras, o hotel de 5* em estilo de palácio árabe é a escolha perfeita em Zanzibar.  

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.286 €
4.572 €

1 garrafa de espumante e decoração com flores no quarto à chegada, 
1 massagem de 30 minutos no Dream SPA, 1 jantar romântico A La 
Carte e upgrade de quarto sujeito a disponibilidade no momento do 
check-in.

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Melia 
Garden no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão 
dos bilhetes) – 530,62€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e 
extras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar 
implementou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por 
noite (adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos 
clientes na sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Melia Zanzibar

Um paraíso particular na Ilha das Especiarias 
A apenas 45 km da capital Stone Town, este exclusivo resort conta com uma localização privilegiada. Quartos românticos e Villas privativas, com 
piscinas de borda infinita e com vista para o Oceano Índico, tornam impossível não se apaixonar imediatamente. O Melia Zanzibar é cercado por 
um recife de coral natural construído numa propriedade de 16 hectares junto à praia. 

10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.393 €
4.786 €

1 presente de boas vindas à chegada, 1 turndown romântico com 
espumante, 1 jantar romântico no Aqua Restaurant do The Level 
Restaurant (requer reserva) e possibilidade de late check-out até às 
15h00 (sujeito a disponibilidade). 

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI



74

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Villa no 
regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
527,75€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar imple-
mentou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite 
(adultos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na 
sua chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Zawadi Hotel Zanzibar

Uma estadia memorável  
O Zanzibar Zawadi fica no topo de um penhasco, com uma vista de tirar o fôlego para o Oceano Índico, emoldurada por coqueiros e buganvílias. 
É um retiro de praia privado e íntimo com apenas 12 espaçosas Villas. Projetado com um estilo elegante e descontraído, Zawadi representa o luxo 
no seu melhor e é o resort perfeito para a sua Lua de Mel. 

10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022
Desde 3.051 €

6.102 €

1 garrafa de vinho, flores e cocktail sundowner no quarto e 10% de 
desconto nos cursos de mergulho PADI. Para estadia iguais ou supe-
riores a 7 dias: oferta de um presente e 1 atividade de scuba diving 
por pessoa/por estadia ou 20% de desconto em qualquer curso de 
mergulho (não acumulável com os 10% de desconto supra referido). 

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Ocean 
Junior Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 489,70€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Emerald Zanzibar Resort & Spa

Um conceito único de resort   
Inspirado por uma fórmula Deluxe All-Inclusive, o Emerald Zanzibar oferece uma variedade de cozinhas, todas elas replicando receitas autênticas 
de culturas particulares, utilizando ingredientes premium, sobres ricos e métodos de culinário específicos. O resort é um porto seguro para desfru-
tar da intimidade e conforto num ambiente tropical.  

10 Dias / 7 Noites em TI  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.028 €
4.056 €

Para estadias mínimas de 4 noites - oferta de uma massagem para 
dois de 60 minutos no Emerald Spa, 1 garrafa de espumante no quar-
to à chegada, 1 jantar romântico e upgrade de quarto (sujeito a dis-
ponibilidade).

Oferta para Noivos incluída

Upgrade de quarto DBL Garden Junior Suite para Ocean Junior 
Suite. (Não aplicável de 27/12/22 a 08/01/23)

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Guest 
House no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bil-
hetes) – 527,75€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Indigo Beach Zanzibar

Uma experiência genuína na costa sudeste de Zanzibar  
Ao entrar no Indigo Beach Zanzibar, irá sentir de imediato o início da sua Lua de Mel. Este resort prima pela simplicidade, rodeado pelas águas 
azul-turquesa e por uma praia de areia branca repleta de coqueiros, perto da pequena vila de pescadores de Bwejuu. Aqui, liberte a sua mente e o 
seu espírito para uma estadia ainda mais inesquecível. 

10 Dias / 7 Noites em TI Platinum - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.668 €
3.336 €

Jantar à luz das velas na praia ou no jardim com oferta de uma garra-
fa de vinho.

Oferta para Noivos incluída

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI



77

Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Standard 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
536,25€ NET.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal. // Observações: O Governo de Zanzibar implemen-
tou uma taxa hoteleira no valor de 1 USD por pessoa e por noite (adul-
tos e crianças). Esta taxa será cobrada diretamente aos clientes na sua 
chegada aos hotéis.

O que está Incluído?

Mvuvi Boutique Resort

Um paraíso azul-turquesa   
Localizado na praia branca de Kiwengwa, o Mvuvi Boutique é um espírito de paz absoluta. Exclusiva e idílica, construída para fugir da rotina e 
mergulhar num paraíso escondido. Os oito quartos, meticulosamente desenhados e mobilados em puro estilo Swahili, criam a genuína atmosfera 
africana – fantástica para a sua Lua de Mel.

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.880 €
3.760 €

Tour das Especiarias - reservado diretamente no nosso site.

Sugestão TUI
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Dubai
A definição de modernidade  
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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. Aventure-se 
num safari no deserto ou num passeio de 
barco. 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.

A definição de modernidade  

Sugestão TUI

Dubai & Deserto

Para uma Lua de Mel de sonho, combine 
uma estadia para descobrir as duas 
grandes vertentes do Dubai: o lado mais 
cosmopolita.

Dubai

3.976 €

VOCO Hotel

O VOCO Hotel conta com uma localização 
privilegiada na Sheikh Zayed Road e 
oferece uma vista incrível para o Centro de 
Comércio Internacional de Dubai.

Dubai

2.266 €

Sofitel Dubai
Jumeirah Beach
O Sofitel Dubai Jumeirah Beach, um hotel 
de luxo 5*, está localizado no famoso 
passeio “The Walk”, na Jumeirah Beach 
Residence. 

Dubai

3.124 €
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Luxury no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,17€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Sofitel Dubai Downtown

Um cenário excecional no Dubai  
Com uma proximidade imediata do The Dubai Mall e Burj Khalifa, o Sofitel Dubai Downtown é o único hotel internacional de 5* ligado ao The 
Dubai Mall através de um skywalk. Oferece serviços de transporte para Kite Beach, La Mer Beach, The Mall of the Emirates e outros locais. Os 
hóspedes podem também beneficiar de ofertas especiais em algumas das mais famosas atrações do Dubai.

6 Dias / 5 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.519 €
3.038 €

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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BRUNCH DE ELEMENTOS 
Todos os sábados, o hotel convida-o a participar numa viagem para 

apelar os seus 5 sentidos com o “Les Elements Brunch” – uma sinfonia 
com os 4 elementos da vida. 

UM OÁSIS URBANO 
Com uma vista para o centro do Dubai e para os seus arranha-céus, a 
Infinity Pool do hotel está localizada no 5º andar e oferece aos hós-
pedes uma experiência relaxante e de luxo, ao ar livre. 

MOMENTOS A DOIS
NO ROOFTOP

No 5º andar do Sofitel Dubai Downtown, o Above Rooftop 
é um espaço icónico com comida internacional requinta-
da, uma atmosfera enérgica, e um compromisso ao mais 

alto nível de serviço para os presentes. Perfeito para uma 
refeição ou bebida romântica a dois. 
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quar-
to Duplo Tower Oceanfront no regime indicado; transferes; seguro de 
viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Habtoor Grand Beach Resort & Spa

O paraíso aguarda-o…  
Localizado na praia de Jumeirah, a 25 minutos do Aeroporto Internacional do Dubai, o resort à beira-mar - Habtoor Grand Beach - espalhado por 
3 hectares, serve como um excelente local para desfrutar da sua Lua de Mel. As suites são espaçosas e com vista para o Golfo Arábico, comple-
mentadas pelos restaurantes e vários espaços de lazer. 

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.960 €
3.920 €

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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MERGULHOS A DOIS
Na piscina do hotel ou na fantástica praia que o alberga, não vão faltar 

oportunidades para desfrutar de inúmeros mergulhos a dois. Caso 
seja mais aventureiro, poderá aproveitar as sugestões do hotel para 

atividades aquáticas. 

CENTRO FITNESS 
Durante a sua estadia no Habtoor Grand Beach, poderá desfrutar de 
um espaço de fitness equipado com o mais moderno e recente equipa-
mento. 

ELIXIR SPA 
Tenha acesso a tratamentos de Spa que têm como 

propósito o bem-estar holístico da mente, do corpo e da 
alma. Um ritual de relaxamento perfeito para desfrutar 

ao lado da sua cara-metade. 
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Sea View no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Amwaj Rotana Jumeirah Beach

Um serviço de topo   
Junto à praia e localizado ao longo da famosa rua comercial e de lazer conhecida como “The Walk”, o Amwaj Rotana é um hotel 5* localizado no 
Dubai Marina. Caso seja este o escolhido para a sua Lua de Mel, desfrute de suites elegantemente mobiladas, todas elas com varandas e vistas 
deslumbrantes para o Golfo Pérsico. Usufrua ainda de uma excitante experiência gastronómica e das várias opções de lazer, entretenimento e 
bem-estar que o hotel oferece. 

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.402 €
2.804 €

Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade, pequeno-almoço no 
quarto, upgrade de regime de normal para Plus, 20% desconto em 
F&B (Food and Beverages) e lavandaria. Mínimo 5 noites estadia

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quar-
to Duplo Scene Downtown View no regime indicado; transferes; seguro 
de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração 
até à emissão dos bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Paramount Hotel Dubai

A porta de entrada para o mundo de Hollywood   
Inspirado pela história da Paramount Pictures, o Paramount Hotel Dubai está situado no centro do dinâmico distrito de Business Bay, a 16 km do 
Aeroporto Internacional do Dubai. Com quartos temáticos de Hollywood, cozinha de inspiração californiana e entretenimento inequívoco, é tempo 
de escrever a sua própria história no Hotel Paramount Dubai. A glória da era dourada estendeu o tapete vermelho. Desta vez, exclusivamente para 
a sua Lua de Mel.

6 Dias / 5 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.226 €
2.452 €

Upgrade de Scene Room para Scene Downtown View, 20% desconto 
em F&B (Food and Beverages) outlets, 20% desconto em tratamen-
tos SPA

Oferta exclusiva TUI



86

Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Deluxe no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,58€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

JW Marriott Marquis Dubai

No coração da cidade moderna  
O JW Marriott Marquis Hotel Dubai dá-lhe as boas-vindas com um serviço moderno, de luxo e galardoado. Acima da Sheikh Zayed Road, este 
hotel de 5* é um dos mais altos do mundo e orgulha-se de ter uma vista deslumbrante sobre a água e a paisagem urbana do Dubai. O cenário 
perfeito para a sua estadia romântica.   

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI

Desde 1.786 €
3.572 €
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Superior no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Sofitel Dubai Jumeirah Beach

A arte de viver à francesa    
O Sofitel Dubai Jumeirah Beach, um hotel de luxo 5*, está localizado no famoso passeio “The Walk”, na Jumeirah Beach Residence. A poucos 
passos do The Beach Mall, o principal destino de Dubai para entretenimento e refeições à beira-mar. Estadias de luxo e excelência na culinária são 
as palavras-chave para este hotel. Uma excelente opção para sua Lua de Mel. 

6 Dias / 5 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.562 €
3.124 €

Decoração especial do quarto, 20% desconto no salão Hush, seleção 
de 2 bebidas e um aperitivo no quarto ou no restaurante para 2 
pessoas.

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Deluxe Island Sea View no regime indicado; transferes; seguro de 
viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Mövenpick Resort Al Marjan Island

Para desfrutar ao seu ritmo   
Bem-vindo ao Mövenpick Resort Al Marjan Island, onde o Verão nunca acaba! Desfrute da sua Lua de Mel neste hotel 5* na ilha de Al Marjan, 
banhada pelo sol, em Ras Al Khaimah. Todos os quartos e suites oferecem um alto conforto com vistas para o mar a partir de cada varanda. Com 
bares e restaurantes especializados, piscinas interiores, um centro de bem-estar, ginásio, salas de tratamento e desportos aquáticos, usufrua de 
uma estadia memorável.

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.526 €
3.052 €

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Superior no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,58€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Millennium Place Marina

A combinação perfeita entre conforto e personalização   
Situado no Dubai Marina, a menos de 1km da praia, desembarque numa das suites elegantes do Millennium Place Marina com vistas deslum-
brantes para o horizonte da cidade. Com uma hospitalidade sem limites, caso faça deste o destino da sua Lua de Mel, desfrute de um serviço de 
quartos durante 24horas, revigore-se com um treino no centro fitness, mergulhe na piscina e aproveite um jantar romântico num dos melhores 
restaurantes da marina. 

6 Dias / 5 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.220 €
2.440 €

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quar-
to Duplo City View no regime indicado; transferes; seguro de viagem; 
taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão 
dos bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Al Bandar Rotana

Um refúgio acolhedor   
O Al Bandar Rotana é um impressionante hotel ultramoderno, que dispõe de uma localização privilegiada no centro da cidade. Este elegante hotel 
5* fica à beira de Dubai Creek e está perto de várias atrações. Todos os quartos e suites são o refúgio perfeito para uma estadia a dois, com vistas 
de tirar o fôlego. Com inúmeras comodidades, desfrute de novas e diferentes experiências a dois.

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.216 €
2.432 €

Garrafa de champanhe à chegada, decoração no quarto, late check-
out sujeito a disponibilidade. Mínimo de 5 noites estadia.

Oferta exclusiva TUI
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Desde 2.807 €
5.614 €

Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quar-
to Duplo Ocean King no regime indicado; transferes; seguro de viagem; 
taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão 
dos bilhetes) – 221,58€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Atlantis The Palm

Uma experiência inesquecível   
Este ícone do Dubai é o destino perfeito para criar memórias para toda a vida. Desde os que procuram emoção até aos apreciadores de iguarias 
culinárias, passando pelos amantes de sol e pelos exploradores. No Atlantis The Palm pode esperar entretenimento sem fim com restaurantes de 
classe mundial, experiências únicas em aquários e proezas arquitetónicas impressionantes. 

6 Dias / 5 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Safari no deserto ao pôr do sol c/ jantar: desconto exclusivo - 
reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento em quarto 
Duplo Superior no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

VOCO Hotel 

Conforto e comodidade no coração no Dubai  
O VOCO Hotel conta com uma localização privilegiada na Sheikh Zayed Road e oferece uma vista incrível para o Centro de Comércio Internacional 
de Dubai. Neste hotel de 5*, todos os quartos e suites são decorados um estilo contemporâneo e, ao longo da sua estadia, poderá desfrutar de 
restaurantes internacionais e comodidades de última geração.

6 Dias / 5 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.133 €
2.266 €

Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em classe económica; 5 noites de alojamento no Dubai em quarto Duplo Superior no regime indicado; 2 noites de alojamento 
no deserto de Sharjah em quarto Duplo Deluxe no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a 
alteração até à emissão dos bilhetes) – 221,17€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, taxas turísticas no Dubai, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado.

O que está Incluído?

Dubai & Deserto
Sofitel Dubai Jumeirah Beach em APA + Mysk Al Badayer Retreat em MP

Um combinação sem igual   
Para uma Lua de Mel de sonho, combine uma estadia para descobrir as duas grandes vertentes do Dubai: o lado mais cosmopolita com o Sofitel 
Dubai e as portas para o deserto com o Mysk Al Badayer, onde poderá desfrutar de pores do sol hipnotizantes sobre as intermináveis dunas do 
deserto. Duas experiências únicas, combinadas para uma viagem memorável.

8 Dias / 7 Noites em APA + MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.988 €
3.976 €
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Seychelles
Hospitalidade sem limites
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Uma Lua de Mel nas Seychelles devia ser 
a própria definição de “sonho”. Perto do 
Equador, este arquipélago é único pelas suas 
belas praias desertas de areia branca, os seus 
bosques exuberantes, coqueiros e paisagens 
maravilhosas. O mergulho e o snorkeling 
são experiências populares e a população 
é incrivelmente hospitaleira, como poderá 
verificar se esta for a sua opção.

Hospitalidade sem limites

Sugestão TUI

Fisherman’s Cove
Situado na praia de Beau Vallon, com os 
seus 3 quilómetros de areia de cor marfim, 
o Fishermans Cove Resort é uma promessa 
de tranquilidade genuína e prazer eterno.

Seychelles

3.936 €

Bliss Mahé
Situado numa enseada abrigada, entre 
praias de areia branca e vegetação tropical 
exuberante, combinando a arquitetura 
crioula com um design de interiores 
contemporâneo.

Seychelles

3.656 €

Constance 
Ephelia
Praias de areia branca e montanhas de 
granito com vegetação exuberante serão o 
cenário perfeito para celebrar o amor. 

Seychelles

5.534 €
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Secret 
Garden Standard no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão 
dos bilhetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Bliss Mahé

Um sonho tornado realidade 
Situado numa enseada abrigada, entre praias de areia branca e vegetação tropical exuberante, combinando a arquitetura crioula com um design 
de interiores contemporâneo, o Bliss Mahé evoca uma evasão exótica e romântica, perfeita para a primeira de muitas viagens a dois.

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.828 €
3.656 €

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI

Mínimo 4 Noites: prato de fruta, jantar  à luz das velas para reservas 
em regime de Meia Pensão, decoração romântica do quarto à chegada, 
cocktail ao pôr do sol para dois.

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Hill View 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
438,16€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Kempinski Resort

Paraíso à vista 
Após vários meses de reforma, o Kempinski Seychelles Resort reabriu para revelar um design contemporâneo inspirado na beleza natural da ilha 
e pensado para o conforto dos hóspedes. Localizado no extremo sul de Mahé, em Baie Lazare, é um refúgio indulgente, perfeito para uma lua de 
mel no paraíso.

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.142 €
4.284 €

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI

 Mínimo de 3 Noites: amenities de boas vindas, 1 voucher de 20% de 
desconto para tratamentos no SPA, bebida especial de lua de mel, 
serviço romântico de turndown, sessão de yoga na colina

Oferta para Noivos incluída
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Eden Gar-
den Charm no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 443,16€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Bliss Praslin

Romance e sensualidade 
Refúgio exótico, está localizado no coração de Praslin, entre a romântica praia de Grand’Anse e a terra tropical à sombra do “Coco de Mer”. O som 
dos pássaros, a família de tartarugas a passear pelo resort e a floresta tropical verde natural oferecem a sensação de um paraíso intocado, que 
combina na perfeição com o interior que proporciona uma verdadeira sensação de romance e sensualidade exótica.

9 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.950 €
3.900 €

Mínimo 4 noites: prato de fruta, jantar  à luz das velas para reservas 
em regime de Meia Pensão, decoração romântica do quarto à chega-
da, cocktail ao pôr do sol para dois.

Oferta para Noivos incluída

Cousin, Curieuse, St. Pierre - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Standard 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto 
e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) 
– 443,16€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e ex-
tras de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Indian Ocean Lodge

Tranquilidade e autenticidade  
Escondido num canto tranquilo de Praslin, o Indian Ocean Lodge é uma opção a ter em conta para a sua lua de mel de sonho. Das opções gas-
tronómicas à decoração interior, sem esquecer os rostos sorridentes que o cumprimentam de forma calorosa, cada ponto de contato evoca uma 
experiência verdadeiramente autêntica das Seychelles.

9 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.872 €
3.744 €

Reservas em APA para estadias mínimas de 3 noites: oferta de espu-
mante e um cocktail por pessoa.

Reservas em MP para estadias mínimas de 3 noites: oferta de garrafa 
de espumante, um cocktail e um jantar privado uma vez durante a 
estadia.

Oferta para Noivos incluída

Cousin, Curieuse, St. Pierre - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Superior 
no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) – 
438,92€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Fisherman’s Cove Resort

Uma promessa de tranquilidade 
Situado na praia de Beau Vallon, com os seus 3 quilómetros de areia de cor marfim, o Fishermans Cove Resort é uma promessa de tranquilidade 
genuína e prazer eterno. Com os quartos e suites envoltos por exuberantes jardins tropicais, este refúgio tropical é o cenário perfeito para casais 
em busca de uma experiência inesquecível.

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.968 €
3.936 €

Oferta de uma garrafa de vinho Prosecco ou de um espumante sem al-
cóol, cesto de fruta e um bolo de boas vindas à chegada. Para reservas 
em regime de APA: 20% de desconto no restaurante Paris Seychelles.

Oferta para Noivos incluída

Oferta de jantar romântico no restaurante Paris Seychelles quando 
reservado em regime de Meia Pensão.

Oferta exclusiva TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Ocean 
View Chalet no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Carana Beach Hotel

A verdadeira essência da ilha 
Descubra a verdadeira essência da ilha, presente numa vibração e energia que nascem do passado deste Carana Beach Hotel e da paixão com 
que o presente é vivido, numa dedicação sem limites ao hóspede que procura uma experiência única. Como a da sua lua de mel, que aqui será 
celebrada com a importância devida.

10 Dias / 7 Noites em APA - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.572 €
5.144 €

Reservas em APA para estadias mínimas de 3 noites nos quartos duplo 
Oceanview Chalet ou Duplo Oceanview Pool Chalet: oferta 20% de 
desconto no SPA, uma garrafa de espumante, um cocktail para 2 uma 
vez durante a estadia e um prato de fruta.

Reservas em MP para estadias mínimas de 3 noites nos quartos du-
plo Oceanview Chalet ou Duplo Oceanview Pool Chalet: oferta dos 
benefícios acima mencionados e de um jantar privado uma vez por 
estadia.

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Uma verdadeira experiência italiana Mais do que um resort, este é 
um pedaço do paraíso. Aqui, a elegância natural das Maldivas em seu 
melhor estado natural encontra o estilo único e inesquecível do Baglioni 
Hotels & Resorts. Tudo para umas férias inesquecíveis, ampla seleção 

de esportes, relaxamento e experiências gourmet.

O que está Incluído?

Constance Ephelia

A exclusividade tranquila 
Praias de areia branca e montanhas de granito com vegetação exuberante serão o cenário perfeito para celebrar o amor. Com as suas vilas 
exclusivas com vista para o mar, protegidas pela floresta tropical do Parque Nacional Le Morne Seychellois, este é o destino perfeito para a sua lua 
de mel.          

10 Dias / 7 Noites em MP  - Reservas até 31 de Outubro 2022
Desde 2.766 €

5.532 €

Para estadias nas suites: 1 doce de Assiatura Ephelia e um saco de 
boas vindas à chegada, 1 voucher de 20% de desconto em tratamen-
tos seleccionados por casal uma vez por estadia, serviço de turndown 
à chegada com um garrafa de espumante, e decoração especial da 
cama uma vez por estadia.

Para estadias nas Villas: 1 doce de Assiatura Ephelia e um saco de 
boas vindas à chegada, 1 voucher de 20% de desconto em tratamen-
tos seleccionados por casal uma vez por estadia, serviço de turndown 
à chegada com um garrafa de espumante, e decoração especial da 
cama uma vez por estadia. Para clientes em regime de APA, oferta 
de um jantar num menu especial no restaurante Helios (bebidas não 
incluídas) e, para clientes em regime de MP, oferta de um jantar num 
menu especial desenhado pelo chef no restaurante Cyann (bebidas 
não incluídas).

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bil-
hetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

L’Archipel

A casa longe de casa 
Com uma história admirável e a reputação de ser um dos melhores hotéis da ilha, é o destino ideal para quem procura uma lua de mel marcada 
pela tranquilidade e beleza natural, combinados com elegância, serviço personalizado e uma genuína herança crioula.

10 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022
Desde 2.172 €

4.344 €

Mínimo 3 noites nos quartos Duplo Delux, Duplo Neior Suite ou Duplo 
Superior: um prato de nougat de côco à chegada, 10% de desconto 
em todos os cocktails, uma garrafa de rum local, um cocktail para dois 
(uma vez durante a estadia) e, para clientes em regime de MP ou PC, 
jantar à luz das velas.

Oferta para Noivos incluída

Cousin, Curieuse, St. Pierre - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Standard 
Sea View no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Augerine Hotel

Uma visão do paraíso 
Situado a poucos passos da praia na bela Baía de Beau Vallon, no Augerine Hotel todos os quartos dispõem de pátio privativo com vistas incríveis 
sobre a praia. Ao final do dia, conte com a explosão de cores enquanto o sol se põe atrás das ilhas próximas, numa visão do paraíso, perfeita para 
a sua lua de mel.

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 1.545 €
3.090 €

Mínimo 4 noites: oferta de uma garrafa de espumante.

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Hillside 
Pool Villa no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de 
aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) – 443,16€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Raffles

Romance com vista de mar 
Sinónimo de romance graças às suas areias brancas, paisagens deslumbrantes e beleza do pôr do sol, este é um destino ideal para casais. Eleja 
uma das elegantes villas com piscina privativa, tocadas pela beleza sublime de oceanos em tons de opala e colinas verdejantes.

9 Dias / 7 Noites em MP - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 4.473 €
8.946 €

Oferta de massagem de casal de 30 minutos, uma garrafa de espu-
mante, crédito de 100€ por quarto, por estadia, para usar no resort.

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bil-
hetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Story Seychelles

Hospitalidade crioula  
Localizado em Beau Vallon Beach, uma praia com 3 quilómetros de praia de areia branca e água azul-turquesa, tem um recife natural a 50 metros, 
até onde pode chegar a nadar diretamente da praia. Crie memórias que vale a pena partilhar no ambiente de luxo deste Boutique Resort 5*. 

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 2.314 €
4.628 €

Oferta de garrafa de vinho, cesto de fruta, um bolo de boas vindas à 
chegada e, para clientes em regime de MP ou PC, oferta de um jantar 
romântico para dois.

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Ocean 
View Pool Villa no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão 
dos bilhetes) – 438,92€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Anantara Maia Seychelles Villas

Mergulhe na exclusividade 
Abrace o luxo reparador em vilas particulares cercadas por areias de porcelana emolduradas por doze mil hectares de floresta. As delícias tropicais 
exóticas dos resorts de Seychelles estão em abundância aqui, onde o resort combina perfeitamente com a paisagem.

10 Dias / 7 Noites em TI - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 8.038 €
16.076 €

Oferta de uma experiência “Dining by Design” que inclui uma garrafa 
de champanhe premium, e uma massagem “Maia Signature Massage” 
de 60 minutos por estadia, por casal.

Oferta para Noivos incluída

Reef Safari - reservado directamente no nosso site

Sugestão TUI
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Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Junior 
Suite no regime indicado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bil-
hetes) – 443,16€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e 
companhias aéreas, quaisquer outros serviços não mencionados e extras 
de carácter pessoal.

O que está Incluído?

Constance Lemuria

A natureza como anfitriã 
Com um ambiente de luxo acolhedor no meio de uma natureza vibrante, o Constance Lemuria permite-lhe relaxar em piscinas aparentemente 
criadas pela natureza e escolher entre suites e villas espaçosas e elegantes, com vistas inesquecíveis, como todas as luas de mel devem ser.

10 Dias / 7 Noites em APA  - Reservas até 31 de Outubro 2022

Desde 4.203 €
8.406 €

À chegada: oferta de uma delicacia fruta tropical do dia, cesto de 
praia, um conjunto de Polo e Pareo para ele e para ela.

Durante a estadia (uma vez durante a estadia): 1 garrafa de espu-
mante de 75cl e um banho “Lemuria Signature”.

Oferta para Noivos incluída

Cousin, Curieuse, St. Pierre - reservado diretamente no nosso site

Sugestão TUI
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Tailândia
O país dos sorrisos 



111

A beleza natural das inúmeras paisagens e 
recantos da Tailândia, perfeitas tanto para os 
amantes de praia como para os de natureza 
e montanha, fazem do país um dos destinos 
preferidos para Luas de Mel. Ruínas das cidades 
antigas, movimento e barulho da cidade, 
florestas, praias e ilhas tropicais são algumas 
das principais razões para casais escolherem 
este destino.

O PAÍS DOS SORRISOS 
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Dia 1 – Portugal e Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Bangkok, voo com escala. Noite a bordo. 

Dia 2 – Bangkok
Chegada a Bangkok e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 3 – Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para aproveitar da melhor ma-
neira. Aconselhamos, opcionalmente, uma visita ao Mercado 
Flutuante de Damnoensaduak, onde, durante o almoço, as-
sistirá a um espetáculo que apresenta os momentos impor-
tantes da vida tailandesa. Alojamento.

Dia 4 - Bangkok e Phuket
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o aeroporto, 
embarque em voo para Phuket. Chegada e transfere para o 
hotel. Alojamento.

Dia 5 - Phuket
Pequeno-almoço e dia livre. Alojamento.

Dia 6 - Phuket e Phi Phi
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o hotel em 
Phi Phi. Alojamento.

Dia 7 e 8 - Phi Phi
Pequeno-almoço e dia livre. Alojamento.

Dia 9 - Phi Phi, Phuket e Portugal Pequeno-almoço e 
transfere para o aeroporto de Phuket. Formalidades de em-

barque e partida com destino a Portugal, voo com escala. 
Noite a bordo.

Dia 10 - Portugal
Chegada.

1 0  D i a s  /  7  N o i t e s  e m  A P A

Bangkok, Phuket & Phi Phi

O nosso preço inclui: Combinado inclui passagem aérea em 
classe económica; voos domésticos; 2 noites de alojamento 
em Bangkok; 3 noites de alojamento em Phuket; 2 noites de 
alojamento em Phi Phi; hotéis e regimes conforme seleccio-
nado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de 
combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) 
- 433,00 €.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.

Jantar no rooftop com vista para o templo Golden Mountain e des-
frutar do por do sol no miradouro 360º do Printing House - The Press 
Sky Bar em Bangkok

Oferta exclusiva TUI

Confirmação

Imediata!
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Phi Phi Holiday Resort - Mais de 5 noites: Arranjo floral no quarto, 
pétalas de flores na cama, 1 garrafa de espumante. Upgrade de quarto 
sujeito a disponibilidade.
Menos de 5 noites: Arranjo floral no quarto, pétalas de flores na 
cama. Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

Oferta para Noivos incluída

Furama Silom Bangkok, Ibis 
PhuketPatong Beach & Phi Phi 
Holiday Resort
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.375 €
2.750 €

Phi Phi Holiday Resort - Mais de 5 noites: Arranjo floral no quarto, 
pétalas de flores na cama, 1 garrafa de espumante. Upgrade de quarto 
sujeito a disponibilidade.
Menos de 5 noites: Arranjo floral no quarto, pétalas de flores na 
cama. Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

Oferta para Noivos incluída

Nouvo City Hotel Bangkok, The Old 
Phuket Karon Beach Resort & 
Phi Phi Holiday Resort
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.483 €
2.966 €

Katathani Phuket Beach Resort: Cama de casal, decoração da cama, 
fruta de boas-vindas, flores e um bolo.
Saii Phi Phi Island Village: Decoração no quarto, cesto de frutas e 
bebida de boas-vindas

Oferta para Noivos incluída

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15, 
Katathani Phuket Beach & Saii Phi 
Phi Island Resort
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.450 €
2.900 €
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The Vijitt Resort Phuket - Mínimo 4 noites: 1 garrafa de vinho, fruta 
fresca e bolachas tailandesas à chegada, decoração da cama
Saii Phi Phi Island Village: Decoração no quarto, cesto de frutas e 
bebida de boas-vindas

Oferta para Noivos incluída

JC Kevin Sathorn, The Vijitt Resort 
Phuket & Saii Phi Phi Island Village
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.415 €
2.830 €
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Dia 1 – Portugal e Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Bangkok, voo com escala. Noite a bordo. 

Dia 2 – Bangkok
Chegada a Bangkok e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 3 – Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para aproveitar da melhor ma-
neira. Aconselhamos, opcionalmente, uma visita ao Mercado 
Flutuante de Damnoensaduak, onde, durante o almoço, as-
sistirá a um espetáculo que apresenta os momentos impor-
tantes da vida tailandesa. Alojamento.

Dia 4 – Bangkok e Chiang Mai
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o aeropor-
to, embarque em voo para Chiang Mai. Chegada e transfere 
para o hotel. Alojamento.

Dia 5 – Chiang Mai
Pequeno-almoço. Dia livre que poderá utilizar para realizar 
excursões opcionais. Alojamento.

Dia 6 – Chiang Mai e Koh Samui
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o aeroporto, 
embarque em voo para Koh Samui. Chegada e transfere para 
o hotel. Alojamento.

Dia 7 e 8 – Koh Samui 
Pequeno-almoço e dia livre. Alojamento.

Dia 9 – Koh Samui e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala.

Dia 10 – Portugal
Chegada.

Bangkok, Chiang Mai & Koh Samui

O nosso preço inclui: Combinado inclui passagem aérea em 
classe económica; voos domésticos; 2 noites de alojamento 
em Bangkok; 2 noites de alojamento em Chiang Mai; 3 noites 
de alojamento em Koh Samui; hotéis e regimes conforme 
seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de aero-
porto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão 
dos bilhetes) - 456,88€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.

Jantar no rooftop com vista para o templo Golden Mountain e 
desfrutar do por do sol no miradouro 360º do Printing House - The 
Press Sky Bar em Bangkok

Oferta exclusiva TUI

1 0  D i a s  /  7  N o i t e s  e m  A P A

Confirmação

Imediata!
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Furama Silom Bangkok, 
The Empress Hotel & 
The Kirikayan Boutique Hotel
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.103 €
2.206 €

Avani+ Samui Resort: Decoração no quarto, 1 garrafa de espumante

Oferta para Noivos incluída

Nouvo City Hotel Bangkok, Centara 
Riverside & Avani+ Samui resort
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.184 €
2.368 €

Ratilanna Riverside Spa Resort: Bebida de boas-vindas, cama de 
casal, decoração da cama e banho com pétalas, 1 bouquet, 1 bolo, 1 
cocktail por pessoa no Malin Pavilion.
Sala Samui Choengmon Beach Resort & Spa: Arranjo floral no 
quarto, fruta e chocolates, 1 garrafa de espumante e meia hora de 
massagem de casal

Oferta para Noivos incluída

JC Kevin Sathorn, Ratilanna 
Riverside Spa Resort & Sala Samui 
Choengmon Beach
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.387 €
2.774 €
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Dia 1 – Portugal e Phuket
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Phuket, voo com escala. Noite a bordo. 

Dia 2 – Phuket
Chegada e transfere para o hotel. Dia livre. Alojamento.

Dia 3 e 4 – Phuket
Pequeno-almoço e dia livre. Alojamento.

Dia 5 – Phuket e Phi Phi
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o hotel em 
Phi Phi. Alojamento.

Dia 6 e 8 – Phi Phi
Pequeno-almoço e dia livre. Alojamento.

Dia 9 – Phi Phi, Phuket e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto de Phuket. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Portu-
gal, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 10 – Portugal
Chegada.

Phuket & Phi Phi

O nosso preço inclui: Combinado inclui passagem aérea em 
classe económica; voos domésticos; 3 noites de alojamento 
em Phuket; 4 noites de alojamento em Phi Phi; hotéis e re-
gimes conforme seleccionado; transferes; seguro de viagem; 
taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até 
à emissão dos bilhetes) - 418,51 €.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.

1 0  D i a s  /  7  N o i t e s  e m  A P A

Confirmação

Imediata!
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Phi Phi Holiday Resort: Mais de 5 noites: Arranjo floral no quarto, 
pétalas de flores na cama, 1 garrafa de espumante. Upgrade de quarto 
sujeito a disponibilidade.
Menos de 5 noites: Arranjo floral no quarto, pétalas de flores na 
cama. Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

Oferta para Noivos incluída

The Old Phuket Karon Beach 
Resort & Phi Phi Holiday Resort
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.516 €
3.032 €

Katathani Phuket Beach Resort: Cama de casal, decoração da cama, 
fruta de boas-vindas, flores e um bolo.
Saii Phi Phi Island Village: Decoração no quarto, cesto de frutas e 
bebida de boas-vindas

Oferta para Noivos incluída

Katathani Phuket Beach Resort & 
Saii Phi Phi Island Village
10 Dias / 7 Noites em APA

Desde 1.394 €
2.788 €
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Sri Lanka
Um pedaço de história 
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Dos muitos vestígios da presença portuguesa 
aos templos coloridos e antigas capitais dos reis, 
sem esquecer o imenso Património Mundial, o 
Sri Lanka é um destino único. O povo, simpático 
e hospitaleiro, é mestre na tarefa de nos fazer 
sentir em casa e, se este for o local eleito para 
a sua Lua de Mel, o comboio panorâmico é uma 
experiência a não perder.

UM PEDAÇO DE HISTÓRIA 
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Sri Lanka Express & Maldivas

1 0  D i a s  /  7  N o i t e s

Dia 1 – Portugal e Colombo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Colombo, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 – Colombo, Pinnawala e Dambulla
Assistência à chegada e transfere o hotel em Dambulla. De 
caminho, paragem no Orfanato de Elefantes de Pinnawala 
(dependendo da hora de chegada a Colombo). Continuação 
para Dambulla. Chegada ao hotel. Desfrute de um tratamen-
to de SPA. Jantar no hotel e alojameto.

Dia 3 – Dambulla, Sigiriya, Matale e Kandy
Pequeno-almoço. Subida à fortaleza de pedra do século V, 
que é considerado Património Mundial. A “Pedra do Leão” 
é uma cidadela de uma beleza única com jardins, piscinas, 
fontes e edifícios. Visite os frescos de Sigiriya que estão 
numa pequena cavidade da pedra com acesso a partir de 
uma escadaria em espiral. Estes frescos foram pintados 
com pigmentos da terra em gesso. Partida para Kandy. De 
caminho, paragem em Matale onde visitaremos o jardim de 
especiarias, onde será possível ver como estas são planta-
das e processadas. Pequena demonstração de culinária e 
almoço. De Matale seguimos para Kandy. Kandy foi a última 
capital dos reis de Sri Lanka e é considerada Património 
Mundial. Passagem pelo lago de Kandy construído pelo 
último Rei Sinhala Sri Wickrama Rajasinghe em 1798. Visite 
a cidade de Kandy, o mercado, o centro de arte e artesana-
to, o museu de gemas e Templo budista do Dente de Buda. 
Testemunhe um espetáculo de danças tradicionais. Chega-
da ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 4 – Kandy, Peradeniya e Colombo
Pequeno-almoço. Partida para Colombo. De caminho, visita 

ao Jardim Botânico de Peradeniya e à Fábrica de Chá de 
Geragama. Peredeniya é famosa pelos seus jardins construí-
dos por um Rei Sinhala e expandidos pelos britânicos. É um 
paraíso florido com pavilhões, um conservatório octagonal, 
uma gigante árvore de figos Javan e uma famosa casa de 
orquídeas. Depois desta visita, continuação da viagem até 
Colombo. Continuação até Colombo. Como muitas capitais 
de países em desenvolvimento, está a mudar rapidamente. 
Ergueram-se arranha-céus, onde velhos edifícios outrora es-
tiveram. No entanto, em algumas partes, o charme do tem-
po mais antigo foi mantido. Por exemplo, há uma torre de 
relógio de 100 anos e edifícios coloniais construídos pelos 
britânicos. Outros sítios de interesse são o mercado de Pet-
tah, os templos Hindus e Budistas e o Bandaranaike Memo-
rial Internacional Conference Hall. Jantar e alojamento.

Dia 5 – Colombo e Maldivas
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino às Maldivas. Chegada e 
transfere para o hotel seleccionado. Alojamento. 

Dia 6 a 8 – Maldivas
Pequeno-almoço (ou outro regime escolhido segundo o 
hotel reservado). Dias livres neste paraíso tropical. Poderá 
desfrutar do “dolce farniente” na praia, praticar snorkeling 
nos corais, ou mergulho com mergulhadores experientes ou 
relaxar no Spa. Alojamento.

Dias 9 e 10 – Maldivas e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala.
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe 
económica; 3 noites de alojamento em regime de meia 
pensão; assistência à chegada e partida de Colom-
bo; transporte com guia/motorista em inglês; visitas 
e entradas segundo itinerário; 4 noites e alojamento 
nas Maldivas, hotel e regime conforme seleccionado; 
transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de 
combustível (sujeitas a alterações até à emissão dos 
bilhetes) - 631,48€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras class-
es de reserva e épocas altas, visto, extras de carácter 
pessoal e qualquer serviço não mencionado no pro-
grama.

Oferta de decoração de cama em todos os hotéis e um tratamento 
de SPA de 45 minutos, bouquet de flores para  a noiva e grinalda de 
flores para o noivo, wifi durante os transportes, paragem durante o 
circuito para usufruir de frutas tropicais ou de época e desfrute de 
uma água de côco.

Oferta exclusiva TUI
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Preço com base na categoria Sri Lanka Express - Superior
+ Kuredu resort & SPA em PC

Kuredu Resort & Spa
10 Dias / 7 Noites em PC

Desde 2.430 €
4.860 €

Preço com base na categoria Sri Lanka Express - Superior
+ Fushifaru Maldives em APA

Fushifaru Maldives
10 Dias / 7 Noites em APADesde 3.232 €

6.464 €

Preço com base na categoria Sri Lanka Express - Deluxe
+ Huvafen Fushi em APA

Huvafen Fushi
10 Dias / 7 Noites em APADesde 4.613 €

9.226 €
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Sri Lanka Express & Praia
1 0  D i a s  /  7  N o i t e s

Dia 1 – Portugal e Colombo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Colombo, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 – Colombo, Pinnawala e Dambulla
Assistência à chegada e transfere o hotel em Dambulla. De 
caminho, paragem no Orfanato de Elefantes de Pinnawala 
(dependendo da hora de chegada a Colombo). Continuação 
para Dambulla. Chegada ao hotel. Desfrute de um tratamen-
to de SPA. Jantar no hotel e alojameto.

Dia 3 – Dambulla, Sigiriya, Matale e Kandy
Pequeno-almoço. Subida à fortaleza de pedra do século V, 
que é considerado Património Mundial. A “Pedra do Leão” 
é uma cidadela de uma beleza única com jardins, piscinas, 
fontes e edifícios. Visite os frescos de Sigiriya que estão 
numa pequena cavidade da pedra com acesso a partir de 
uma escadaria em espiral. Estes frescos foram pintados com 
pigmentos da terra em gesso. Partida para Kandy. De camin-
ho, paragem em Matale onde visitaremos o jardim de espe-
ciarias, onde será possível ver como estas são plantadas e 
processadas. Pequena demonstração de culinária e almoço. 
De Matale seguimos para Kandy. Kandy foi a última capital 
dos reis de Sri Lanka e é considerada Património Mundial. 
Passagem pelo lago de Kandy construído pelo último Rei 
Sinhala Sri Wickrama Rajasinghe em 1798. Visite a cidade de 
Kandy, o mercado, o centro de arte e artesanato, o museu de 
gemas e Templo budista do Dente de Buda. Testemunhe um 
espetáculo de danças tradicionais. Chegada ao hotel, jantar 
e alojamento.

Dia 4 – Kandy, Peradeniya e Colombo
Pequeno-almoço. Partida para Colombo. De caminho, visita 
ao Jardim Botânico de Peradeniya e à Fábrica de Chá de 
Geragama. Peredeniya é famosa pelos seus jardins construí-

dos por um Rei Sinhala e expandidos pelos britânicos. É um 
paraíso florido com pavilhões, um conservatório octagonal, 
uma gigante árvore de figos Javan e uma famosa casa de 
orquídeas. Depois desta visita, continuação da viagem até 
Colombo. Continuação até Colombo. Como muitas capitais 
de países em desenvolvimento, está a mudar rapidamente. 
Ergueram-se arranha-céus, onde velhos edifícios outrora es-
tiveram. No entanto, em algumas partes, o charme do tem-
po mais antigo foi mantido. Por exemplo, há uma torre de 
relógio de 100 anos e edifícios coloniais construídos pelos 
britânicos. Outros sítios de interesse são o mercado de Pet-
tah, os templos Hindus e Budistas e o Bandaranaike Memo-
rial Internacional Conference Hall. Jantar e alojamento.

Dia 5 – Colombo e Praia no Sri Lanka
Pequeno-almoço. Transfere para o hotel de praia. Chegada 
e alojamento.

Dia 6 a 8 –  Praia no Sri Lanka
Pequeno-almoço. Dias livres. Alojamento.

Dia 9 - Praia no Sri Lanka e Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada transfere para o aeropor-
to, embarque no voo com destino a Portugal, voo com esca-
la. Noite a bordo.

Dia 10 - Portugal
Chegada.

Oferta de decoração de cama em todos os hotéis e um tratamento 
de SPA de 45 minutos, bouquet de flores para  a noiva e grinalda de 
flores para o noivo, wifi durante os transportes, paragem durante o 
circuito para usufruir de frutas tropicais ou de época e desfrute de 
uma água de côco.

Oferta exclusiva TUI
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económica; 3 noites de alojamento em regime de meia pensão; assistência 
à chegada e partida de Colombo; transporte com guia/motorista em inglês; visitas e entradas segundo itinerário; 4 noites de 
alojamento na zona de praia, hotel e regime conforme seleccionado; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de 
combustível (sujeitas a alterações até à emissão dos bilhetes) - 479,84€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, visto, extras de carácter pessoal e 
qualquer serviço não mencionado no programa.

Jetwing Lagoon
9 Dias / 7 Noites em MP

Desde 1.990 €
3.980 €

Jetwing Saman Villas
9 Dias / 7 Noites em APADesde 2.600 €

5.200 €

Jetwing Lagoon: Decoração de cama à chegada e bolo de lua de mel 
durante a estadia.

Oferta para Noivos incluída

Mínimo 3 noites: Oferta de decoração de cama, bolo de lua de mel, 
massagem ao pés de 15 minutos uma vez durante a estadia, um trata-
mento de SPA de 30 minutos, 10% de desconto em extras e um jantar 
no deck da piscina uma vez durante a estadia.

Oferta para Noivos incluída
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Vietname
Um encanto cultural  
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No Sudeste Asiático, a variedade de paisagens, as 
cidades históricas, as experiências nos templos, 
as praias, a gastronomia e o clima fazem do 
Vietname um dos destinos eleitos para uma Lua 
de Mel de sonho. Um país de tradições que não 
deixa ninguém indiferente, com tudo o que precisa 
para uns dias repletos de aventura e romantismo.

UM ENCANTO CULTURAL  
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Dia 1 – Portugal e Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque em voo com escala 
com destino a Hanói. Noite a bordo.

Dia 2 – Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel (check-in per-
mitido após as 14h). Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 – Hanói
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hanói. Atualmente Hanói 
é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas 
arvoradas, arquitetura colonial francesa e templos orientais. 
A visita começa na Praça Ba Dinh, onde o Presidente de Ho 
Chi Minh proclamou a independência do Vietname em 1945. 
Neste complexo podemos ver o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(apenas exterior) e a casa de Ho Chi Minh, uma casa de 
palafitas onde viveu de 1958 a 1969 como presidente. Con-
tinuação com visita ao Pagode de Pilar Único, um templo 
construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou 
desde 1028 a 1054, sobre um único pilar para representar 
uma flor de lótus. Embora tenha sido destruída pelas tropas 
francesas em 1954, foi posteriormente reconstruída e conti-
nua a ser um dos símbolos do Vietname. De seguida, visita 
ao Pagode de Tran Quoc, o pagode mais antigo de Hanói, e 
Quan Thanh, um pagode taoista do século XI, ambos local-
izados no Lago Tay. Por fim, visita ao Templo de Literatura, a 
primeira universidade do país fundada em 1076, dedicada a 
Confúcio e que serviu durante séculos como centro de en-
sino e lugar espiritual. Até hoje, é considerado o símbolo de 
Hanói. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita 
ao Templo Ngoc Son, localizado numa ilhota no meio do lago 
Hoan Kiem. Posteriormente, passeio a pé pelo Bairro Antigo 
de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, 
anteriormente classificadas pelas 36 guildas que aqui foram 
estabelecidas. Durante o passeio podemos ver a azáfama de 
Hanói e da vida local, com ruas estreitas cheias de lojas, ofi-

cinas e barracas de comida de rua. No fim da tarde, desfrute 
de uma mostra tradicional de marionetas sobre a água, uma 
forma de arte tradicional do norte do Vietname que remonta 
ao século XI. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 4 – Hanói e Baía de Halong
Pequeno-almoço. Partida por estrada através das terras 
agrícolas do delta do Rio Vermelho e paisagens de campos 
de arroz e búfalos-asiáticos para descobrir a mítica Baía de 
Halong, Património Mundial da UNESCO, e declarada uma 
das sete maravilhas naturais do mundo. Chegada a Halong e 
embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de ma-
deira. Durante o cruzeiro de dois dias, o barco navegará at-
ravés das águas esmeraldas da baía entre as muitas ilhotas 
de calcário. Almoço a bordo. Atividades ao longo da tarde. 
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem 
aviso prévio, por motivos de meteorologia.

Dia 5 – Baía de Halong, Hanói, Danang e Hoi An
Durante o regresso ao porto de Halong, desfrute de um 
magnífico brunch. Chegada e regresso por estrada até ao 
aeroporto de Hanói. Se o tempo o permitir, paragem no 
templo Con Son - Nguyen Trai. Embarque em voo em di-
reção a Da Nang. Chegada e transfere para o hotel em Hoi 
An. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Hoi An
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hoi An, um importante 
porto comercial durante os séculos XVII e XVIII devido à sua 
localização estratégica. Anteriormente conhecida como Faifo, 
Hoi An era considerada uma das melhores cidades comerciais 
da Ásia. Passeio a pé pela cidade velha para ver as casas dos 
velhos comerciantes que ainda se encontram em condições 
imaculadas após mais de 200 anos de incessantes mudanças 
climáticas e guerras. Posteriormente, visitamos a ponte co-
berta japonesa, o símbolo da cidade. Esta ponte, com mais 

1 2  D i a s  /  9  N o i t e s

Essências do Vietname



131

de 400 anos, foi construída por mercadores japoneses para 
chegar a Chinatown do outro lado do rio. Por fim, visita ao 
colorido mercado local para conhecer o lado mais autêntico 
de Hoi An. Almoço num restaurante local. Tarde livre para ex-
plorar Hoi An e desfrutar da praia. Recomendamos que visite 
os templos de My Son (opcional - não incluído). Alojamento.

Dia 7 – Hoi An e Hue
Pequeno-almoço. Transfere por estrada para Hue, a antiga 
capital imperial do Vietname. Passagem pelo Hai Van Pass, 
uma passagem de montanha de aproximadamente 21 km de 
comprimento na Rota Nacional 1, e pela fotogénica praia de 
Lang Co. Chegada a Hue e visita à Cidade Imperial, onde a 
Dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945, e ao mercado 
Dong Ba. Visita em ciclomotor pela antiga cidade de Hue. A 
paisagem é caracterizada pelas flores de lótus (no Verão) e 
pelos muitos cafés onde os estudantes se reúnem para es-
tudar e discutir. Jantar e alojamento.

Dia 8 – Hue
Pequeno-almoço. Passeio de barco no rio Perfume, o rio 
que atravessa a cidade de Hue e que tem um significado 
muito importante para os vietnamitas. Desembarque e 
visita ao Templo Thien Mu, localizado nas margens do rio. 

Este templo foi construído em 1601 e alberga um pagode 
de 7 andares que se tornou o símbolo da cidade. Almoço 
em restaurante local. Visita aos mausoléus de dois imper-
ador da dinastia Nguyen, Tu Duc e Khai Dinh. O túmulo de 
Tu Duc cobre uma área muito grande rodeada por lagoas e, 
apesar da construção deste mausoléu, o corpo do Impera-
dor Tu Duc foi enterrado noutro local juntamente com um 
tesouro que ainda é mantido em segredo. O túmulo de Khai 
Dinh, um complexo único no seu género, com um estilo que 
mistura a tradição vietnamita com um toque europeu, está 
situado numa colina com uma vista de cortar a respiração. 
Alojamento.

Dia 9 – Hue e Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto e embarque em 
voo em direção a Ho Chi Minh. Chegada e visita aos túneis 
de Cu Chi. Esta incrível rede de túneis foi construída pelos 
soldados da resistência vietnamita (Viet Cong) durante as 
guerras contra os franceses e americanos. Durante muitos 
anos, os vietnamitas lutaram e viveram nos túneis e desem-
penharam um papel muito importante na resistência contra 
os invasores. No complexo de túneis pode ver-se um museu 
com as armas utilizadas durante a guerra e recriações das 
armadilhas. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
trasfer para Ho Chi Minh City e paseio a pé pelo centro da 
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O nosso preço inclui: Circuito inclui passagem aérea em 
classe económica; voos internos em classe económica; 9 
noites, em regime de alojamento e pequeno-almoço; inclui 
2 almoços e 1 jantar; visitas e entradas segundo itinerário; 
guias locais em espanhol; transporte em carro ou minibus 
com ar-condicionado; carta convite; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) - 459€.

cidade, passando pela Câmara Municipal (apenas exterior), 
os correios com a sua arquitectura colonial francesa, e pelo 
Palácio da Reunificação (apenas exterior), local do culminar 
da queda do Saigão em 1975. À noite recomendamos uma 
Street Food Tour de vespa (opcional - não incluído). Aloja-
mento.

Dia 10 – Ho Chi Minh, Delta do Mekong e Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Transfer para Ben Tre, localizado na região 
do Delta do Mekong, também conhecido como a “tigela de 
arroz” do Vietname. Passeio de barco para atravessar o rio 
Hàm Luong e visita a algumas fábricas locais. Paragem numa 
casa local para provar frutas autóctones e passeio pela aldeia 
para conhecer a vida local. Almoço. Regresso a Ho Chi Minh. 
À noite recomendamos um espetáculo na Casa de Ópera de 
Saigão (opcional - não incluído). Alojamento.

Dia 11 – Ho Chi Minh e Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar local-
mente, transfere para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e partida em voo com escala com destino a Portugal. 

Dia 12 – Portugal
Chegada.

La Casa Hotel - pequena tarte e cartão de felicitações
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa
Hoian Trails - frutas no quarto no primeiro dia e decoração romântica 
com flores
Eldora - Decoração romântica no quarto; Upgrade de quarto conso-
ante disponibilidade; welcome drink
Saigon Prince - Carta de boas vindas; jarro com flores, pequena tarte 
e toalhas em forma de cisne

Oferta para Noivos incluída - Cat. Superior Oferta para Noivos incluída - Cat. Deluxe
Pan Pacific - Tratamento VIP; Frutas no quarto; Upgrade de quarto 
consoante disponibilidade; carta de boas vindas e flores no quarto,.
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa
Allegro - Decoração do quarto, flores, cesta de frutas, tarte com o 
nome dos noivos
Indochine Palace - Decoração especial na cama
Pullman Saigón - Frutas, decoração especial na cama

Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade

Oferta exclusiva TUI
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Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*
Hoi An - Hoian Trails 4*
Hue - Eldora 4*
Ho Chi Minh - Saigon Prince / A partir de abril 2023 - Northern Charm 4*

Hanoi - Pan Pacific 5*
Halong - Junco Bhaya 4*
Hoi An - Allegro 5*
Hue - Indochine Palace 5*
Ho Chi Minh - Pullman Saigón New World 5*

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Superior

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Deluxe

Desde 2.854 €
5.708  €

Desde 3.135 €
6.270 €
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Dia 1 – Portugal e Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque em voo com escala 
com destino a Hanói. Noite a bordo.

Dia 2 – Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel (check-in per-
mitido após as 14h). Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 – Hanói
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hanói. Atualmente Hanói 
é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas 
arvoradas, arquitetura colonial francesa e templos orientais. 
A visita começa na Praça Ba Dinh, onde o Presidente de Ho 
Chi Minh proclamou a independência do Vietname em 1945. 
Neste complexo podemos ver o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(apenas exterior) e a casa de Ho Chi Minh, uma casa de 
palafitas onde viveu de 1958 a 1969 como presidente. Con-
tinuação com visita ao Pagode de Pilar Único, um templo 
construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou 
desde 1028 a 1054, sobre um único pilar para representar 
uma flor de lótus. Embora tenha sido destruída pelas tropas 
francesas em 1954, foi posteriormente reconstruída e conti-
nua a ser um dos símbolos do Vietname. De seguida, visita 
ao Pagode de Tran Quoc, o pagode mais antigo de Hanói, e 
Quan Thanh, um pagode taoista do século XI, ambos local-
izados no Lago Tay. Por fim, visita ao Templo de Literatura, a 
primeira universidade do país fundada em 1076, dedicada a 
Confúcio e que serviu durante séculos como centro de en-
sino e lugar espiritual. Até hoje, é considerado o símbolo de 
Hanói. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita 
ao Templo Ngoc Son, localizado numa ilhota no meio do lago 
Hoan Kiem. Posteriormente, passeio a pé pelo Bairro Antigo 
de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, 
anteriormente classificadas pelas 36 guildas que aqui foram 
estabelecidas. Durante o passeio podemos ver a azáfama de 
Hanói e da vida local, com ruas estreitas cheias de lojas, ofi-

cinas e barracas de comida de rua. No fim da tarde, desfrute 
de uma mostra tradicional de marionetas sobre a água, uma 
forma de arte tradicional do norte do Vietname que remonta 
ao século XI. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 4 – Hanói e Baía de Halong
Pequeno-almoço. Partida por estrada através das terras 
agrícolas do delta do Rio Vermelho e paisagens de campos 
de arroz e búfalos-asiáticos para descobrir a mítica Baía de 
Halong, Património Mundial da UNESCO, e declarada uma 
das sete maravilhas naturais do mundo. Chegada a Halong e 
embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de ma-
deira. Durante o cruzeiro de dois dias, o barco navegará at-
ravés das águas esmeraldas da baía entre as muitas ilhotas 
de calcário. Almoço a bordo. Atividades ao longo da tarde. 
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem 
aviso prévio, por motivos de meteorologia.

Dia 5 – Baía de Halong, Hanói, Danang e Hoi An
Durante o regresso ao porto de Halong, desfrute de um 
magnífico brunch. Chegada e regresso por estrada até ao 
aeroporto de Hanói. Se o tempo o permitir, paragem no 
templo Con Son - Nguyen Trai. Embarque em voo em di-
reção a Da Nang. Chegada e transfere para o hotel em Hoi 
An. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Hoi An
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hoi An, um importante 
porto comercial durante os séculos XVII e XVIII devido à sua 
localização estratégica. Anteriormente conhecida como Faifo, 
Hoi An era considerada uma das melhores cidades comerciais 
da Ásia. Passeio a pé pela cidade velha para ver as casas dos 
velhos comerciantes que ainda se encontram em condições 
imaculadas após mais de 200 anos de incessantes mudanças 
climáticas e guerras. Posteriormente, visitamos a ponte co-
berta japonesa, o símbolo da cidade. Esta ponte, com mais 
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de 400 anos, foi construída por mercadores japoneses para 
chegar a Chinatown do outro lado do rio. Por fim, visita ao 
colorido mercado local para conhecer o lado mais autêntico 
de Hoi An. Almoço num restaurante local. Tarde livre para ex-
plorar Hoi An e desfrutar da praia. Recomendamos que visite 
os templos de My Son (opcional - não incluído). Alojamento.

Dia 7 – Hoi An e Hue
Pequeno-almoço. Transfere por estrada para Hue, a antiga 
capital imperial do Vietname. Passagem pelo Hai Van Pass, 
uma passagem de montanha de aproximadamente 21 km de 
comprimento na Rota Nacional 1, e pela fotogénica praia de 
Lang Co. Chegada a Hue e visita à Cidade Imperial, onde a 
Dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945, e ao mercado 
Dong Ba. Visita em ciclomotor pela antiga cidade de Hue. A 
paisagem é caracterizada pelas flores de lótus (no Verão) e 
pelos muitos cafés onde os estudantes se reúnem para es-
tudar e discutir. Jantar e alojamento.

Dia 8 – Hue
Pequeno-almoço. Passeio de barco no rio Perfume, o rio 
que atravessa a cidade de Hue e que tem um significado 
muito importante para os vietnamitas. Desembarque e 
visita ao Templo Thien Mu, localizado nas margens do rio. 
Este templo foi construído em 1601 e alberga um pagode 
de 7 andares que se tornou o símbolo da cidade. Almoço 
em restaurante local. Visita aos mausoléus de dois imper-
ador da dinastia Nguyen, Tu Duc e Khai Dinh. O túmulo de 
Tu Duc cobre uma área muito grande rodeada por lagoas e, 
apesar da construção deste mausoléu, o corpo do Impera-
dor Tu Duc foi enterrado noutro local juntamente com um 
tesouro que ainda é mantido em segredo. O túmulo de Khai 
Dinh, um complexo único no seu género, com um estilo que 
mistura a tradição vietnamita com um toque europeu, está 
situado numa colina com uma vista de cortar a respiração. 
Alojamento.

Dia 9 – Hue e Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto e embarque em 
voo em direção a Ho Chi Minh. Chegada e visita aos túneis 
de Cu Chi. Esta incrível rede de túneis foi construída pelos 
soldados da resistência vietnamita (Viet Cong) durante as 
guerras contra os franceses e americanos. Durante muitos 
anos, os vietnamitas lutaram e viveram nos túneis e desem-
penharam um papel muito importante na resistência contra 
os invasores. No complexo de túneis pode ver-se um museu 
com as armas utilizadas durante a guerra e recriações das 

armadilhas. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
trasfer para Ho Chi Minh City e paseio a pé pelo centro da 
cidade, passando pela Câmara Municipal (apenas exterior), 
os correios com a sua arquitectura colonial francesa, e pelo 
Palácio da Reunificação (apenas exterior), local do culminar 
da queda do Saigão em 1975. À noite recomendamos uma 
Street Food Tour de vespa (opcional - não incluído). Aloja-
mento.

Dia 10 – Ho Chi Minh, Delta do Mekong e Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Transfer para Ben Tre, localizado na região 
do Delta do Mekong, também conhecido como a “tigela de 
arroz” do Vietname. Passeio de barco para atravessar o rio 
Hàm Luong e visita a algumas fábricas locais. Paragem numa 
casa local para provar frutas autóctones e passeio pela aldeia 
para conhecer a vida local. Almoço. Regresso a Ho Chi Minh. 
À noite recomendamos um espetáculo na Casa de Ópera de 
Saigão (opcional - não incluído). Alojamento.

Dia 11 – Ho Chi Minh e Phu Quoc
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora prevista, para trans-
fere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida 
com destino a Phu Quoc. Chegada e transfere para o hotel 
seleccionado. Alojamento.

Dia 12 e 13 – Phu Quoc
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da praia. Aloja-
mento.

Dia 14 – Phu Quoc e Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfere para o 
aeroporto para embarque em voo de regresso para Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 15 – Portugal
Chegada.

O nosso preço inclui: Circuito inclui passagem aérea em 
classe económica; voos internos em classe económica; 6 noi-
tes, em regime de alojamento e pequeno-almoço; inclui 3 
almoços e 1 brunch; visitas e entradas segundo itinerário; 
guias locais em espanhol; transporte em carro ou minibus 
com ar-condicionado; carta convite; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) - 428,86€.
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Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*
Hoi An - Hoian Trails 4*
Hue - Eldora 4*
Ho Chi Minh - Saigon Prince / A partir de abril 2023 - Northern Charm 4*
Phu Quoc - Dusit Princess Moonrise Beach Resort 4*

Hanoi - Pan Pacific 5*
Halong - Junco Bhaya 4*
Hoi An - Allegro 5*
Hue - Indochine Palace 5*
Ho Chi Minh - Pullman Saigón New World 5*
Phu Quoc - InterContinental Phu Quoc 5*

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Superior

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Deluxe

Desde 3.185 €
6.370 €

Desde 3.769 €
7.538 €

La Casa Hotel - pequena tarte e cartão de felicitações
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa
Hoian Trails - frutas no quarto no primeiro dia e decoração romântica 
com flores
Eldora - Decoração romântica no quarto; Upgrade de quarto conso-
ante disponibilidade; welcome drink
Saigon Prince - Carta de boas vindas; jarro com flores, pequena tarte 
e toalhas em forma de cisne

Oferta para Noivos incluída - Cat. Superior Oferta para Noivos incluída - Cat. Deluxe

Pan Pacific - Tratamento VIP; Frutas no quarto; Upgrade de quarto 
consoante disponibilidade; carta de boas vindas e flores no quarto,.
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa
Allegro - Decoração do quarto, flores, cesta de frutas, tarte com o 
nome dos noivos
Indochine Palace - Decoração especial na cama
Pullman Saigón - Frutas, decoração especial na cama
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Dia 1 – Portugal e Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque em voo com escala 
com destino a Hanói. Noite a bordo.

Dia 2 – Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel (check-in per-
mitido após as 14h). Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 – Hanói
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hanói. Atualmente Hanói 
é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas 
arvoradas, arquitetura colonial francesa e templos orientais. 
A visita começa na Praça Ba Dinh, onde o Presidente de Ho 
Chi Minh proclamou a independência do Vietname em 1945. 
Neste complexo podemos ver o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(apenas exterior) e a casa de Ho Chi Minh, uma casa de 
palafitas onde viveu de 1958 a 1969 como presidente. Con-
tinuação com visita ao Pagode de Pilar Único, um templo 
construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou 
desde 1028 a 1054, sobre um único pilar para representar 
uma flor de lótus. Embora tenha sido destruída pelas tropas 
francesas em 1954, foi posteriormente reconstruída e conti-
nua a ser um dos símbolos do Vietname. De seguida, visita 
ao Pagode de Tran Quoc, o pagode mais antigo de Hanói, e 
Quan Thanh, um pagode taoista do século XI, ambos local-
izados no Lago Tay. Por fim, visita ao Templo de Literatura, a 
primeira universidade do país fundada em 1076, dedicada a 
Confúcio e que serviu durante séculos como centro de en-
sino e lugar espiritual. Até hoje, é considerado o símbolo de 
Hanói. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita 
ao Templo Ngoc Son, localizado numa ilhota no meio do lago 
Hoan Kiem. Posteriormente, passeio a pé pelo Bairro Antigo 
de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, 
anteriormente classificadas pelas 36 guildas que aqui foram 
estabelecidas. Durante o passeio podemos ver a azáfama de 
Hanói e da vida local, com ruas estreitas cheias de lojas, ofi-
cinas e barracas de comida de rua. No fim da tarde, desfrute 

de uma mostra tradicional de marionetas sobre a água, uma 
forma de arte tradicional do norte do Vietname que remonta 
ao século XI. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 4 – Hanói e Baía de Halong 
Pequeno-almoço. Partida por estrada através das terras 
agrícolas do delta do Rio Vermelho e paisagens de campos 
de arroz e búfalos-asiáticos para descobrir a mítica Baía de 
Halong, Património Mundial da UNESCO, e declarada uma 
das sete maravilhas naturais do mundo. Chegada a Halong e 
embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de ma-
deira. Durante o cruzeiro de dois dias, o barco navegará at-
ravés das águas esmeraldas da baía entre as muitas ilhotas 
de calcário. Almoço a bordo. Atividades ao longo da tarde. 
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem 
aviso prévio, por motivos de meteorologia.

Dia 5 – Baía de Halong, Hanói e Portugal
Durante o regresso ao porto de Halong, desfrute de um 
magnífico brunch. Chegada e regresso por estrada até ao 
aeroporto de Hanói. Embarque em voo com escala em di-
reção a Portugal. Noite a bordo.

Dia 6 – Portugal
Chegada.

5  D i a s  /  3  N o i t e s

Hanói & Baía de Halong 

O nosso preço inclui: passagem aérea em classe económica; 
voos internos em classe económica; 3 noites, em regime de 
alojamento e pequeno-almoço; inclui 2 almoços e 1 brunch; 
visitas e entradas segundo itinerário; guias locais em espan-
hol; transporte em carro ou minibus com ar-condicionado; 
carta convite; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de 
combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) 
- 457,84€.
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Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*

Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*
Phu Quoc - Dusit Princess Moonrise Beach Resort 4*

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Superior

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Deluxe

Desde 1.705 €
3.410 €

Desde 1.754 €
3.508 €

La Casa Hotel - pequena tarte e cartão de felicitações
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa 

Oferta para Noivos incluída - Cat. Superior Oferta para Noivos incluída - Cat. Deluxe

Pan Pacific - tratamento VIP, fruta no quarto, upgrade de quarto su-
jeito a disponibilidade, carta de boas vindas e flores no quarto
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa
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Dia 1 – Portugal e Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque em voo com escala 
com destino a Hanói. Noite a bordo.

Dia 2 – Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel (check-in per-
mitido após as 14h). Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 – Hanói
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hanói. Atualmente Hanói 
é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas 
arvoradas, arquitetura colonial francesa e templos orientais. 
A visita começa na Praça Ba Dinh, onde o Presidente de Ho 
Chi Minh proclamou a independência do Vietname em 1945. 
Neste complexo podemos ver o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(apenas exterior) e a casa de Ho Chi Minh, uma casa de 
palafitas onde viveu de 1958 a 1969 como presidente. Con-
tinuação com visita ao Pagode de Pilar Único, um templo 
construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou 
desde 1028 a 1054, sobre um único pilar para representar 
uma flor de lótus. Embora tenha sido destruída pelas tropas 
francesas em 1954, foi posteriormente reconstruída e conti-
nua a ser um dos símbolos do Vietname. De seguida, visita 
ao Pagode de Tran Quoc, o pagode mais antigo de Hanói, e 
Quan Thanh, um pagode taoista do século XI, ambos local-
izados no Lago Tay. Por fim, visita ao Templo de Literatura, a 
primeira universidade do país fundada em 1076, dedicada a 
Confúcio e que serviu durante séculos como centro de en-
sino e lugar espiritual. Até hoje, é considerado o símbolo de 
Hanói. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita 
ao Templo Ngoc Son, localizado numa ilhota no meio do lago 
Hoan Kiem. Posteriormente, passeio a pé pelo Bairro Antigo 
de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, 
anteriormente classificadas pelas 36 guildas que aqui foram 
estabelecidas. Durante o passeio podemos ver a azáfama de 
Hanói e da vida local, com ruas estreitas cheias de lojas, ofi-

cinas e barracas de comida de rua. No fim da tarde, desfrute 
de uma mostra tradicional de marionetas sobre a água, uma 
forma de arte tradicional do norte do Vietname que remonta 
ao século XI. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 4 – Hanói e Baía de Halong 
Pequeno-almoço. Partida por estrada através das terras 
agrícolas do delta do Rio Vermelho e paisagens de campos 
de arroz e búfalos-asiáticos para descobrir a mítica Baía de 
Halong, Património Mundial da UNESCO, e declarada uma 
das sete maravilhas naturais do mundo. Chegada a Halong e 
embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de ma-
deira. Durante o cruzeiro de dois dias, o barco navegará at-
ravés das águas esmeraldas da baía entre as muitas ilhotas 
de calcário. Almoço a bordo. Atividades ao longo da tarde. 
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem 
aviso prévio, por motivos de meteorologia.

Dia 5 – Baía de Halong, Hanói e Nha Trang
Durante o regresso ao porto de Halong, desfrute de um 
magnífico brunch. Chegada e regresso por estrada até ao 
aeroporto de Hanói. Embarque em voo em direção a Nha 
Trang. Chegada e transfere para o hotel seleccionado. Alo-
jamento.

Dia 6 e 7 – Nha Trang
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da praia. Aloja-
mento.

Dia 8 – Nha Trang e Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfere para o 
aeroporto para embarque em voo de regresso para Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada.

9  D i a s  /  6  N o i t e s

Hanói & Baía de Halong 
Com praia em Nha Trang
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Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*
Nha Trang - The Anam 4*

Hanoi - Pan Pacific 5*
Halong - Junco Bhaya 4*
Nha Trang - An Lam Retreats Ninh Van Bay 5*

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Superior

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Deluxe

Desde 2.290 €
4.580 €

Desde 2.701 €
5.402 €

La Casa Hotel - pequena tarte e cartão de felicitações
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa 

Oferta para Noivos incluída - Cat. Superior Oferta para Noivos incluída - Cat. Deluxe

Pan Pacific - tratamento VIP, fruta no quarto, upgrade de quarto 
sujeito a disponibilidade, carta de boas vindas e flores no quarto
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa 

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económica; voos internos em classe económica; 6 noites, em regime de 
alojamento e pequeno-almoço; inclui 3 almoços e 1 brunch; visitas e entradas segundo itinerário; guias locais em espanhol; 
transporte em carro ou minibus com ar-condicionado; carta convite; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível 
(sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) - 439,86€.
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Dia 1 – Portugal e Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque em voo com escala 
com destino a Hanói. Noite a bordo.

Dia 2 – Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel (check-in per-
mitido após as 14h). Tempo livre. Alojamento.

Dia 3 – Hanói
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Hanói. Atualmente Hanói 
é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas 
arvoradas, arquitetura colonial francesa e templos orientais. 
A visita começa na Praça Ba Dinh, onde o Presidente de Ho 
Chi Minh proclamou a independência do Vietname em 1945. 
Neste complexo podemos ver o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(apenas exterior) e a casa de Ho Chi Minh, uma casa de 
palafitas onde viveu de 1958 a 1969 como presidente. Con-
tinuação com visita ao Pagode de Pilar Único, um templo 
construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou 
desde 1028 a 1054, sobre um único pilar para representar 
uma flor de lótus. Embora tenha sido destruída pelas tropas 
francesas em 1954, foi posteriormente reconstruída e conti-
nua a ser um dos símbolos do Vietname. De seguida, visita 
ao Pagode de Tran Quoc, o pagode mais antigo de Hanói, e 
Quan Thanh, um pagode taoista do século XI, ambos local-
izados no Lago Tay. Por fim, visita ao Templo de Literatura, a 
primeira universidade do país fundada em 1076, dedicada a 
Confúcio e que serviu durante séculos como centro de en-
sino e lugar espiritual. Até hoje, é considerado o símbolo de 
Hanói. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita 
ao Templo Ngoc Son, localizado numa ilhota no meio do lago 
Hoan Kiem. Posteriormente, passeio a pé pelo Bairro Antigo 
de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, 
anteriormente classificadas pelas 36 guildas que aqui foram 
estabelecidas. Durante o passeio podemos ver a azáfama de 
Hanói e da vida local, com ruas estreitas cheias de lojas, ofi-

cinas e barracas de comida de rua. No fim da tarde, desfrute 
de uma mostra tradicional de marionetas sobre a água, uma 
forma de arte tradicional do norte do Vietname que remonta 
ao século XI. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 4 – Hanói e Baía de Halong
Pequeno-almoço. Partida por estrada através das terras 
agrícolas do delta do Rio Vermelho e paisagens de campos 
de arroz e búfalos-asiáticos para descobrir a mítica Baía de 
Halong, Património Mundial da UNESCO, e declarada uma 
das sete maravilhas naturais do mundo. Chegada a Halong e 
embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de ma-
deira. Durante o cruzeiro de dois dias, o barco navegará at-
ravés das águas esmeraldas da baía entre as muitas ilhotas 
de calcário. Almoço a bordo. Atividades ao longo da tarde. 
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem 
aviso prévio, por motivos de meteorologia.

Dia 5 – Baía de Halong, Hanói e Phu Quoc
Durante o regresso ao porto de Halong, desfrute de um 
magnífico brunch. Chegada e regresso por estrada até ao 
aeroporto de Hanói. Embarque em voo em direção a Phu 
Quoc. Chegada e transfere para o hotel seleccionado. Alo-
jamento.

Dia 6 e 7 – Phu Quoc
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da praia. Aloja-
mento.

Dia 8 – Phu Quoc e Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfere para o 
aeroporto para embarque em voo de regresso para Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada.

9  D i a s  /  6  N o i t e s

Hanói & Baía de Halong 
Com praia em Phu Quoc
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Hanoi - La Casa Hotel 4*
Halong - Junco Bhaya 4*
Phu Quoc - Dusit Princess Moonrise Beach Resort 4*

Hanoi - Pan Pacific 5*
Halong - Junco Bhaya 4*
Phu Quoc - InterContinental Phu Quoc 5*

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Superior

Hotéis previstos (ou similares) Categoria Deluxe

Desde 2.171 €
4.342 €

Desde 2.523 €
5.046 €

La Casa Hotel - pequena tarte e cartão de felicitações
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa

Oferta para Noivos incluída - Cat. Superior Oferta para Noivos incluída - Cat. Deluxe

Pan Pacific - tratamento VIP, fruta no quarto, upgrade de quarto su-
jeito a disponibilidade, carta de boas vindas e flores no quarto
Junco Bhaya - 1 cocktail por pessoa

O nosso preço inclui: Circuito inclui passagem aérea em classe económica; voos internos em classe económica; 6 noites, 
em regime de alojamento e pequeno-almoço; inclui 3 almoços e 1 brunch; visitas e entradas segundo itinerário; guias locais 
em espanhol; transporte em carro ou minibus com ar-condicionado; carta convite; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) - 428,86€.
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Costa Rica
Um convite à descoberta 
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Concentrar mais de 5% da biodiversidade mundial 
é, desde logo, um excelente cartão de visita. Na 
América Central, a Costa Rica é o destino ideal para 
quem procura uma Lua de Mel onde pode desfrutar 
de encantadoras paisagens tropicais, de grandes 
aventuras e das maravilhas da natureza. O clima 
tropical ajuda a fazer deste destino o seu eleito para 
um momento tão especial.

UM CONVITE À DESCOBERTA 
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com des-
tino a San José, voo com escala. Chegada e transfere para o 
hotel selecionado.

DIA 2 – San José e Tortuguero (Pensão Completa)
Saída muito cedo para o Parque Nacional Tortuguero. 
Pequeno-almoço durante a viagem perto de Guápiles e con-
tinuação até ao cais de embarque. Navegação em lancha 
durante duas horas pelos canais de Tortuguero, tendo a 
oportunidade de observar durante a viagem uma grande 
variedade de flora e fauna. Chegada ao lodge e almoço. À 
tarde, visita à povoação e praia de Tortuguero. Jantar no 
lodge. Alojamento.

Dia 3 – Tortuguero (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, tempo livre para passear pe-
los “senderos” para apreciar a flora e fauna do local. Almoço. 
À tarde, percurso em barco pelos canais para explorar a 
grande diversidade de flores exóticas, borboletas, caimões, 
iguanas, etc. Jantar e alojamento.

Dia 4 – Tortuguero e Arenal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o cais e saída em lancha 
para Guápiles. Chegada e almoço. Transfere regular até Are-
nal; para passageiros com veículo alugado, entrega do mes-
mo, formalização do contrato e partida em automóvel para 
Arenal. Chegada e alojamento.

Dia 5 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos um passeio a cavalo até à 
Catarata de La Fortuna ou uma visita às Termas de Tabacón.

Dia 6 – Arenal e Guanacaste
Pequeno-almoço. Saída para Guanacaste, situada no Pacífico 
Norte. Chegada e tarde livre. Jantar e alojamento.

Dia 7 – Guanacaste (Tudo Incluído)
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais ou desfrutar das instalações do hotel. Alo-
jamento.

Dia 8 – Guanacaste, San José e Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto de San José. Para 
clientes com veículo alugado, entrega do mesmo no es-
critório do rent-a-car em Belén e transfere para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Portu-
gal, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada.

9  D i a s  /  7  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Tortuguero com Guanacaste
Desde 1.691 €

3.382 €

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económi-
ca; 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: 
Nissan Kicks do 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 (sujeitas a alteração até à emissão 
dos bilhetes) - 386.52€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.
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Park Inn - Upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade) e cortesia no quarto c/ sobremesa; Studio - Tour de arte virtual e individual, cocktail de 
boas-vindas, decoração do quarto e 10% de desconto;  Radisson Europa - 10% desconto no restaurante; Real Intercontinental – Bolinhos ou 
cesto de fruta; Grupo Pachira - 1 piña colada; Manatus Lodge - garrafa de vinho chileno; Lomas del Volcán - decoração do quarto e 1 garrafa de 
vinho; Arenal Manoa - 1 garrafa de vinho e arranjo de flores; Arenal Kioro - Garrafa de vinho da casa; 

Oferta para Noivos incluída
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com des-
tino a San José, voo com escala. Chegada e transfere para o 
hotel selecionado.

Dia 2 – San José e Tortuguero (Pensão Completa)
Saída muito cedo para o Parque Nacional Tortuguero. 
Pequeno-almoço durante a viagem perto de Guápiles e con-
tinuação até ao cais de embarque. Navegação em lancha 
durante duas horas pelos canais de Tortuguero, tendo a 
oportunidade de observar durante a viagem uma grande 
variedade de flora e fauna. Chegada ao lodge e almoço. À 
tarde, visita à povoação e praia de Tortuguero. Jantar no 
lodge. Alojamento.

Dia 3 – Tortuguero (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, tempo livre para passear pe-
los “senderos” para apreciar a flora e fauna do local. Almoço. 
À tarde, percurso em barco pelos canais para explorar a 
grande diversidade de flores exóticas, borboletas, caimões, 
iguanas, etc. Jantar e alojamento.

Dia 4 – Tortuguero e Arenal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o cais e saída em lancha 
para Guápiles. Chegada e almoço. Transfere regular até Are-
nal; para passageiros com veículo alugado, entrega do mes-
mo, formalização do contrato e partida em automóvel para 
Arenal. Chegada e alojamento.

Dia 5 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos um passeio a cavalo até à 
Catarata de La Fortuna ou uma visita às Termas de Tabacón.

Dia 6 – Arenal e Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Saída para Manuel Antonio, situada no 
Pacífico Central. Chegada e tarde livre. Alojamento.

Dia 7 – Manuel Antonio 
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais ou desfrutar das instalações do hotel. 
Sugerimos visita guiada para descobrir o Parque Nacional de 
Manuel Antonio (encerrado às segunda-feira). Alojamento.

Dia 8 – Manuel Antonio, San José e Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto de San José. 
Para clientes com veículo alugado, entrega do mesmo no 
escritório do rent-a-car em Belén e transfere para o aero-
porto. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Portugal, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada. 

9  D i a s  /  7  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Tortuguero com Manuel Antonio
Desde 1.630 €

3.260 €

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económica; 
7 noites de alojamento 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 car-
ro: Nissan Kicks do 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 (sujeitas a alteração até à emissão 
dos bilhetes) - 386.52€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.
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Park Inn - Upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade) e cortesia no quarto c/ sobremesa; Studio - Tour de arte virtual e individual, cocktail de 
boas-vindas, decoração do quarto e 10% de desconto;  Radisson Europa - 10% desconto no restaurante; Real Intercontinental – Bolinhos ou 
cesto de fruta; Grupo Pachira - 1 piña colada; Manatus Lodge - garrafa de vinho chileno; Lomas del Volcán - decoração do quarto e 1 garrafa de 
vinho; Arenal Manoa - 1 garrafa de vinho e arranjo de flores; Parador - Prato de fruta de boas-vindas no quarto; 20% de desconto no Pacifica 
SPA; upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade); Shana - Crédito de 10USD por pessoa para o SPA; Garrafa de água no check-out; 15% de 
desconto no restaurante; Decoração do quarto.

Oferta para Noivos incluída
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de 
antecedência. Formalidades de embarque e partida com 
destino a San José, voo com escala. Chegada a San José, 
assistência e transfere para o hotel.

Dia 2 – San José e Tortuguero (Pensão Completa)
Saída muito cedo para o Parque Nacional Tortuguero. 
Pequeno-almoço durante a viagem perto de Guápiles e 
continuação até ao cais de embarque. Navegação em lancha 
durante duas horas pelos canais de Tortuguero, tendo a 
oportunidade de observar durante a viagem uma grande 
variedade de flora e fauna. Chegada ao lodge e almoço. À 
tarde, visita à povoação e praia de Tortuguero. Jantar no 
lodge. Alojamento.

Dia 3 – Tortuguero (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, tour pelos “senderos” do 
hotel para apreciar a flora e fauna. Almoço. À tarde, percur-
so de barco pelos canais para explorar a grande diversidade 
de flores exóticas, borboletas, caimões, iguanas, etc. Jantar. 
Alojamento.

Dia 4 – Tortuguero e Arenal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o cais e saída em lancha 
para Guápiles. Chegada e almoço. Transfere regular para 
Arenal; para passageiros com carro alugado, entrega do veí-
culo, formalização do contrato e saída de carro para Arenal.

Dia 5 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos um passeio a cavalo até à 
Catarata de La Fortuna ou uma visita às termas de Tabacón.

Dia 6 – Arenal e Monteverde 
Pequeno-almoço. Transfere para o Lago Arenal para par-
tir de barco até Rio Chiquito. Chegada e continuação por 
estrada até Monteverde. 
Nota: Para clientes com carro alugado, o percurso até Rio 
Chiquito é feito via terrestre.

Dia 7 – Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos realizar uma visita guiada 
à reserva de Monteverde ou desfrutar da experiência da 
canopy e das pontes suspensas.

Dia 8 – Monteverde e Guanacaste (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída em direção a Guanacaste, situado 
no Pacífico Norte. Chegada e tarde livre. Jantar.

Dia 9 e 10 – Guanacaste (Tudo Incluído)
Dias livres, possibilidade de realizar excursões opcionais ou 
desfrutar das instalações do hotel.

Dia 11 – Guanacaste, San José e Portugal Pequeno-al-
moço. Transfere para o aeroporto de San José. Para clientes 
com veículo alugado, entrega do mesmo no escritório do 
rent-a-car em Belén e transfere para o aeroporto. Formal-
idades de embarque e partida com destino a Portugal, voo 
com escala.

Dia 12 – Portugal
Chegada.

1 2  D i a s  /  1 0  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Pura Vida com Guanacaste
Desde 1.911 €

3.822 €

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económi-
ca; 10 noites de alojamento nos hotéis previstos em re-
gime de alojamento e pequeno-almoço e tudo incluído em 
Guanacaste; inclui 3 almoços e 2 jantares durante o circuito; 
transferes em serviço regular, na opção com aluguer de car-
ro: Nissan Kicks do dia 4 a 11, excepto para Tortuguero, que 
é feito de autocarro e lancha com guia; entrada no Parque 
Nacional Tortuguero; seguro de viagem; taxas de aeroporto 
e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos 
bilhetes) - 347,64€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes 
de reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário.
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Park Inn - Upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade) e cortesia no quarto c/ sobremesa; Studio - Tour de arte virtual e individual, cocktail 
de boas-vindas, decoração do quarto e 10% de desconto; Radisson Europa - 10% desconto no restaurante; Real Intercontinental - bolinhos/
cesto de fruta; Grupo Pachira - 1 piña colada; Manatus Lodge - garrafa de vinho chileno; Lomas del Volcán - decoração do quarto e 1 garrafa de 
vinho; Arenal Manoa - 1 garrafa de vinho e arranjo de flores; El Establo - 1 copo de vinho p/ pax; Monteverde Lodge - Cocktail de boas-vindas, 
Bagageiro, Coffee station, Snacks, Turndown nos quartos e arranjo floral no quarto.

Oferta para Noivos incluída
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de ante-
cedência. Formalidades de embarque e partida com destino 
a San José, voo com escala. Chegada a San José, assistência 
e transfere para o hotel.

Dia 2 – San José e Tortuguero (Pensão Completa)
Saída muito cedo para o Parque Nacional Tortuguero. 
Pequeno-almoço durante a viagem perto de Guápiles e con-
tinuação até ao cais de embarque. Navegação em lancha 
durante duas horas pelos canais de Tortuguero, tendo a 
oportunidade de observar durante a viagem uma grande 
variedade de flora e fauna. Chegada ao lodge e almoço. À 
tarde, visita à povoação e praia de Tortuguero. Jantar no 
lodge. Alojamento.

Dia 3 – Tortuguero (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, tour pelos “senderos” do ho-
tel para apreciar a flora e fauna. Almoço. À tarde, percurso 
de barco pelos canais para explorar a grande diversidade de 
flores exóticas, borboletas, caimões, iguanas, etc. Jantar. Alo-
jamento.

Dia 4 – Tortuguero e Arenal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o cais e saída em lancha 
para Guápiles. Chegada e almoço. Transfere regular para Are-
nal; para passageiros com carro alugado, entrega do veículo, 
formalização do contrato e saída de carro para Arenal.

Dia 5 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos um passeio a cavalo até à 
Catarata de La Fortuna ou uma visita às termas de Tabacón.

Dia 6 – Arenal e Monteverde
Pequeno-almoço. Transfere para o Lago Arenal para partir de 
barco até Rio Chiquito. Chegada e continuação por estrada 
até Monteverde. 
Nota: Para clientes com carro alugado, o percurso até Rio 
Chiquito é feito via terrestre.

Dia 7 – Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos realizar uma visita guiada à 
reserva de Monteverde ou desfrutar da experiência da cano-
py e das pontes suspensas.

DIA 8 – Monteverde e Manuel Antonio 
Pequeno-almoço. Saída para Manuel Antonio, situado no 
Pacífico Central. Chegada e tarde livre. Alojamento.

Dias 9 E 10 - Manuel Antonio
Dias livres em regime de alojamento e pequeno-almoço. 
Possibilidade de realizar excursões opcionais ou desfrutar 
das instalações do hotel. Sugerimos fazer uma visita guiada 
ao Parque Nacional Manuel António (encerrado à segun-
da-feira). 

Dias 11e 12 - Manuel Antonio, San José  e Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de San José. 
Para clientes com veículo alugado, entrega do mesmo no es-
critório do rent-a-car em Belén e transfere para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Portu-
gal, voo com escala. Chegada

1 2  D i a s  /  1 0  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Pura Vida com Manuel Antonio
Desde 1.861 €

3.722 €
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económica; 
10 noites de alojamento 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 Daihatsu Bego ou Nissan Kicks do 
dia 4 a 11, excepto para Tortuguero, onde o acesso é feito de 
autocarro e lancha com guia; entrada no Parque N. Tortugue-
ro; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível 
(sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) - 386.52€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.

Park Inn - Upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade) e cortesia no 
quarto c/ sobremesa; Studio - Tour de arte virtual e individual, cocktail 
de boas-vindas, decoração do quarto e 10% de desconto; Radisson Eu-
ropa - 10% desconto no restaurante; Real Intercontinental - bolinhos/
cesto de fruta; Grupo Pachira - 1 piña colada; Manatus Lodge - garrafa 
de vinho chileno; Lomas del Volcán - decoração do quarto e 1 garrafa 
de vinho; Arenal Manoa - 1 garrafa de vinho e arranjo de flores; El 
Establo - 1 copo de vinho p/ pax; Monteverde Lodge - Cocktail de 
boas-vindas, Bagageiro, Coffee station, Snacks, Turndown nos quartos 
e arranjo floral no quarto.

Oferta para Noivos incluída
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com des-
tino a San José, voo com escala. Chegada e transfere para o 
hotel selecionado.

Dia 2 – San José e Tortuguero (Pensão Completa)
Saída muito cedo para o Parque Nacional Tortuguero. 
Pequeno-almoço durante a viagem perto de Guápiles e con-
tinuação até ao cais de embarque. Navegação em lancha 
durante duas horas pelos canais de Tortuguero, tendo a 
oportunidade de observar durante a viagem uma grande var-
iedade de flora e fauna. Chegada ao lodge e almoço. À tarde, 
visita à povoação e praia de Tortuguero. Jantar no lodge.

DIA 3 – Tortuguero (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, tour pelos “senderos” para 
apreciar a flora e fauna do local. Regresso ao lodge. Almoço. 
À tarde, percurso em barco pelos canais para explorar a 
grande diversidade de flores exóticas, borboletas, caimões, 
iguanas, etc. Jantar.

Dia 4 – Tortuguero e Arenal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o cais e saída em lancha 
para Guápiles. Chegada e almoço. Transfere regular até Are-
nal; para passageiros com veículo alugado, entrega do mes-
mo, formalização do contrato e partida em automóvel para 
Arenal. Chegada e alojamento.

Dia 5 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos um passeio a cavalo até à 
Catarata de La Fortuna ou uma visita às Termas de Tabacón.

Dia 6 – Arenal e Monteverde
Pequeno-almoço. Transfere para o Lago Arenal para partir 

de barco até Rio Chiquito. Para clientes com carro alugado, 
partida, por terra, até Rio Chiquito. Chegada e continuação 
por estrada até Monteverde.

Dia 7 – Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos realizar uma visita guiada à 
reserva de Monteverde ou desfrutar da experiência da cano-
py e das pontes suspensas.

Dia 8 – Monteverde, San José e Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto de San José. Para 
clientes com veículo alugado, entrega do mesmo no es-
critório do rent-a-car em Belén e transfere para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Portu-
gal, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada.

9  D i a s  /  7  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Costa Rica Clássica
Desde 1.619 €

3.238 €

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económi-
ca; 7 noites de alojamento em regime de alojamento e 
pequeno-almoço (San José, Arenal, Monteverde, Tortugue-
ro); inclui 3 almoços e 2 jantares; visitas e entradas segun-
do itinerário; transferes; na opção com aluguer de carro: 4x4 
Nissan Kicks do dia 4 ao 8, excepto para Tortuguero, onde 
o acesso é feito de autocarro e lancha com guia; entrada 
no Parque Nacional de Tortuguero; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alterações até à 
emissão dos bilhetes) - 386.52€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.



155

Park Inn - Upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade) e cortesia no quarto c/ sobremesa; Studio - Tour de arte virtual e individual, cocktail de 
boas-vindas, decoração do quarto e 10% de desconto; Radisson Europa - 10% desconto no restaurante; Real Intercontinental – Bolinhos ou 
cesto de fruta; Grupo Pachira - 1 piña colada; Manatus Lodge - garrafa de vinho chileno; Lomas del Volcán - decoração do quarto e 1 garrafa de 
vinho; Arenal Manoa - 1 garrafa de vinho e arranjo de flores; Arenal Kioro - Garrafa de vinho da casa;  El Establo - 1 copo de vinho p/ pax; Mon-
teverde Lodge - Cocktail de boas-vindas, Bagageiro, Coffee station, Snacks, Turndown nos quartos e arranjo floral no quarto.

Oferta para Noivos incluída
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Dia 1 – Portugal e San José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com des-
tino a San José, voo com escala. Chegada e transfere para o 
hotel selecionado.

Dia 2 – San José e Arenal 
Pequeno-almoço. Saída em transfere regular para La Fortu-
na, onde se ergue o majestoso Vulcão Arenal; para passage-
iros com veículo alugado, entrega do mesmo, formalização 
do contrato e partida em automóvel para Arenal. Chegada 
e alojamento.

Dia 3 – Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos uma caminhada no Parque 
Nacional Vulcão Arenal. Alojamento.

Dia 4 – Arenal e Rio Celeste
Pequeno-almoço. Transfere para o Parque Nacional Tenorio, 
pelo qual é protegido o Rio Celeste. Chegada e alojamento.

Dia 5 – Rio Celeste
Pequeno-almoço. Dia livre, possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais. Sugerimos realizar tubing no Rio Celeste. 
Alojamento.

Dia 6 – Rio Celeste e Guanacaste
Pequeno-almoço. Saída para Guanacaste, situada no Pacífico 
Norte. Chegada e tarde livre. Alojamento.

Dia 7 – Guanacaste
Pequeno-almoço. Dia livre e possibilidade de realizar ex-
cursões opcionais ou aproveitar as instalações do hotel. 
Sugerimos realizar snorkeling na praia de San Juanillo. Alo-
jamento.

Dia 8 – Guanacaste, San José e Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto de San José. Para 
clientes com veículo alugado, entrega do mesmo no aeropor-
to. Transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida com destino a Portugal, voo com escala. Noite a 
bordo.

Dia 9 – Portugal
Chegada.

1 0  D i a s  /  8  N o i t e s  c o m  r e f e i ç õ e s  i n c l u í d a s

Costa Rica a Dois
Desde 2.770 €

5.540 €

O nosso preço inclui: Circuito inclui passagem aérea em 
classe económica; 8 noites de alojamento em regime de alo-
jamento e pequeno-almoço (San José, Arenal, Rio Celeste e 
Guanacaste); transferes em privado; na opção com aluguer 
de carro: 4x4 Volkswagen T-Cross do dia 2 ao 8; seguro de 
viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a al-
terações até à emissão dos bilhetes) - 386.52€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.

Arenal Nayara - garrafa de vinho espumante e decoração do quarto; 
Tabacón Resort - cocktail de boas-vindas e arranjo de flores; Celeste 
Hideaway - 20% desconto em massagens, 10% desconto em alimen-
tação e decoração romântica.

Oferta para Noivos incluída
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Polinésia Francesa
Uma obra da natureza  
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Considerado um dos destinos mais românticos 
do mundo, a Polinésia Francesa convida ao 
descanso e à descoberta. Além de todo o cenário 
paradisíaco, no qual se destacam as praias 
desertas de areia branca banhadas por um mar 
de infinitos tons de azul, aqui há todo um lado 
cultural muito forte, que torna a experiência da 
visita absolutamente única e sedutora.  

UMA OBRA DA NATUREZA  
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Dia 1 – Portugal e Tahiti
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de antecedência. Formalidades de embarque e partida com destino à 
Polinésia Francesa (Tahiti), via cidade de ligação. Noite a bordo.

Dia 2  - Tahiti e Moorea
Chegada. Transfer para apanhar o Ferry com destino a Moorea. Chegada e transfer para o hotel escolhido. Alojamento.

Dia 3 a 7 - Moorea
Desfrute deste paraíso dos mares do sul. Desta ilha verde são destacadas as paisagens maravilhosas dos seus vales, as 
extensas plantações de ananás e árvores exóticas e as magnificas vistas das Baías de Cook e Opunohu. Alojamento.

Dia 8 -  Moorea e Tahiti
À hora combinada transfer até ao ferry de regresso a Papeete (Tahiti). Alojamento em Tahiti.

Dia 9  - Tahiti
Alojamento no hotel e regime selecionado.

Dia 10 - Tahiti e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala. Chegada.

1 1  D i a s  /  7  N o i t e s

Moorea & Tahiti

O nosso preço inclui: Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Garden View (Moorea) e Duplo De-
luxe Ocean View (Tahiti) nos regimes indicados; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a 
alteração até à data de emissão dos bilhetes) - 547,22€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.
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Moorea: Meio Dia de Safari em 4x4 na Moorea - reservado no nosso site
Tahiti: Cruzeiro Sunset na Lagoa de Tahiti (Em Privado) - reservado no nosso site

Sugestão TUI

Moorea: Meio Dia de Safari em 4x4 na Moorea - reservado no nosso site
Tahiti: Cruzeiro Sunset na Lagoa de Tahiti (Em Privado) - reservado no nosso site

Sugestão TUI

Moorea - Manava Beach Resort & Spa Moorea
Tahiti - Le Tahiti by Pearl Resort

Opção 1: 6 Noites Moorea + 1 Noite Tahiti
Desde 3.240 €

6.480 €

Moorea - Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Tahiti - Intercontinental Tahiti Resort

Opção 2: 6 Noites Moorea + 1 Noite Tahiti
Desde 3.691 €

7.382 €
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1 1  D i a s  /  7  N o i t e s

Bora Bora e Tahiti

Dia 1 – Portugal e Tahiti
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de antecedência. Formalidades de embarque e partida com destino à 
Polinésia Francesa (Tahiti), voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 – Tahiti e Bora Bora
Chegada ao Aeroporto Internacional de Faaa e voo doméstico para Bora Bora. Chegada ao hotel escolhido. Alojamento.

Dia 3 a 7 – Bora Bora
Considerada como “a Pérola da Polinésia”, Bora Bora tem a lagoa mais bonita do mundo. Situada no interior do atol, desta 
piscina natural multicolor emergem pequenos ilhotes paradisíacos que albergam resorts turísticos. Alojamento.

Dia 8 – Bora Bora e Tahiti
À hora combinada, transfere para voo doméstico de Bora Bora para o Aeroporto Internacional de Faaa. Transfere até Pap-
eete (Tahiti). Chegada e transfere para o hotel, alojamento.

Dia 9 – Tahiti
Alojamento no hotel e regime selecionado.

Dia 10 – Tahiti e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala. Chegada.

O nosso preço inclui: Passagem aérea em voo regular, alo-
jamento em quarto Duplo Beach Junior Suite Bungalow 
(Bora Bora) e Duplo Standard (Tahiti) nos regimes indi-
cados; transferes; seguro de viagem; taxas de aeroporto e 
combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos 
bilhetes) - 547,22€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.

Bora Bora: Stargazing a bordo de um barco na lagoa de Bora Bora - 
reservado no nosso site

Tahiti: Cruzeiro Sunset na Lagoa de Tahiti (Em Privado) - reservado 
no nosso site

Sugestão TUI
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Bora Bora - Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort
Tahiti - Intercontinental Tahiti Resort

6 Noites em Bora bora + 1 Noite no Tahiti
Desde 4.298 €

8.596 €
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Dia 1 – Portugal e Tahiti
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de antecedência. Formalidades de embarque e partida com destino à 
Polinésia Francesa (Tahiti), via cidade de ligação. Noite a bordo.

Dia 2 - Tahiti e Bora Bora
À hora combinada transfere até aeroporto para em voo doméstico chegar à ilha de Bora Bora. Alojamento.

Dia 3 e 4 – Bora Bora
Considerada como “a Pérola da Polinésia”, Bora Bora tem a lagoa mais bonita do mundo. Situada no interior do atol, desta 
piscina natural multicolor emergem pequenos ilhotes paradisíacos que albergam resorts turísticos. Alojamento.

Dia 5 - Bora Bora e Moorea
À hora combinada transfere até aeroporto para em voo doméstico chegar à ilha de Bora Bora. Alojamento.

Dia 6 e 7 - Moorea
Desfrute deste paraíso dos mares do sul. Desta ilha verde são destacadas as paisagens maravilhosas dos seus vales, as 
extensas plantações de ananás e árvores exóticas e as magnificas vistas das Baías de Cook e Opunohu. Alojamento.

Dia 8 – Moorea e Tahiti
Transfere para apanhar o ferry com destino a Tahiti. Chegada e transfere para o hotel escolhido. Alojamento.

Dia 9  - Tahiti
Alojamento no hotel e regime selecionado.

Dia 10 - Tahiti / Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala. Chegada.

1 1  D i a s  /  7  N o i t e s

Bora Bora, Moorea & Tahiti

O nosso preço inclui: Passagem aérea em voo regular, alojamento em quarto Duplo Beach Junior Suite Bungalow (Bora 
Bora), Duplo Beach Bungalow (Moorea) e Duplo Deluxe Ocean View (Tahiti) nos regimes indicados; transferes; seguro de 
viagem; taxas de aeroporto e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes) - 547,22€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e companhias aéreas, quaisquer outros serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal.
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Bora Bora - Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort
Moorea - Manava Beach Resort & Spa Moorea
Tahiti - Le Tahiti by Pearl Resort

3 Noites em Bora Bora + 3 Noites em Moorea + 1 Noite no Tahiti
Desde 4.691 €

9.382 €

Bora Bora: Stargazing a bordo de um barco na lagoa de Bora Bora - reservado no nosso site
Tahiti: Cruzeiro Sunset na Lagoa de Tahiti (Em Privado) - reservado no nosso site

Sugestão TUI
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Safaris & Praia
O melhor de África  
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Conhecido pelas savanas e pelos parques e 
reservas naturais, o Quénia é um país para 
conhecer de coração aberto. Na Tanzânia, 
nação vizinha, reina o mesmo espírito de 
descoberta. Um destino de eleição para quem 
procura a magia de um safari com avistamento 
dos “Big 5” (elefante, leão, leopardo, búfalo e 
rinoceronte), às incríveis praias das Ilhas de 
Zanzibar. 

O MELHOR DE ÁFRICA  



168

Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Nairobi, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 – Nairobi
Chegada e alojamento.

Dia 3 – Nairobi e Lago Nakuru (Pensão Completa)
Saída em direção ao Lago Nakuru. A caminho faremos 
uma paragem num miradouro de onde se tem uma vista 
panorâmica da zona do Grand Rift Valley. Almoço e tarde de 
safari no P.N. Lago Nakuru. O Lago Nakuru é conhecido por 
ser um dos melhores locais para a observação de aves, espe-
cialmente pelicanos e flamingos. Para além disso, poder-se-á 
observar várias famílias de rinocerontes brancos qua habi-
tam a zona. Continuação para o lodge. Jantar e alojamento.

Dia 4 – Lago Nakuru e Masai Mara (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída para a Reserva Nacional de Masai 
Mara, passando pelo Vale de Rift, pela povoação de Mai Ma-
hiu e pela cidade de Narok. Chegada a Masai Mara pela hora 
do almoço. Ao entardecer, safari pela reserva mais popular 
do Quénia. Jantar e alojamento.

Dia 5 – Masai Mara (Pensão Completa)
Dia de Safari em Masai Mara com a opção de ter um dia 
completo de safari, com almoço picnic, ou realizar um safari 
fotográfico pela manhã e ao final da tarde, regressando ao 
lodge para almoçar. Com mais de 1.500 km², lugar de uma 
variada vida selvagem e paisagens de eterna savana, Masai 
Mara é o ponto imprescindível para desfrutar de um safa-

ri. Cada ano, entre junho e julho, a grande migração chega 
aos pastos verdes desde a Tanzânia. Terão a oportunidade 
de avistar os 5 grandes: leões, elefantes, búfalos, leopardos e 
rinocerontes. Poderão realizar atividades opcionais (não in-
cluídas) como safari em balão de ar quente ou visita de uma 
aldeia Masai. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Masai Mara, Nairobi & Portugal
Pequeno-almoço. Saída de volta a Nairobi. Chegada por vol-
ta do meio dia e transfere para almoçar no famoso restau-
rante “Carnivore” (sujeito à hora de chegada ou partida de 
Nairobi). A hora prevista, transfere para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida com destino a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 7 – Portugal
Chegada.

7  D i a s  /  4  N o i t e s

Quénia Express
Desde 1.783 €

3.566 €

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económo-
ca; 4 noites de alojamento (Nairobi, Lago Nakuru - Lago Na-
ivasha e Masai Mara); regime de pensão completa, excepto 
em Nairobi; transporte em 4x4; guia/condutor em espanhol; 
entradas nos parques; oferta de um chapéu de safari, um 
pacote de café do Quénia e porta documentos; seguro de 
evacuação médica de emergência Flying Doctors; alojamento 
em quarto Duplo Sun Villa no regime indicado; transferes em 
Flyme; seguro de viagem; Green Tax; seguro de viagem; taxas 
de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) - 597,86€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto 
(cerca de $50 por pessoa).

Presente surpresa no hotel em Nairobi

Oferta exclusiva TUI
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Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Nairobi, voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 – Nairobi
Chegada e alojamento.

Dia 3 – Nairobi e Lago Nakuru (Pensão Completa)
Saída em direção ao Lago Nakuru. A caminho faremos 
uma paragem num miradouro de onde se tem uma vista 
panorâmica da zona do Grand Rift Valley. Almoço e tarde de 
safari no P.N. Lago Nakuru. O Lago Nakuru é conhecido por 
ser um dos melhores locais para a observação de aves, espe-
cialmente pelicanos e flamingos. Para além disso, poder-se-á 
observar várias famílias de rinocerontes brancos qua habi-
tam a zona. Continuação para o lodge. Jantar e alojamento.

Dia 4 – Lago Nakuru e Masai Mara (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída para a Reserva Nacional de Masai 
Mara, passando pelo Vale de Rift, pela povoação de Mai Ma-
hiu e pela cidade de Narok. Chegada a Masai Mara pela hora 
do almoço. Ao entardecer, safari pela reserva mais popular 
do Quénia. Jantar e alojamento.

Dia 5 – Masai Mara (Pensão Completa)
Dia de Safari em Masai Mara com a opção de ter um dia 
completo de safari, com almoço picnic, ou realizar um safari 
fotográfico pela manhã e ao final da tarde, regressando ao 

lodge para almoçar. Com mais de 1.500 km², lugar de uma 
variada vida selvagem e paisagens de eterna savana, Masai 
Mara é o ponto imprescindível para desfrutar de um safa-
ri. Cada ano, entre junho e julho, a grande migração chega 
aos pastos verdes desde a Tanzânia. Terão a oportunidade 
de avistar os 5 grandes: leões, elefantes, búfalos, leopardos e 
rinocerontes. Poderão realizar atividades opcionais (não in-
cluídas) como safari em balão de ar quente ou visita de uma 
aldeia Masai. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Masai Mara, Nairobi e Maldivas
Pequeno-almoço. Saída de volta a Nairobi. Chegada por vol-
ta do meio dia e transfere para almoçar no famoso restau-
rante “Carnivore” (sujeito à hora de chegada ou partida de 
Nairobi). A hora prevista, transfere para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida com destino a Maldivas. 
Noite a bordo.

Dia 7 – Maldivas
Chegada e transfere para o hotel. 

Dias 8 a 10 – Maldivas
Dias livres para desfrutar da praia e da tranquilidade. Estadia 
no hotel e regime escolhido.

Dia 11 – Maldivas e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala.

Dia 12 – Portugal
Chegada.

1 1  D i a s  /  8  N o i t e s

Quénia Express & Maldivas
Desde 3.095 €

6.190 €

Presente surpresa no hotel em Nairobi

Oferta exclusiva TUI
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económoca; 4 noites de alojamento (Nairobi, Lago Nakuru - Lago Naivasha 
e Masai Mara); regime de pensão completa, excepto em Nairobi; transporte em 4x4; guia/condutor em espanhol; entradas 
nos parques; oferta de um chapéu de safari, um pacote de café do Quénia e porta documentos; seguro de evacuação médi-
ca de emergência Flying Doctors; 4 noites de alojamento no hotel Sun Island Resort no quarto Duplo Sun Villa em regime de 
Meia Pensão; transferes em Flyme; Green Tax; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração 
até à emissão dos bilhetes) - 597,86€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto (cerca de $50 por pessoa).
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Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Nairobi, voo com escala.

Dia 2 – Nairobi
Chegada e transfere para o hotel. Resto de dia livre. Aloja-
mento.            

Dia 3 – Nairobi e Aberdare
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Aberdare. Che-
gada ao hotel de Aberdare Country Club e almoço. Conduzir 
até ao alojamento em Aberdare em veículos especiais e tar-
de livre neste alojamento, o observatório de animais. Jantar 
e alojamento.

Dia 4 – Aberdare e Lago Nakuru
Saída para o Lago Nakuru. Pelo caminho, e se o tempo o 
permitir, paragem nas cataratas Thomsom. Almoço e tarde 
de safari no P.N. Lago Nakuru. O Lago Nakuru é conhecido 
por ser um dos melhores locais para a observação de aves, 
especialmente pelicanos e flamingos. Para além disso, pod-
er-se-á observar várias famílias de rinocerontes brancos qua 
habitam a zona. Continuação para o lodge. Jantar e aloja-
mento.

Dia 5 – Lago Nakuru e Masai Mara (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída para a Reserva Nacional de Masai 
Mara, passando pelo Vale de Rift, pela povoação de Mai Ma-

hiu e pela cidade de Narok. Chegada a Masai Mara pela hora 
do almoço. Ao entardecer, safari pela reserva mais popular 
do Quénia. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Masai Mara (Pensão Completa)
Dia de Safari em Masai Mara com a opção de ter um dia 
completo de safari, com almoço picnic, ou realizar um safari 
fotográfico pela manhã e ao final da tarde, regressando ao 
lodge para almoçar. Com mais de 1.500 km², lugar de uma 
variada vida selvagem e paisagens de eterna savana, Masai 
Mara é o ponto imprescindível para desfrutar de um safa-
ri. Cada ano, entre junho e julho, a grande migração chega 
aos pastos verdes desde a Tanzânia. Terão a oportunidade 
de avistar os 5 grandes: leões, elefantes, búfalos, leopardos e 
rinocerontes. Poderão realizar atividades opcionais (não in-
cluídas) como safari em balão de ar quente ou visita de uma 
aldeia Masai. Jantar e alojamento.

Dia 7 – Masai Mara, Nairobi e Portugal
Pequeno-almoço. Saída de volta a Nairobi. Chegada por vol-
ta do meio dia e transfere para almoçar no famoso restau-
rante “Carnivore” (sujeito à hora de chegada ou partida de 
Nairobi). A hora prevista, transfere para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida com destino a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 8 – Portugal
Chegada.

8  D i a s  /  5  N o i t e s

Safari Jambo
Desde 2.008 €

4.016 €

Presente surpresa no hotel em Nairobi

Oferta exclusiva TUI
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económica;  1 noite de alojamento em Nairobi em regime de alojamento e 
pequeno-almoço; 4 noites de alojamento (Monte Quénia, Lago Nakuru e Masai Mara); regime de pensão completa excepto 
em Nairobi; transporte em 4x4; guia/condutor em espanhol; entradas nos parques; oferta de um pacote de café do Quénia, 
chapéu de safari e porta documentos; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à 
emissão dos bilhetes) - 361,68€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto (cerca de $50 por pessoa).
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Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de an-
tecedência. Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Nairobi, voo com escala.

Dia 2 – Nairobi
Chegada e transfere para o hotel. Resto de dia livre. Aloja-
mento.            

Dia 3 – Nairobi e Aberdare
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Aberdare. Che-
gada ao hotel de Aberdare Country Club e almoço. Conduzir 
até ao alojamento em Aberdare em veículos especiais e tar-
de livre neste alojamento, o observatório de animais. Jantar 
e alojamento.

Dia 4 – Aberdare e Lago Nakuru
Saída para o Lago Nakuru. Pelo caminho, e se o tempo o 
permitir, paragem nas cataratas Thomsom. Almoço e tarde 
de safari no P.N. Lago Nakuru. O Lago Nakuru é conhecido 
por ser um dos melhores locais para a observação de aves, 
especialmente pelicanos e flamingos. Para além disso, pod-
er-se-á observar várias famílias de rinocerontes brancos qua 
habitam a zona. Continuação para o lodge. Jantar e aloja-
mento.

Dia 5 – Lago Nakuru e Masai Mara (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída para a Reserva Nacional de Masai 
Mara, passando pelo Vale de Rift, pela povoação de Mai Ma-
hiu e pela cidade de Narok. Chegada a Masai Mara pela hora 
do almoço. Ao entardecer, safari pela reserva mais popular 
do Quénia. Jantar e alojamento.

Dia 6 – Masai Mara (Pensão Completa)
Dia de Safari em Masai Mara com a opção de ter um dia 
completo de safari, com almoço picnic, ou realizar um safari 
fotográfico pela manhã e ao final da tarde, regressando ao 
lodge para almoçar. Com mais de 1.500 km², lugar de uma 
variada vida selvagem e paisagens de eterna savana, Masai 
Mara é o ponto imprescindível para desfrutar de um safa-
ri. Cada ano, entre junho e julho, a grande migração chega 
aos pastos verdes desde a Tanzânia. Terão a oportunidade 
de avistar os 5 grandes: leões, elefantes, búfalos, leopardos e 
rinocerontes. Poderão realizar atividades opcionais (não in-
cluídas) como safari em balão de ar quente ou visita de uma 
aldeia Masai. Jantar e alojamento.

Dia 7 – Masai Mara, Nairobi e Maldivas
Pequeno-almoço. Saída de volta a Nairobi. Chegada por vol-
ta do meio dia e transfere para almoçar no famoso restau-
rante “Carnivore” (sujeito à hora de chegada ou partida de 
Nairobi). A hora prevista, transfere para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida com destino a Maldivas. 
Noite a bordo.

Dia 8 – Maldivas
Chegada e transfere para o hotel. 

Dias 9 a 11 – Maldivas
Dias livres para desfrutar da praia e da tranquilidade. Estadia 
no hotel e regime escolhido.

Dias 12 e 13 – Maldivas e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala. Chegada

1 2  D i a s  /  9  N o i t e s

Safari Jambo & Maldivas
Desde 3.321 €

6.642 €

Presente surpresa no hotel em Nairobi.

Oferta exclusiva TUI
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O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe económoca; 1 noite de alojamento em Nairobi em regime de alojamento 
e pequeno-almoço; 4 noites de alojamento (Monte Quénia, Lago Nakuru e Masai Mara); regime de pensão completa, ex-
cepto em Nairobi; 4 noites de alojamento no hotel Sun Island Resort no quarto Duplo Sun Villa em regime de Meia Pensão; 
transferes em Flyme; Green Tax; transporte em 4x4; guia/condutor em espanhol; entradas nos parques; oferta de um chapéu 
de safari, um pacote de café do Quénia e porta documentos; seguro de evacuação médica de emergência Flying Doctors; 
seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes) - 599,75€.

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto (cerca de $50 por pessoa).
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Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos duas horas de 
antecedência para formalidades de embarque. Partida em 
voo com destino a Nairobi, via cidade de ligação. Noite a 
bordo.

Dia 2 - Nairobi
Chegada a Nairobi. Transfere para o hotel. Resto de dia livre 
para descansar ou realizar uma excursão opcional. Alojamen-
to.

Dia 3 - Nairobi e Reserva Nacional Masai Mara
(Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Após pequena reunião por volta das 
07h00, partida em direção à reserva de Masai Mara. No 
caminho, atravessando os campos férteis, passaremos pela 
estrada construída pelos prisioneiros italianos durante a Se-
gunda Guerra Mundial, veremos uma capela junto à escarpa 
e passaremos pela estação terrestre de satélites Longonot 
em direção a Narok. Continuação da viagem através dos 
campos de trigo e cevada, antes de chegar a Masai Mara, 
a tempo do almoço. Safari da parte da tarde. Chegada ao 
alojamento ao pôr-do-sol.

Dia 4 - Reserva Nacional Masai Mara (Pensão Completa)
Ainda de madrugada pequeno-almoço e saída para safari . A 
meio da manhã, regresso ao Lodge. Almoço e algum tempo 
para descansar. Safari durante a tarde e uma visita à aldeia 
de Masai, regressando ao alojamento ao pôr-do-sol. (Opor-
tunidade de realizar um passeio de balão, consulte-nos para 
suplemento).

Dia 5 - Masai Mara e Lago Nakuru (Pensão Completa)
Partida em direção ao Lago Nakuru depois do pequeno-al-
moço, atravessando os vastos campos de trigo e cevada até 

Narok. Continuação da viagem pelas planícies do “Great Rift 
Valley”, onde se poderão avistar girafas e gazelas, passando 
por Mai-Mahiu. Chegada ao Lago Nakuru por volta do meio-
dia. Uma vez dentro do parque, realização de um safari em 
rota. A seguir ao almoço e a uma pausa para descanso, saída 
para safari para apreciar o pôr-do-sol. No Parque Nacional 
do Lago Nakuru poderá avisar pássaros e alguns flamingos 
(embora já sejam mais raros nesta zona). O parque é tam-
bém habitat dos raros rinocerontes brancos e pretos bem 
como das girafas Rothschild. Jantar e alojamento.

Dia 6 - Lago Nakuru, Nairobi e Portugal
Depois do pequeno-almoço, partida para o Lago Naivasha 
onde será realizado um passeio de barco. Continuação até 
Nairobi, com chegada ao fim da manhã. Transfere para o 
aeroporto e embarque em direção a Portugal.

Dia 7 - Portugal
Chegada e fim dos serviços.

1 2  D i a s  /  9  N o i t e s

Safari Rift Valley
Desde 1.948 €

3.896 €

O nosso preço inclui: Passagem em classe económica; 4 
noites de safari em regime de pensão completa, excepto em 
Nairobi; safari em 4x4, guia/condutor em inglês; entradas nos 
parques e taxas governamentais; oferta a cada cliente de 
uma garrafa de água mineral, por dia de safari; seguro de 
viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a al-
teração até à emissão dos bilhetes) - 378,20€. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de 
reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto 
obrigatório para Quénia (cerca de $50 por pessoa). 
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Dia 1 – Portugal e Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos duas horas de 
antecedência para formalidades de embarque. Partida em 
voo com destino a Nairobi, via cidade de ligação. Noite a 
bordo.

Dia 2 - Nairobi
Chegada a Nairobi. Transfere para o hotel. Resto de dia livre 
para descansar ou realizar uma excursão opcional. Alojamen-
to.

Dia 3 - Nairobi e Reserva Nacional Masai Mara 
(Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Após pequena reunião por volta das 
07h00, partida em direção à reserva de Masai Mara. No 
caminho, atravessando os campos férteis, passaremos pela 
estrada construída pelos prisioneiros italianos durante a Se-
gunda Guerra Mundial, veremos uma capela junto à escarpa 
e passaremos pela estação terrestre de satélites Longonot 
em direção a Narok. Continuação da viagem através dos 
campos de trigo e cevada, antes de chegar a Masai Mara, 
a tempo do almoço. Safari da parte da tarde. Chegada ao 
alojamento ao pôr-do-sol.

Dia 4 - Reserva Nacional Masai Mara (Pensão Completa)
Ainda de madrugada pequeno-almoço e saída para safari . A 
meio da manhã, regresso ao Lodge. Almoço e algum tempo 
para descansar. Safari durante a tarde e uma visita à aldeia 
de Masai, regressando ao alojamento ao pôr-do-sol. (Opor-
tunidade de realizar um passeio de balão, consulte-nos para 
suplemento).

Dia 5 - Masai Mara e Lago Nakuru (Pensão Completa)
Partida em direção ao Lago Nakuru depois do pequeno-al-
moço, atravessando os vastos campos de trigo e cevada até 

Narok. Continuação da viagem pelas planícies do “Great Rift 
Valley”, onde se poderão avistar girafas e gazelas, passando 
por Mai-Mahiu. Chegada ao Lago Nakuru por volta do meio-
dia. Uma vez dentro do parque, realização de um safari em 
rota. A seguir ao almoço e a uma pausa para descanso, saída 
para safari para apreciar o pôr-do-sol. No Parque Nacional 
do Lago Nakuru poderá avisar pássaros e alguns flamingos 
(embora já sejam mais raros nesta zona). O parque é tam-
bém habitat dos raros rinocerontes brancos e pretos bem 
como das girafas Rothschild. Jantar e alojamento.

Dia 6 - Lago Nakuru, Nairobi e Maldivas
Depois do pequeno-almoço, partida para o Lago Naivasha 
onde será realizado um passeio de barco. Continuação até 
Nairobi, com chegada ao fim da manhã. Transfere para o 
aeroporto para partida em voo com destino às Maldivas. 
Noite a bordo.

Dia 7 - Maldivas
Chegada e transfere para o hotel. 

Dias 8 a 10 - Maldivas
Dias livres para desfrutar da praia e da tranquilidade. Estadia 
no hotel e regime escolhido.

Dia 11 – Maldivas e Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Portugal, voo com es-
cala.

Dia 12 - Portugal
Chegada.

1 2  D i a s  /  8  N o i t e s

Safari Rift Valley & Maldivas
Desde 3.240 €

6.480 €
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O nosso preço inclui: Passagem em classe económica; 4 noites de safari em regime de pensão completa, excepto em Nai-
robi; safari em 4x4, guia/condutor em inglês; entradas nos parques e taxas governamentais; oferta a cada cliente de uma 
garrafa de água mineral, por dia de safari; 4 noites de alojamento no hotel Sun Island Resort no quarto Duplo Sun Villa em 
regime de Meia Pensão; transferes em Flyme; Green Tax; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a 
alteração até à emissão dos bilhetes) - 563,54€ NET. 

Exclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas; Gastos extra de carácter pessoal e 
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário; Visto obrigatório para Quénia (cerca de $50 por pessoa).
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