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MAIS QUE VIAGENS...HISTORIAS POR VIVER

ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: portugal - goa (voos via europa e doha, chegada tardia)
DIA 2: goa (visita à cidade antiga)
DIA 3: goa - bombaim - damão
DIA 4: damão (visita à cidade)
DIA 5: damão - bombaim (visita à cidade)
DIA 6: bombaim - diu
DIA 7: diu (visita à cidade)
DIA 8: diu - cochin (voo com escala)
DIA 9: cochin (visita à cidade)
DIA 10: cochin (dia livre) - portugal (voo nocturno via europa e doha)
DIA 11: portugal (chegada)
Consulte em www.jade.travel a descrição completa do itinerário. Mínimo 02 participantes.
Cópia do passaporte obrigatória para reservas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea, em classe turística, ida e volta em voos regulares
Qatar Airways, Lisboa ou Porto/Europa/Doha/Goa e volta desde Cochin
˜ Passagem aérea, em classe turística, para os voos domésticos
Goa/Bombaim, Bombaim/Diu/Bombaim, Bombaim/Cochin ˜ Taxas
aéreas no valor de 254€, sujeitas a alterações até à data de emissão
˜ Transferes e visitas/excursões em veículo com A/C (autocarro ou
minivan, de acordo com o n.º de participantes) ˜ 09 noites de
alojamento nos hotéis previstos ˜ Guia local em idioma espanhol
durante as visitas e transferes ˜ Entradas nos monumentos a visitar
˜ Impostos locais ˜ Seguro de Viagens Standard
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
˜ Visto de entrada na Índia, a tratar na embaixada da Índia ou
com a empresa VistosLobo* www.vistoslobo.com.pt (*recomendação
para agências) ˜ Refeições que não estejam mencionadas como
incluídas ˜ Bebidas às refeições ˜ Gratificações a guias, motoristas,
bagageiros, camareiros, etc ˜ Extras e gastos de carácter pessoal
˜ Tudo o que não esteja mencionado como incluído ˜ Despesas
de reserva: 15€ por reserva

Reservas antecipadas obrigam a reserva e pagamento integral até 30 dias da partida.
Preços baseados em Cl. “H”. Supl. para outras Classes: “U” 45€ / “K” 100€ / “Q” 167€
Supl. Aéreo Época Alta (01/07-15/08): “H” 100€ / “U” 157€ / “K” 224€ / “Q” 302€

NOTAS: Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação podem ser consultados na
nossa página web. Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou
superior. A descrição de itinerário apresentada é genérica, estando sujeita a alterações que não
afectem o conteúdo do programa. Circuito em serviço regular, i.é., realizado com outros passageiros.

