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ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: portugal - hong kong (voos via europa e doha. noite a bordo)
DIA 2: hong kong (chegada) - macau
DIA 3: macau (visita dia inteiro com almoço)
DIAS 4 ao 07: macau
DIA 8: macau - hong kong - portugal (voos via doha e europa. noite a bordo)
DIA 09: portugal (chegada)
Mínimo 02 participantes. Cópia do passaporte obrigatória no momento da
reserva. Itinerário detalhado em www.jade.travel

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea, em classe turística, ida e volta em voos regulares
Qatar Airways, Lisboa ou Porto/Europa/Doha/Hong Kong e volta ˜
Taxas aéreas no valor de 275€, sujeitas a alterações até à data de
emissão ˜ 06 noites de alojamento em Macau ˜ Pequenos-almoços
diários ˜ Bilhetes SkyPier Ferry Service do Aeroporto de Hong Kong
com destino a Macau e regresso (viagem de Ferry) ˜ Transferes
gratuitos oferecidos pelos Hotéis* ˜ Visita regular de dia inteiro a
Macau em inglês com Almoço (exclui bebidas) ˜ Seguro de Viagem
Standard
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
˜ Gastos e extras pessoais ˜ Gratificações a guias, motoristas,
bagageiros e camareiros (pagas no destino) ˜ Suplementos não
especificados ˜ Seguro Vip (opcional - inclui clausula de cancelamento
e interrupção de viagem): 30€ ˜ Despesas de reserva: 15€
NOTAS:
˜ Excursões Opcionais - consulte-nos
Super Oferta EXTRA, válida para novas reservas efectuadas após 28/02/2013
Preços baseados em Cl. “H”. Supl. para outras Classes: “U” 43€ / “K” 97€ / “Q” 162€
Supl. Aéreo Época Alta (01/07-15/08): “H” 54€ / “U” 108€ / “K” 173€ / “Q” 249€
Datas em que se realizem eventos especiais em Macau podem afectar as tarifas hoteleiras.

*TRANSFERES em MACAU: A maioria dos Hotéis de Macau oferecem Transfers gratuítos
em shuttle bus regular (serviço da total responsabilidade de cada Hotel em Macau).
Passaporte obrigatório com validade minima de 6 meses após a data de partida. 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. Foto: Direcção Serviços Turismo Macau.

