ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 • JADE TRAVEL Operador Turístico • NIPC 509127231 • CAP. SOCIAL €100.000 • CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADE.TRAVEL

ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: portugal - kuala lumpur (voos com escalas. noite a bordo)
DIA 2: kuala lumpur (chegada. visita à cidade)
DIA 3: kuala lumpur
DIA 4: kuala lumpur - langkawi
DIA 5 ao DIA 08: langkawi
DIA 9: langkawi - kuala lumpur - portugal (voos com escala. noite a bordo)
DIA 10: portugal (chegada)
Mínimo 02 participantes. Consulte o itinerário detalhado em www.jade.travel
Cópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea, em classe turística, ida e volta em voos regulares
Qatar Airways (interline com a TAP em cl. “W”) ˜ Passagem aérea,
em classe turística, para os voos domésticos ˜ Taxas aéreas no valor
de 290€, sujeitas a alterações até à data de emissão ˜ Todos os
transferes ˜ 02 noites de alojamento em Kuala Lumpur, nos hotéis
indicados (ou similares) ˜ 05 noites de alojamento em Langkawi,
nos hotéis indicados (ou similares) ˜ Pequenos-almoços diários ˜
Visita de Meio dia à Cidade de Kuala Lumpur - serviço regular ˜
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€
Super Oferta EXTRA, válida para novas reservas efectuadas após 22/05/2013
Preços baseados em voos Qatar Airways em Classe “H”
Supl. p/ outras Classes: “U” 45€ / “K” 104€ / “Q” 173€ / “M” 253€
Supl. Aéreo Época Alta (01/07-15/08): “H” 58€ / “U” 115€ / “K” 184€ / “Q” 264€ / “M” 378€
As datas são por estadia e não por partida.

NOTAS:
Passaporte obrigatório com validade minima de 6 meses após a data de regresso.
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.

