Algarve
De 22 Maio a 28 Maio
2016 Junho 15

PC
Água e Vinho
às Refeições

7 DIAS DE VIAGEM

DIA 22 MAIO 2017 – FAFE | ALBUFEIRA
Partidas as 07H15. Em Frente a Fafetur , Praça 25 de Abril, almoço livre em Almeirim. De tarde continuação em direcção
a Albufeira; Chegada no Hotel Alfamar Beach and Sport Resort 4*. Jantar no Hotel.

DE 23 DE MAIO A 27 DE MAIO 2017 – ALBUFEIRA | FARO
Estadia no Hotel Alfamar Beach and Sport Resort 4* em regime de pensão completa com bebidas incluídas.
Ainda a determinar haverá uma tarde de visita ao Barlavento algarvio e ao interior algarvio, resto de tempo livre para
visitas de gosto pessoal. Com um clima tipicamente mediterrânico, este é o local ideal para passar um relaxante dia na
praia, ou fazer um passeio pedestre em comunhão com a natureza. A variedade na oferta de atividades disponíveis
tornam este destino o mais indicado para todos os gostos e idades. Se gosta de atividades relacionadas com o mar, a
natureza, o desporto, o património, a cultura e as pessoas, ou simplesmente uma vida noturna animada, o Algarve é o
destino de férias a não perder.

DIA 28 MAIO 2017 – ALBUFEIRA | FAFE
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Pelas 13 Horas, saída em direção a Fafe; paragem em frente à Central de
camionagem, por volta das 20H15.

Preço P/Pessoa .................................................................. 375,00€
Suplemento de quarto Individual ................................................................................................. 95.00€
EXCLUI:

INCLUI:






Viagem em autocarro Fafe/Albufeira/Fafe;
Estadia 6 noites no Hotel 4* em regime de Pensão Completa
com vinho da casa e água;
Uma tarde de visita ao Barlavento algarvio;
Uma tarde de visita ao interior algarvio.





Refeições em trânsito;
O que não estiver mencionado no programa;
Extras de caráter pessoal.

Excursão
Inscrição. No ato da reserva entrega de 50€ como caução, obrigatório a todos os passageiros.
Para realização da viagem é requerida no mínimo 40 participantes.
Programa sujeito a alterações sem aviso prévio

Fafetur

