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PUNTA UMBRíA
04 a 10 de Junho de 2019

Punta Umbría é um município da Espanha na Província de Huelva, 
comunidade da Andaluzia. As suas praias de areias limpas, finas e 

douradas, o clima, o mar e a ria que cercam esta bela cidade marítima 
atrai cada vez mais turistas.

Hotel Pato Amarillo 4**** Está a 70 metros da praia de Punta Umbria, a 20 minutos de carro de Huelva. 
Situado numa área ajardinada, oferece acesso Wi-Fi gratuito, 2 piscinas exteriores e quartos com varandas 
privadas. O hotel possui um restaurante buffet com Show Cooking e um café com esplanada e snack-bar 
com música ao vivo. O restaurante com churrasco abre nos meses de Verão, dispõe de uma sala de jogos 
com mesa de bilhar, parque infantil e mini-clube.

PACOTE COMPLETO:
Autocarro + Hotel 4* + Pensão Completa com água e vinho

OFERTA PROMOCIONAL PARA RESERVAS ANTECIPADAS:

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 360€
A PARTIR DE 15 DE ABRIL: PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 395,00€

EXCURSÕES OPCIONAIS:
Opcional dia inteiro a Sevilha  (4º DIA) com passeio de barco 
pelo Guadalquivir, almoço em restaurante local e visita de 
meio dia com guia oficial – 45.00€ por pessoa

Opcional de meio dia a El Rocio (5º DIA) – Visita livre – 
Conheça o Santuário de El Rocio, sem dúvida um dos 
principais epicentros da devoção Mariana do mundo, é 
visitado durante todo o ano por centenas de milhares de fiéis 
– 15.00€ por pessoa



  

CONDIÇÕES GERAIS: 

A garantia da reserva por parte do cliente e confirmação do serviço a prestar somente 
estará válida após sinalização de 30% do valor total. A liquidação total do valor deverá ser 
efetuada até 10 dias antes da data de partida. Preço válido para um mínimo de 40 
participantes.

PREÇO POR PESSOA:
- em quarto duplo com inscrição até 14 de Abril = 360,00€
- em quarto duplo com inscrição a partir de 15 de Abril = 395,00€
- 3ª pessoa em quarto triplo = 350,00€
- suplemento quarto single = + 125,00€ 
- criança 02 -12 anos = 215,00€     *valor 1ª criança, compartilhado quarto com 2 adultos

Inclui:
Viagem de Autocarro com partida de Santarém e Lisboa
Almoço na Guia (Albufeira), em restaurante local, no 1º dia com bebidas incluídas
Estadia em hotel 4* em regime Pensão Completa com água e vinho ás refeições
Assistência por representante da agência
Seguro de viagem
Não Inclui: 
Todo e qualquer serviço que não estejam mencionados como incluído;

PROGRAMA:

1º Dia: Santarém/Lisboa/Punta Umbria
Saída às 08h00 de Santarém. Continuação da viagem para Lisboa. Recolha dos passageiros e 
continuação da viagem até Punta Umbria com paragem para almoço na Guia. Continuação 
até Punta Umbria. Chegada ao Hotel , check-in, jantar e alojamento.

2º Dia: Punta Umbria
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

3º Dia: Punta Umbria
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

4º Dia: Punta Umbria
Pensão completa no Hotel. Possibilidade de viagem facultativa a Sevilha.

5º Dia: Punta Umbria
Pensão completa no hotel. Manhã livre. Possibilidade de viagem facultativa a “Virgen del 
Rocío”.

6º Dia: Punta Umbria
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

7º Dia: Punta Umbria/Porto
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Check-out. Após o almoço regresso aos locais de 
origem com paragens técnicas pelo caminho. Chegada prevista a Lisboa pelas 18h e a 
Santarém pelas 19h.
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