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MATALASCAÑAS
19 a 25 Setembro 2020

Gran hotel del Coto 4**** Este alojamento fica a 4 minutos a pé da praia. Com acesso direto à Praia de 
Matalascañas, este hotel apresenta campos de ténis, um ginásio e piscinas com vista para o mar e para o Parque 
Nacional de Doñana. Os quartos têm um terraço com vista para Doñana e para o mar. O Gran Hotel del Coto está 
situado em Doñana, classificada como Património Mundial pela UNESCO. Estas bonitas zonas húmidas estão cheias 
de pássaros e animais raros. O hotel pode organizar visitas guiadas ao parque. O Restaurante La Rocina, do hotel, 
serve uma cozinha típica da Andaluzia, confecionada com produtos locais frescos. Todas as manhãs é servido um 
variado buffet de pequeno-almoço. Os quartos luminosos e climatizados estão decorados em tons suaves e neutros. 
Todos possuem uma televisão de ecrã plano e um frigorífico. As casas de banho incluem produtos de higiene pessoal 
e um secador de cabelo.

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

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO                                        395,00€
QUARTO SINGLE (mediante disponibilidade)                                   520,00€ 
TERCEIRA PESSOA EM TRIPLO (mediante disponibilidade)           320,00€
PREÇO POR CRIANÇA (em duplo com 2adultos)                             250,00€

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
6 noites de alojamento no Gran hotel del Coto 4*; Regime de Pensão Completa com bebidas incluídas (água e 
vinho) desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia; Transporte de ida e volta com partidas de Santarém e 
Lisboa. NÃO INCLUI: Outras despesas de caracter pessoal.

DESPESAS DE CANCELAMENTO:
Até 30 dias antes sem custos;
15 dias antes – 20% custos;
Menos de 15 dias antes da data de partida 100% de gastos

HORÁRIOS PREVISTOS:
Dia 19 de setembro às 05H - Saída de Santarém junto ao Hotel Umu, às 06H saída de Lisboa (junto á porta principal 
do  Jardim Zoológico) – Sete Rios;
DIA 25 de setembro saída às 15h em direção aos locais de origem; chegada a Lisboa prevista pelas 20:00h e a 
Santarém pelas 21h.

As horas mencionadas são as horas locais.
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