Serviços incluídos no Preço: Voos Nouvelair Lisboa ou Porto / Djerba / Lisboa ou Porto, em classe económica (S) com direito a bagagem de porão, transporte
partilhado aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 7 de noites de alojamento no Hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 125,00 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais; Seguro Victoria Internacional Operador.
Serviços não incluídos no Preço: Outros serviços não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Taxas turísticas pagas diretamente no hotel no
valor aproximado de 1,50 € por pessoa e noite
Para valor de crianças até 1 ano, por favor consulte-nos.
Regime de entrada Tunísia (Covid-19): Ao dia de hoje, a realização de um teste PCR Covid-19 negativo cerca de 72h antes é obrigatório para entrar dentro do
país, situação que pode alterar.
Preços por pessoa válidos para reservas de 01/04/2021 a 30/04/2021 (ugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Os Hotéis estão sujeitos à
disponibilidade existente na altura da reserva.
Nota: os preços apresentados foram calculados a 05/04/2021 e estão sujeitos a alterações e aplicação de campanhas de venda antecipada, pelo que carecem
de reconfirmação.
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