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DESLOCAÇÃO

AVEIRO - COIMBRA - LEIRIA - VISEU 
Em local e hora a combinar. Outros locais de saída com acréscimo de despesas de 
transfer e horários a acrescentar, em função de disponibilidade.

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

O PREÇO INCLUI: Transporte em autocarro de turismo: Viseu/Coimbra/
Aeroporto/Coimbra/Viseu | Passagem aérea em voos Orbest: Lisboa/
Cancun(México)/Lisboa, com direito a 1 mala de 20kg de  porão e ainda 
uma pequena de mão de 8 Kgs, por pessoa | Taxas aeroporto, segurança 
e combustível, no valor de 154€ (sujeita a alteração)  | Transferes: Aero-
porto de Cancun / Hotel na Riviera Maya / Aeroporto de Cancun  | Es-
tadia no Hotel Tulum Grand Bahia Principe 5*estrelas(junto à praia), em 
quarto c/ banho privativo  | Estadia em regime de “Tudo Incluído”  | Bebi-
das conforme indicação de “Tudo Incluído”  | Acompanhamento por um 
delegado da nossa Agência  | Seguro de viagem   | IVA | O PREÇO NÃO 
INCLUI:  Passaporte com validade mínima de 6 meses (obrigatório) | 
taxa local do País a pagar localmente à saída de 70€ | entrada em mu-
seus ou monumentos | gratificações  | excursões opcionais | serviço 
de  bagageiros  | “City Tax”, quando aplicáveis | extras de caráter pes-
soal | tudo que não esteja devidamente especificado como incluído no 
presente programa.
INSCRIÇÕES - até 20/FEVEREIRO/2020: Efetuadas mediante o paga-
mento de primeira prestação de € 280,00, sendo o restante pago em 6 
mensalidades até ao dia 1 de cada mês.
ANULAÇÕES OU DESISTÊNCIAS: Depois de reservada terá os seguin-
tes gastos: até 90 dias antes da partida: 25% do valor da viagem;  de 89 
a 61 dias antes da partida: 35% do valor da viagem; de 60 a 31 dias antes 
da partida: 50% do valor da viagem; menos de 31 dias antes da partida: 
100% do valor da viagem.
IMPORTANTE: Os preços constantes neste programa estão baseados 
nos custos dos serviços vigentes à data da impressão  21/11/2019, para 
o mínimo de participantes indicado, pelo que eventualmente estão su-
jeitos à alteração  que resulte de grande variações de cambio, impostos, 
taxas de aeroporto, segurança e combustíveis ou da  redução do núme-
ro de participantes.
CONDIÇÕES GERAIS: Favor Consultar WWW.HOLIDAYTRAVEL.PT.

MÉXICO 
CONDIÇÕES



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

Email

Nome dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

02’AGOSTO’2020 – VISEU - COIMBRA - LISBOA 
- CANCUN - RIVIERA MAYA
Saída de Viseu pelas 08H00 em autocarro de 
turismo em direção a Coimbra. Prosseguimento 
pela autoestrada A1 com destino ao Aeroporto 
de Lisboa. Chegada, formalidades de embarque 
e saída em vôo da Orbest às 15H25 com destino 
à cidade Cancun no México. Chegada prevista 
para as 19H30 e formalidades de desembarque. 
Transfere em autocarro de turismo para a Riviera 
Maya. Chegada ao Hotel Tulum na praia de Akumal 
e distribuição dos quartos. Alojamento em regime 
de “Tudo incluído” no Hotel 5*****.
03’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre, aproveite para descansar e desfrutar 
das excelentes e deslumbrantes praias deste mar 
caribe, com aguas cristalinas e transparentes. 
Faça umas caminhadas pela beira mar ou dê uns 
mergulhos nesta agua magnifica. Não se esqueça 
das esplendidas instalações do hotel: piscinas, 
ginásio, spa, etc. Alojamento no Hotel 5*****.
04’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre para desfrutar das maravilhosas praias 
de aguas tépidas ou das magníficas instalações 
deste Resort de luxo. Possibilidades de uma 
“excursão opcional” ao ao sítio arqueológico de 
Chichén Itzá, passando por Valladolid: Chichén 
Itzá é um complexo mundialmente conhecido de 
ruínas maias na Península de Iucatão, no México. 
A enorme pirâmide com degraus é conhecida 
como El Castillo e domina a cidade antiga de 6,5 
quilómetros quadrados, que prosperou de 600 
d.C. até ao século XIII. As esculturas gráficas de 
pedra sobreviveram nas estruturas, no campo 
de jogo de bola, no Templo dos Guerreiros e na 
Parede das Caveiras. Os espetáculos de som e 
luz à noite iluminam a geometria sofisticada dos 
edifícios. No final da visita regresso à Riviera Maya. 
Alojamento no Hotel 5*****

05’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre para desfrutar deste paraíso e continuar 
a usufruir deste mar, com agua maravilhosa, 
praias lindíssimas ou das magníficas instalações 
do hotel: piscina, jardins, etc. Alojamento no 
Hotel 5*****.
06’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre para desfrutar da maravilhosa praia e 
das magníficas instalações do hotel. À tarde “ex-
cursão opcional” à zona arqueológica de Tulum, 
uma cidade na costa das Caraíbas da Península 
de Iucatão, no México. É conhecida pelas praias 
e ruínas bem preservadas de uma antiga cidade 
portuária maia. O edifício principal é uma grande 
estrutura em pedra denominada El Castillo (cas-
telo), situada num penhasco montanhoso sobre 
a praia de areia branca e o mar turquesa. Junto 
às ruínas encontra-se o Parque Nacional Tulum, 
uma área costeira com mangais e cenotes (poços 
naturais de calcário). No final da visita regresso à 
Riviera Maya. Alojamento no Hotel 5*****.
07’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. Dia 
livre para desfrutar da maravilhosa praia ou das 
magníficas instalações do hotel. À tarde aproveite 
e faça um passeio até à localidade de Playa del 
Carmen para relaxar e fazer algumas compras. À 
noite aconselhamos a conhecer uma das discote-
cas mais loucas: Coco Bongo, considerada a Meca 
das discotecas com festas diárias inesquecíveis! 
Alojamento no Hotel 5*****. 
08’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre para gozar e desgostar deste clima e 
paisagens das Caraíbas, com tudo o que é ma-
ravilhoso e bom. À tarde “excursão opcional” à 
zona arqueológica de Cobá uma antiga cidade 
pré-colombiana em ruínas da civilização maia, 
localizada no estado de Quintana Roo, península 
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do Iucatão, no sudeste do México. A maior parte 
da cidade foi construída em meados do período 
clássico da civilização maia, entre os anos 500 
e 900 d.C., no final regresso. Alojamento no 
Hotel 5*****. 
09’AGOSTO’2020 – RIVIERA MAYA - CAN-
CUN …/…
Estadia no Hotel em regime de “Tudo Incluído”. 
Dia livre de caráter pessoal para os últimos 
mergulhos ou passeios para adquirir os “recuer-
dos”. À tarde e em hora a combinar localmente 

transfere para o aeroporto e formalidades de 
embarque. Saída em vôo Orbest às 21H30, com 
destino a Lisboa …/…
O10’AGOSTO’201920 – .../… LISBOA - COIM-
BRA - VISEU
…/… noite e refeições a bordo. Chegada a Lisboa 
prevista para as 12H40 e formalidades de desem-  
barque. Depois prosseguimento em autocarro de 
turismo pela auto-estrada do norte com destino
a Coimbra. Prosseguimento até Viseu, chegada 
e final dos nossos serviços .

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento

Grupo mínimo 30 | Disponibilidades em função da entrada de inscrições:

 sócios/familiares ....................outros
Quarto Triplo ........................................................................................€  1.465,00  .............. €  1.515,00
Quarto Duplo .......................................................................................€  1.480,00  ..............€  1.530,00
1ª. Criança: 2 aos 11 anos *  ......................................................... €  1.115,00  ..............€  1.140,00
2ª. Criança: 2 aos 11 anos * .......................................................... €  1.310,00  ..............€  1.335,00
Bébé: 0 aos 23 meses * .....................................................................€  220,00  .................€  220,00
Suplemento Single ...............................................................................€  295,00  .................€  320,00
Suplemento Suite Junior ..................................................................€  295,00  .................€  325,00
Seguro de cancelamento da viagem .............................................€  25,00  ....................€  25,00

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

EfInscrições etuadas mediante o pagamento de primeira prestação de € 280,00,
sendo o restante pago em 6 mensalidades até ao dia 1 de cada mês.

  Transferência bancária para:
Eurotropial Viagens Turismo Lda - IBAN PT50007900007342642010173
Nota: o comprovativo deve ser enviado para coimbra@spzc.pt

   Cheques (endossados a Agência de Viagens Holiday Travel)

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

até 20 de fevereiro de 2020 (sujeitas aos lugares disponíveis)
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 SERVIÇOS INCLUIDOS DO HOTEL TULUM DE 
“TUDO INCLUIDO”: Acesso aos restaurantes 
à “la carte“ do Grand Bahia Principe Tulum 
| Os hóspedes podem usar normalmente 
o “Buffet” do hotel | Acesso a serviços de 
entretenimento e de descontração no Grand 
Bahia Principe Tulum |  Espreguiçadeiras, 
guarda-sóis e serviço de toalhas para praia 
e piscina | Minibar com refrigerantes, água e 
cerveja (reabastecido diariamente) | Progra-
mas internacionais de entretenimento para 
adultos e crianças (dia e noite) | Organização 
de jogos e atividades | Atividades para crian-
ças no Miniclube (dos 4 aos 11 anos) | Uma 
hora por dia grátis (a pedido, sujeito a dispo-
nibilidade) paddle surf, caiaque, ténis, passeio  
de catamarã e mergulho | Cofre | Atividades 
desportivas: futebol, basquetebol, voleibol e 
bodyboard | Mergulho na piscina (a pedido, 
sujeito a disponibilidade, uma lição por pessoa 
e estadia) | Ginásio e alongamentos | Aulas de 
aeróbica e de dança | Snack-bar com comida 
tradicional americana e aperitivos, aberto 24 
horas por dia (as bebidas  alcoólicas só são 
servidas até à meia-noite) | 3 jantares à “la 
carte” em restaurantes temáticos, por semana 
de estadia (é necessário reserva e  roupa for-
mal) | Bebidas locais, cerveja e refrigerantes 
ilimitados nos bares do hotel até às 23h00 (as 

bebidas  “premium” tem com custo adicional) 
| Entrada gratuita na discoteca, com bebidas 
locais incluídas (bebidas “premium” com 
custo adicional, para maiores de 18 anos) | 
Wifi grátis no “lobby” durante toda a estadia 
| Festas tropicais, gincanas, jogos olímpicos, 
concursos, karaoke, noites temáticas. Contac-
te o hotel  para saber as atividades que estão 
disponíveis no momento da sua chegada, 
uma vez que variam  segundo a época do ano.
PODE AINDA USUFRUIR COM CUSTO ADI-
CIONAL O SEGUINTE: Desportos náuticos 
oferecidos no Scubaquatic, incluindo mergu-
lho (PADI), aulas de vela e de paddle, aluguer 
de catamarãs com equipa de mergulho, pesca, 
banana-boat e muito mais | Serviço de baby-
sitting (crianças até aos 12 anos, mediante so-
licitação) | Todos os desportos motorizados e 
veículos | Tratamentos de beleza e massagens 
no Bahia Spa | Camas adicionais, bem como 
serviço de lavandaria | Farmácia e serviço 
médico | Chamadas telefónicas, correio e 
Wi-fi premium | Pequenos-almoços gourmets 
e Serviços de jantar românticos | Serviços de 
casamento e serviço de fotografia profissional 
com a Tropic One Studio | Bebidas “premium”.
* Qualquer duvida ou questão devem con-
sultar o serviço de informações na receção 
do hotel.


