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Carnaval em Curaçao

Saída: 03/03/2019 - Domingo Retorno: 09/03/2019 - Sábado Duração da Viagem: 7 dias
Preço à vista: US$ 1.300,29 Preço parcelado: Consulte Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
Pacote de Carnaval. Bon-bini (bem-vindos) a Curaçao, o mais colorido e singular destino do Caribe. Cheia
de encanto e de vida, "La Isla Bonita" tem opções pra todos os gostos, oferecendo oportunidades de
diversos passeios e atividades ou simplesmente relaxar.

VALORES

US$ 1.300,29 - preço por pessoa em apartamento duplo
US$ 1.190,09 - preço por pessoa em apartamento triplo
US$ 1.854,87 - preço em apartamento single.

ITENS INCLUSOS
Aéreo em voo charter (fretado) entre São Paulo e Curaçao operado com aeronaves 737 800 da empresa
Corendon Airlines - Classe econômica
Horários previstos:
GRU/CUR DVR962 09:35/14:00
CUR/GRU DVR961 10:50:20/19:20
Traslados regulares de chegada e saída
7 dias/6 noites noites de hospedagem no hotel/tipo de quarto/regime de alimentação escolhidos

ITENS INCLUSOS
Qualquer item não citado em item incluso
Nos consulte para passeios.
Consulte aéreo saindo da sua cidade

ROTEIRO

Dia 3/03:
Embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Curaçao. Chegada, recepção e traslado
com nosso receptivo Fiesta Tours para o hotel de sua escolha - Férias inesqeucívies e um dos melhores
carnavais do Caribe esperam por você no paraíso das águas mais transparentes!

Dia 4 a 8/03:
FIESTA RIBA, DUSHI! Curaçao tem um dos melhores carnavais do Caribe, uma verdadeira explosão de
cores e alegria. Aproveite que está um dos lugares mais lindos do planeta e curta muito cada minuto de sua
viagem - Oportunidade de realizar opcionalmente (passeios não incluídos) um tour de buggy pela ilha, ou
um safári de jeep, mergulho, windsurfe ou uma das diversas atividades disponíveis. Se você gosta de
esportes aquáticos, garantimos que Flyboard é uma das coisas mais divertidas que fará em qualquer viagem
para qualquer destino, e em Curaçao fica o único submarino turístico capaz de descer a 300 pés, lá é
possível explorar as profundezas do oceano como em nenhum outro lugar. Praias como Cas Abao, Kenepa
Grandi e Portomari parecem saídas de um sonho de tão lindas. À noite curta a culinária e diversão dos bares
e restaurantes do bairro antigo de Pietermaai ou do complexo instalado no Fort Rif, um dos points de
Willemstad. Escolha um dos passeios de nossa lista de opcionais, faça sua reserva e garante muito mais
diversão na sua viagem!

Dia 9/03:
Hotel disponível até às 11h. Em horário combinado, traslado como nosso receptivo Fiesta Tours ao
aeroporto internacional de Curaçao para embarque com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Chegada e fim dos serviços.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a
Certidão de Nascimento original

);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito e crédito e cheques sob consulta.
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem:
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis;
Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio
Passageiros deverão apresentar no check-in no Aeroporto de Guarulhos certificado internacional de
vacinação contra febre amarela realizada pelo menos 10 dias antes da data da viagem.
A franquia de bagagem despachada é de 1 mala de até 23 Kg por passageiro
É permitida 1 mala de mão de até 7 Kg por passageiro
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