FÉRIAS NAS MAURÍCIAS
HOTÉIS CONSTANCE

Desfrute de umas inesquecíveis férias nas Maurícias, alojando-se num dos hotéis mais exclusivos da cadeia
Constance.
C MAURITIUS 4★ Sup (Palmar)
Recentemente inaugurado, o hotel situa-se na costa Este da ilha Maurícia. Membro da coleção Constance
Hotels, trata-se do primeiro hotel da cadeia C Resorts a oferecer o regime de Tudo Incluído que satisfaz todos
os seus desejos. Em estilo moderno, casual e descontraído, dispõe de todas as comodidades para quem deseja
viver a ilha Maurícia junto ao mar.

Preço em regime TI, desde: 1.880 € / 1.815 € (noivos)
CONSTANCE BELLE MARE PLAGE 5★ (Poste de Flac)
Situado na costa este da ilha, este precioso resort oferece a hospitalidade mauriciana numa envolvente
paradisíaca. Conta com 2 kms de praia de areia branca, protegida por uma barreira de coral em alto mar e
rodeado por jardins tropicais. Conta com um campo de golfe de 18 buracos.

Prreço em regime PC, desde: 1.870 € / 1.800 € (noivos)
CONSTANCE PRINCE MAURICE 5★ Lujo (Poste de Flac)
Na costa este da ilha, é o hotel ideal para uma estadia romântica. Rodeado por uma exuberante vegetação
tropical, o hotel oferece um ambiente tranquilo e uma impressionante arquitetura.

Preço em regime APA, desde: 2.050 € / 1.990 € (noivos)

SAÍDAS

Diárias até 31 de Dezembro.

NOSSOS SERVIÇOS

■■Voos de linha regular em classe turista (reserva em classes especiais).
■■5 noites de alojamento no regime indicado.
■■Transferes regulares em inglês com assistência à chegada.
■■Seguro de viagem.
■■Taxas aéreas e de combustível (475€ a reconfirmar).

NOTAS DE SAÍDA

Air France: Precios baseados em classe E.
opción 1

Realize o orçamento, pre-reserve os voos ou reserve esta
viagem em Catai TravelPricer. Consulte em www.catai.pt.
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