AMAI - Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias

NEWSLETTER
ESPECIAL VIAGEM A
S.TOMÉ E PRÍNCIPE

JÁ PENSOU FAZER O ARRAIAL DE S. JOÃO EM
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE?
A Associação para a Medicina as Artes e as Ideias organizou
uma viagem de sonho e absolutamente extraordinária a São
Tomé e Príncipe, de 17 a 25 de Junho 2011.

Horários de voo previstos:
Ida:
Volta:

18 Junho
25 Junho

LISBOA / SÃO TOMÉ
SÃO TOMÉ / LISBOA

00H30/05H45
07H35/14H55

O Valor do Programa inclui:
01 — 02 noites - Ilhéu das Rolas - Hotel Ilhéu das Rolas Resort 4* (alojamento e pensão completa)
02 — 05 noites - São Tomé - Hotel Pestana São Tomé 5* (alojamento e meia pensão)
03 — voos STP Airways (operado por Euroatlantic Airways) em classe económica
04 — transporte aeroporto / hotel / hotel / aeroporto
05 — assistência local
06 — visita ao marco do Equador com guia
07 — Arraial de São João incluindo jantar
08 — 2 passeios: zona Sul e zona norte, ambos com almoço incluído
09 — estadia em quarto standard no regime indicado
10 — seguro multiviagens modalidade classic
11 — taxas de aeroporto, segurança e combustível
12 — viagem Porto-Lisboa; Lisboa-Porto em autocarro fretado especialmente
Os preços NÃO INCLUEM quaisquer serviços não mencionados no programa tais como:
- extras de carácter pessoal;			
- incidentes nos hóteis;
- bebidas; 				
- check in antecipado e check out tardio;
- taxas de conservação e preservação locais;
- taxas de aeroporto locais pagas no voo de regresso - 25 USD/pessoa;
- Visto - 49€ - documentos necessários: 01 foto + formulário a fornecer + passaporte

Notas e Recomendações
- Profilaxia da Malária; - Uso de repelente contra mosquitos; - Vestuário que melhor o proteja (sobretudo para os passeios no mato e
floresta, recomenda-se sapatos fechados, chapéu e roupa de cubra braços e pernas)
A VIAGEM ESTARÁ DISPONÍVEL PARA UM NUMERO LIMITADO DE PESSOAS
As inscrições serão aceites de acordo com a ordem de chegada e com o pagamento de uma taxa de 25 euros por pessoa que não é reembolsável.
As datas limites de inscrição e de pagamento das viagens serão comunicadas oportunamente.
A viagem é garantida pela TerraAfrica, com o apoio do Grupo Pestana e da STP Airways.

Informações Preços e Condições: Tel. 22 6079609, Tlm. 91 7579740 e geral@amaieurope.org

