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QUARTEIRA
23 A 29 JUNHO 2019

Hotel Quarteirasol 4* 

O Hotel Quarteirasol está localizado a 50 metros da praia, de frente para o passeio marítimo, no 
centro de Quarteira, com muitos bares e restaurantes nas proximidades. O hotel está rodeado por 
jardins e disponibiliza uma piscina exterior.

PACOTE COMPLETO:
Transporte + Hotel 4* + Pensão Completa com bebidas

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 575,00€

Inclui: Viagem de Autocarro com partida de Lisboa; Estadia em hotel 4* em regime Pensão 
Completa com bebidas incluídas; Seguro de viagem. Não Inclui: Todo e qualquer serviço que não 
estejam mencionados como incluído;

Suplemento Quarto Single: +210,00€

Preço válido para um mínimo de 40 participantes.
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CONDIÇÕES GERAIS: 

A garantia da reserva por parte do cliente e confirmação do serviço a prestar somente estará 
válida após sinalização de 30% do valor total. A liquidação total do valor deverá ser efetuada até 
10 dias antes da data de partida. Preço válido para um mínimo de 40 participantes.
No caso de querer opcional a Tavira informar no momento da inscrição.

PROGRAMA:

1º Dia: Lisboa/Quarteira
14h30 - Recolha dos passageiros em Lisboa e saída em direção a Quarteira. Chegada ao Hotel , 
check-in, jantar e alojamento.

2º Dia: Quarteira
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

3º Dia: Quarteira
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

4º Dia: Quarteira
Pensão completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

5º Dia: Quarteira
Pensão completa no hotel. Manhã livre. Possibilidade de viagem facultativa a Tavira.

6º Dia: Quarteira
Pensão Completa no Hotel. Dia livre para usufruir da praia ou atividades de carácter pessoal.

7º Dia: Quarteira/Lisboa
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Check-out. Após o almoço regresso aos locais de origem 
com paragens técnicas pelo caminho.
Chegada prevista a Lisboa pelas 18h.

Opcional de meio dia a Tavira (5º DIA) mínimo  30  pax  - 12.00€ – Passeio a Tavira. Pelo 
caminho possibilidade de contemplar as alfarrobeiras, laranjeiras e amendoeiras que embelezam 
a paisagem do Algarve. Tempo livre para explorar o castelo de Tavira, a parte baixa da cidade rica 
em comércio e para uma paragem agradável junto à zona fluvial. Em hora a combinar regresso 
ao hotel.
Opcional 1 – Passeio em comboio turístico pela cidade de Tavira – 3.00€ por pessoa (min. 20 
pax)
Opcional 2 – Espetáculo de Fado, degustação de vinho do Porto, figos e amêndoas – 8.00€ por 
pessoa
Os quartos do Hotel Quarteirasol apresentam pisos em parquet e mobiliário moderno. Incluem 
ainda uma secretária, televisão por cabo e um secador de cabelo.
É servido diariamente um buffet de pequeno-almoço preparado com ingredientes frescos no 
restaurante português do Quarteirasol. O hotel alberga um piano bar e um bar de piscina que 
propõe bebidas e snacks ligeiros.
O hotel também tem um centro de fitness com janelas do chão ao tecto e equipamento 
cardiovascular.
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