
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO = 595,00 € 

| Transporte em autocarro de turismo
| Estadia de 7 noites em regime de pensão completa com água e vinho às refeições
| Duas excursões de meio dia a Ronda e Marbelha e Puerto Banus
| Seguro de viagem e acompanhamento permanente

QueluzTur
2020

24 a 31

595€ 

R. DIREITA DE MASSAMÁ, 100 A, MASSAMÁ 
 T: 214 300 860 / 918 669 602

AV. JOSÉ ELIAS GARCIA, 98 A, QUELUZ
 T: 211 982 222 / 916 143 870

WWW.QUELUZTUR.PT
GERAL@QUELUZTUR.PT

RNAVT 2156 

QUELUZTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA

O PREÇO INCLUI:  NOTAS: 
• Suplemento para quarto individual = 220,00 €
• Sinal de 25% no acto da reserva 
• Restante pagamento 21 dias antes da partida.
• Sujeito a número mínimo de participantes.  
• Este programa poderá ser alterado por motivos imprevistos
• Consulte condições gerais do programa, informação pré 
contratual e �cha informativa em: www.queluztur.pt

P R O G R A M A

FUENGIROLA
MAIO 2020

1º DIA

8º DIA

2º AO 7º DIA

2020

Saída de Massamá pelas 07h00 em autocarro de turismo por 
Queluz, Amadora, Lisboa em direção ao Algarve e Sevilha. 
Almoço em restaurante local. Continuação para Fuengirola, 
jantar e alojamento no Hotel Las Palmeras 4*

Dias livres em regime de pensão completa, com água e vinho 
ás refeições. Tempo livre para desfrutar das excelentes 
condições deste hotel em frente à praia e no centro da cidade. 
O Hotel dispõe de piscina ao ar livre, solário, espreguiçadeiras, 
sala de jogos e programas de animação.
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, 
varanda, televisão, telefone e casa de banho privativa com 
secador de cabelo, cofre, mini bar e secretária.
Durante a estadia, faremos dois passeios de meio dia 
acompanhados por guia local a Ronda, Marbelha e Puerto 
Banus.

Após o pequeno almoço, regresso a Portugal. Almoço no 
Algarve e continuação até Lisboa e locais de partida.

FUENGIROLA


