
PortAventura World®

Partidas de Lisboa e Porto 
+

Alojamento no Parque
+ 

Acesso ilimitado ao PortAventura Park ®

1 Dia de acesso ao Ferrari Land ®
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2 Noites - Entre 17 maio 2019 e 14 setembro 2019

Partidas de Lisboa e Porto 

Reservas até 31.05.19

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde  274€
HOTEL REGIME

TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL CARIBE****
APA

Standard

17.05.19 a 31.05.19 274,00 264,00 143,00 ND

01.06.19 a 14.06.19 283,00 273,00 143,00 ND

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 14.09.19 

316,00 303,00 143,00 ND

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

356,00 340,00 143,00 ND

15.07.19 a 31.07.19 383,00 364,00 143,00 ND

01.08.19 a 25.08.19 402,00 382,00 143,00 ND

Deluxe Club San 
Juan (1)

17.05.19 a 31.05.19 372,00 354,00 143,00 ND

01.06.19 a 14.06.19 387,00 368,00 143,00 ND

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 14.09.19 

447,00 423,00 143,00 ND

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

518,00 488,00 143,00 ND

15.07.19 a 31.07.19 564,00 530,00 143,00 ND

01.08.19 a 25.08.19 597,00 560,00 143,00 ND

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 29 abril 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Hotel Caribe****

Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar (mediante pagamento
suplementar); 2 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O hotel tem acesso direto ao parque. Desconto nas entradas para o
PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída mesmo após o check-out no hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite. Cancelamentos no dia da
chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€ por pessoa e noite no
hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos inclusive. Outros que não mencionados no
programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto 80€ ( já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
(1) Inclui ainda: Pulseira PortAventura Express Premium: acesso ilimitado às atracções sem filas de espera, e lugares preferenciais para assistir aos espetáculos; Vip Amenities; Presentes para
crianças; Serviço de pequeno-almoço buffet ou “á la carte” no Restaurante Club San Juan, Room service para pequeno-almoço, Lounge club, Roupão e toalhas de piscina, check-in personalizado.
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página
web em www.solferias.pt.
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt
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2 Noites – Entre 16 junho 2019 e 05 janeiro 2020

(exceto de 15.09.19 a 04.12.19 e 08.12.19 a 20.12.19 – hotel encerrado)  

Partidas de Lisboa e Porto

Reservas até 31.05.19

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde 279€
HOTEL REGIME

TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL
PORTAVENTURA****

APA Standard

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 15.09.19

327,00 313,00 143,00 228,00

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

395,00 375,00 143,00 262,00

15.07.19 a 31.07.19 414,00 393,00 143,00 272,00

01.08.19 a 25.08.19 431,00 408,00 143,00 280,00

05.12.19 a 07.12.19
21.12.19 a 05.01.2020

279,00 269,00 143,00 204,00

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 29 abril de 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Hotel PortAventura****

Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar
(mediante pagamento suplementar); 2 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa;
transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O
hotel tem acesso direto ao parque. Desconto nas entradas para o PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída
mesmo após o check-out no hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite.
Cancelamentos no dia da chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€
por pessoa e noite no hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos
inclusive. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto: 80€ ( já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de
acordo com nossa página web em www.solferias.pt
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle

http://www.solferias.pt/


3 Noites - Entre 29 abril 2019 e 02 novembro 2019

Partidas de Lisboa e Porto

Reservas até 31.05.19

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde  350€
HOTEL REGIME

TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL EL PASO****

MP

Standard

29.04.19 a 14.05.19
16.09.19 a 02.11.19

350,00 333,00 143,00 239,00

TI (1)

29.04.19 a 31.05.19 410,00 389,00 143,00 270,00

01.06.19 a 14.06.19 474,00 447,00 143,00 302,00

15.06.19 a 30.06.19 531,00 500,00 143,00 330,00

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

560,00 527,00 143,00 345,00

15.07.19 a 31.07.19 575,00 540,00 143,00 352,00

01.08.19 a 25.08.19 618,00 579,00 143,00 374,00

02.09.19 a 15.09.19 430,00 408,00 143,00 280,00

16.09.19 a 19.10.19 387,00 368,00 143,00 258,00

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 04 março de 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Hotel El Paso****

Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar (mediante pagamento
suplementar); 3 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O hotel tem acesso direto ao parque. Desconto nas entradas para o
PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída mesmo após o check-out no hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite. Cancelamentos no dia da
chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€ por pessoa e noite no
hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos inclusive. Outros que não mencionados no
programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto 80€ ( já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página
web em www.solferias.pt.
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt

(1) Regime  tudo incluído: 
Inclui: Na chegada, os clientes recebem uma pulseira por pessoa que pode ser usada em todos os restaurantes do hotel e em restaurantes específicos nos PortAventura Parks. O pequeno-
almoço é servido no buffet mérida (horario estabelecido). Menu de almoço e jantar no hotel ou nos parques de PortAventura (áreas e horários designados). Snacks disponíveis em áreas
designadas do hotel. Refrigerantes, vinho, cerveja e água para almoço e jantar nos restaurantes do hotel. Bebidas no hotel das 10h30 às 23h30. Seleção de bebidas alcoólicas nacionais servidas
no hotel entre as 12:00 e as 23:30. O serviço ALL INCLUSIVE termina às 11h00 no dia da partida. 1 Jantar “à la carte” no Restaurante El Coyote (no hotel) para estadias entre 4 e 6 noites (reserva
antecipda e mediante disponibilidade).
Não inclui: Serviço de lavandaria. Consumo de alimentos e bebidas em qualquer ponto de venda fora dos horários e áreas estabelecidas. Refill Service no Parque PortAventura. Qualquer outro
serviço não mencionado
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2 Noites - Entre 29 abril 2019 e 05 janeiro 2020  

Exceto de 22.09.19 a 31.10.19; de 01.12.19 a 04.12.19;  de 08.12.19 a 12.12.19;  de 15.12.19 a 19.12.19 e Novembro 

(hotel apenas aberto ao sáb. e dom.)

Partidas de Lisboa e Porto – Reservas até 31.05.19
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde  306€
HOTEL REGIME

TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL GOLD RIVER**** APA

Standard

29.04.19 a 31.05.19
16.09.19 a 21.09.19

306,00 294,00 143,00 218,00

01.06.19 a 14.06.19 318,00 304,00 143,00 224,00

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 15.09.19

356,00 340,00 143,00 243,00

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

414,00 393,00 143,00 272,00

15.07.19 a 31.07.19 424,00 401,00 143,00 277,00

01.08.19 a 25.08.19 433,00 410,00 143,00 281,00

01.11.19 a 05.01.2020 433,00 410,00 143,00 281,00

Superior Callaghan’s 
(I)

06.04.19 a 31.05.19
16.09.19 a 21.09.19

362,00 345,00 143,00 246,00

01.06.19 a 14.06.19 379,00 361,00 143,00 254,00

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 15.09.19

431,00 408,00 143,00 280,00

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

508,00 479,00 143,00 319,00

15.07.19 a 31.07.19 522,00 491,00 143,00 326,00

01.08.19 a 25.08.19 535,00 504,00 143,00 332,00

01.11.19 a 05.01.2020 535,00 504,00 143,00 332,00

Hotel Gold River****

Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar (mediante pagamento
suplementar); 2 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O hotel tem acesso direto ao parque. Desconto nas entradas para o
PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída mesmo após o check-out no hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite. Cancelamentos no dia da
chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€ por pessoa e noite no
hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos inclusive. Outros que não mencionados no
programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto: 80€ (já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
(1) Inclui ainda: Pulseira PortAventura Express Max: 1 acesso por pessoa às principais atrações sem fila de espera; Vip Amenities, Presente para crianças, serviço de pequeno almoço buffet
Premium no Restaurante Callaghan’s; serviço de entrega e recolha de bagagem.
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página
web em www.solferias.pt.
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 29 abril de 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019
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2 Noites - Entre 16 junho 2019 e 05 janeiro 2020  

Exceto de 15.09.19 a 04.12.19; de 08.12.19 a 20.12.19;

Reservas até 31.05.19

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde  449€

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 29 abril de 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Hotel Colorado Creek****

Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar (mediante pagamento
suplementar); 2 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O hotel tem acesso direto ao parque. Desconto nas entradas para o
PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída mesmo após o check-out no hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite. Cancelamentos no dia da
chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€ por pessoa e noite no
hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos inclusive. Outros que não mencionados no
programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto 80€ ( já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página
web em www.solferias.pt.
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt

HOTEL REGIME
TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL COLORADO 
CREEK****

APA Deluxe

16.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 14.09.19

564,00 530,00 143,00 347,00

01.07.19 a 14.07.19
26.08.19 a 01.09.19

679,00 636,00 143,00 404,00

15.07.19 a 31.07.19 700,00 655,00 143,00 415,00

01.08.19 a 25.08.19 718,00 671,00 143,00 424,00

05.12.19 a 07.12.19
21.12.19 a 05.01.2020

449,00 424,00 143,00 289,00

Inclui: 
PortAventura Express Premium

(acesso ilimitado a atrações sem tempo de espera)
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2 Noites - Entre 29 abril 2019 e 05 janeiro 2020

Exceto de 28.04.19 a 02.05.19 ; Maio (hotel aberto apenas ao sáb.  dom.); de 15.09.19 a 19.09.19; de 22.09.19 a 31.10.19; Novembro (hotel 

aberto apenas ao sáb. e dom.); 01.12.19 a 04.12.19; 08.12.19 a 12.12.19; 15.12.19 a 19.12.19)

Partidas de Lisboa e Porto 

Reservas até 31.05.19
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PortAventuraWorld
®

desde  564€
HOTEL REGIME

TIPO DE
QUARTO

PERIODO DUPLO TRIPLO
1ª CHD
02-11

2ª CHD
02-11

HOTEL MANSIÓN 
DE LUCY*****

APA
Deluxe 

Superior Lucy (1)

29.04.19 a 31.05.19
01.11.19 a 05.01.2020

564,00 530,00 143,00 347,00

01.06.19 a 14.06.19
20.09.19 a 21.09.19

602,00 565,00 143,00 366,00

15.06.19 a 30.06.19
02.09.19 a 14.09.19

679,00 636,00 143,00 404,00

01.07.19 a 31.07.19
26.08.19 a 01.09.19

808,00 753,00 143,00 468,00

01.08.19 a 25.08.19 859,00 800,00 143,00 494,00

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de 04 março de 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.  Programa operado por 
Solférias – RNAVT n.º 1989                    Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Hotel Mansión de Lucy*****

(*) 1.ª Criança 0-12 anos grátis em alojamento e entradas no parque PortAventura® e Ferrari Land® quando acompanhadas por um mínimo de dois adultos pagantes (oferta
não é válida para entrada no Caribe Aquatic Park®).
Serviços incluídos no preço: voo TAP Lisboa ou Porto/Barcelona/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar (mediante
pagamento suplementar); 2 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Entrada ilimitada no PortAventura Park®; 1 dia de acesso ao Ferrari Land® por pessoa; transporte
aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. O hotel tem acesso
direto ao parque. Desconto nas entradas para o PortAventura Caribe Aquatic Park (aberto de 01 junho a 15 setembro). Acesso ao parque no dia de saída mesmo após o check-out no
hotel.
Politicas de cancelamento: Cancelamentos até 20 dias antes da data de chegada, sem custos. Cancelamentos entre 20 dias e a data de chegada cobrada a primeira noite. Cancelamentos
no dia da chegada ou No-Show cobrado 100% do valor da estadia. Saídas antecipadas não são reembolsáveis.
Serviços não incluídos no preço: Taxa turística local que deverá ser paga pelo cliente no momento do check-in no Hotel (0,99€ por pessoa e noite nos hotéis de 4* e a 2,48€ por pessoa e
noite no hotel 5*, sujeitas a alterações, até um máximo de 7 noites por estadia; estão isentas deste pagamento todos os passageiros com idade até aos 16 anos inclusive. Outros que não
mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: Lisboa e Porto: 80€ (já incluídas nos preços apresentados; sujeitas a reconfirmação e alterações legais).
(1) Inclui ainda: Pulseira PortAventura Express Premium: acesso ilimitado às atracções sem filas de espera, e lugares preferenciais para assistir a espetáculos, Vip Amenities, Presentes
para as crianças; Serviço de pequeno almoço buffet ou “á la carte” no Lucy’s restaurante; Lounge club; Room service (pequeno- almoço); Roupão e toalhas de piscina; Serviço de
entrega e recolha de bagagem.
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 29.04.19 (lugares limitados à disponibilidade dos hotéis e avião). Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com
nossa página web em www.solferias.pt.
Triplo: na maioria dos casos, trata-se de um quarto duplo com cama extra (divã).
Disponíveis tarifas com emissão até 21 dias: consulte-nos
Alterações, cancelamentos de acordo com condições gerais em www.solferias.pt
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PortAventura World
®

LEGENDA

ABRIL

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel  e válida para reservas efetuadas a partir de  29 abril 2019. Informações e reservas na sua Agência de Viagens. Programa operado 
por Solférias – RNAVT n.º 1989                          Ref.: 29/04/2019 – 245/2019

Abril

Calendário PortAventura Park, Ferrari Land e Caribe Aquatic Park

Março Abril Maio Junho Julho

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro/Janeiro

Todos os parques encerrados

PortAventura Park e Ferrari Land abertos

PortAventura Park, Ferrari Land e Caribe Aquatic Park abertos

PortAventura Park e Ferrari Land abertos

PortAventura Park, Ferrari Land e Caribe Aquatic Park abertos
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