ZIGHY BAY
Musandam – Sultanato de Omã
DATAS DE PARTIDA:
DIÁRIAS
DE 01 JANEIRO A 31 OUTUBRO 2020

VISTO OBRIGATÓRIO

1º Dia – LISBOA ou PORTO / DUBAI
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a partida. Formalidades de embarque e partida no voo da noite da
Emirates com destino ao Dubai. Noite a bordo.
2º Dia – DUBAI / ZIGHY BAY
Chegada de manhã, receção e transporte para o Hotel Six Senses Zighy Bay, situado no extremo norte da península de Musandam, no
Sultanato de Omã (cerca de 3h de caminho). Resto do dia livre para descansar. Alojamento.
3º ao 8º Dia – ZIGHY BAY
Estadia no hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias inteiramente livres para apreciar a bela praia de águas cristalinas e
cálidas, das comodidades e serviços deste magnífico hotel. O Six Senses Zighy Bay encontra-se numa baía no Golfo de Omã, rodeado
por uma cordilheira montanhosa, na famosa região dos fiordes de Musandam. O hotel tem também ao dispor dos seus clientes várias
propostas de excursões facultativas e atividades diversas.
9º Dia – ZIGHY BAY / DUBAI / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto do Dubai. Formalidades de embarque e partida
no voo da tarde da Emirates com destino a Lisboa ou Porto. Chegada a Portugal ao início da noite.
FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica para o percurso Lisboa ou Porto / Dubai e volta, em voos da Emirates,
com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem (1 mala);
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
• Estadia de 07 noites no Six Senses Zighy Bay incluindo o pequeno-almoço;
• Assistência local pelo staff do resort;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Seguro Multiviagens PVFM5K+CIV.

O PREÇO NÃO INCLUI:

• Gratificações (bagageiros e motoristas);
• Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa
• Visto de entrada no Sultanato de Omã (aproximadamente USD 80).

