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O PAÍS DAS MIL MARAVILHAS

México
A

primeira rota da nossa procura pelo tesouro

A monumental Cancún

em Playa Mamitas e ficar hipnotizado ao olhar o ho-

leva-nos directamente ao continente ame

Ouvir Cancún e pensar em férias, sol, praias, cocktai-

rizonte, sentado à beira mar sobre as suas finíssimas

ricano e deixa-nos num destino em que

ls tropicais e espreguiçadeiras entre coqueiros é ab-

areias brancas. As experiências são infinitas, seja qual

qualquer sonho, por difícil que pareça, pode tornar-se

solutamente inevitável. É certo, Cancún é tudo isso:

for o seu desejo, porque em Playa del Carmen há luga-

realidade. Chamar ao México o país das mil maravilhas

puro prazer nas margens das Caraíbas… É uma cida-

res para todos e momentos para tudo. O que a imagi-

supõe, sem exagerar: uma terra de raízes mayas, azte-

de repleta de vitalidade, cultura e monumentos sur-

nação lhe peça.

cas e incas, estende-se diante de nós como um mapa

preendentes que explicam uma boa parte da história

multicolor banhado pelo Mar Caribe e cada canto é

passada e presente deste maravilhoso recanto da cos-

uma visita imprescindível, uma experiência por viver,

ta do México. Não seria estranho, por exemplo, se num

um momento inesquecível para encher a nossa mala

dia de festa nos aproximamos da Fuente Diálogo Nor-

com as melhores recordações.

te-Sur, encontramos todos os habitantes da cidade a

México é cor, intensidade, paixão pura sacada de uma

celebrar, já que este ponto cêntrico de Cancún é o lu-

alma cheia de vitalidade e de alegria. Passear pela

gar sempre escolhido para comemorar qualquer mo-

Riviera Maya até Cancún, percorrendo a imensidade

tivo de alegria para a localidade. Se percorremos esta

das suas praias paradisíacas, saboreando a sua exótica

emblemática localidade, junto ao mar, podemos ver

gastronomia, deixando-nos bronzear pela luz desse

outro dos monumentos imprescindíveis de Cancún: a

sol que acaricia as costas, entrando nos segredos das

Fuente Kukulcán, localizada na famosa Boulevard com

vilas e cidades: Puerto Juárez e Isla Mujeres, aberta

o mesmo nome e onde estão os melhores hotéis do

O paraíso , dos deuses

ao mar; o centro de Cancún e o famoso Boulevard

México. A reacção é de uma maravilha natural já que

Se seguimos o caminho, para lá de Playa del Carmen,

de Kukulcan que enquadra a lagoa de Nichupté; um

se trata de uma figura grande em forma de serpente

deixamos para trás a agitação, os risos, a música e os

pouco mais longe, o imprescindível Puerto Morelos,

com seis cabeças que representa a deusa maya Kukul-

bailes sob o sol e chegaremos à cidade mágica de

Maroma, a praia de Secreto, Xcalacoco e Playa del Car-

cán, dona dos ventos e vigia que nos indica os pontos

Tulum, a única fortaleza maya construída a um pas-

men, destino de férias inesquecível que olha direta-

cardeais, a bússula que nos orienta para que não se

so do mar das Caraíbas. De beleza imponente, esta

mente para a formosa Ilha de Cozumel onde podemos

perca o rumo da nossa procura do grande tesouro das

grande capital maya é um lugar que nos permitirá

ver o fundo do mar mais fascinante das Caraíbas…

Caraíbas.

viajar no tempo e mergulhar nas histórias milenares

Chamar ao México o país das
mil maravilhas, sem exagerar
ainda é pouco! As experiências são infinitas, tantas quanto cada um deseje.

que configuram a verdadeira identidade da península

De dia, a península de Yucatán e a sua interminável
costa oferece-nos cenários como se fossem imagens

Playa del Carmen!

de Yucatán. Visitar as suas ruínas é uma experiência

de postal, onde recrear toda essa vontade de se des-

Continuamos a rota. Deixamos Cancún e, ao longo da

com a qual se enche a alma de energia, já que o espí-

ligar do mundo, esquecer as horas, do computador e

costa, dispostos a desfrutar ao máximo. Se no México

rito dessas civilizações imemoráveis se sentem a cada

trocar a cadeira do escritório por uma espreguiçadeira

existe um sítio no qual a diversão é uma máxima, esse

passo, em cada pedra, em todas as arestas dos seus

entre dois coqueiros que se estendem sobre o mar. Fé-

sítio é Playa del Carmen. Este destino fascinante está

monumentos que olham desde o passado até ao fu-

rias de filme, sim. Mas há muito, muito mais. México

cheio de propostas, planos e opções de lazer de dia,

turo de um país que soube crescer sem abandonar as

é arte, é história e tradição, folclore, ruínas, templos,

de noite e de madrugada. Nada escapa ao seu encan-

suas tradições nem a sua essência.

deuses e superstições; sabe a chili picante e tacos, to-

to, a sua energia incansável, o seu bom humor. Camin-

rresmos e onde quer que vamos, sempre teremos te-

har pela 5ª Avenida, onde encontramos algumas das

quila e cerveja para partilhar enquanto o sol se põe e

melhores mostras de artesanato local e objectos sur-

a magia das noites começa a acender a alma de todos

preendentes, saborear a cozinha tradicional mexicana

os que chegam com vontade de dançar ao ritmo desta

numa taberna típica, brindar com tequila, conviver em

terra dourada.

algum dos seus inúmeros bares, amanhecer a dançar
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México, pura arte
Quando pensa no México e na arte é provável que na sua mente se forme a imagem
inconfundível da grande Frida Khalo. Ela junto com outros inumeráveis artistas,
formam um dos quadros artísticos mais potentes da América e podemos desfrutar
das suas gravuras e obras simplesmente passeando pelas cidades, museus e
incontáveis centros de arte. Sim, porque o México, para além de praias, é cultura
e arte. Assim, na península de Yucatán encontra um museu do mais fascinante e
original do mundo: o MUSA, Museu de Arte Subaquático de Cancún, um museu
que apenas se pode ver se tiver o certificado oficial de submarinismo. Sob o mar,
este impressionante centro artístico, oferece 16 salas para percorrer mergulhando
e, nas quais, pode encontrar mais de 500 esculturas assinadas por diferentes
artistas mexicanos. Todas as obras, além de proporcionar um selo de história a
todo aquele que entra nas suas águas, servem para recrear e regenerar a fauna e a
flora do arrecife que nele se encuentra, um dos mais maravilhosos do planeta. Mas
se prefere visitar museus durante a rota, as possibilidades multiplicam-se também
fora do mar: o Museu de Arte Popular do México, o Museu da Ilha de Cozumel ou o
da Guerra de Castas, são alguns dos imprescindíveis.

Mergulhar entre corais e cenotes
Ilha de Cozumel, Ilha Mujeres, Puerto Morelos, Pammul, Mahahual, Playa del
Carmen…Toda a costa da Riviera Maya é um autêntico paraíso para os amantes
do mergulho. Aqui encontram-se concentrados alguns dos melhores sítios do
mundo para praticar submarinismo, sendo, além do mais, zonas muito seguras,
perfeitamente equipadas quanto a serviços de aluguer de material, empresas de
tours guiados e escolas de mergulho. A mais espectacular de todas elas, segundo
a maioria dos aficionados, a explorar os fundos marinhos é a costa de Cozumel.
Esta ilha está localizada entre impressionantes montanhas de coral - que fazem
parte daquela que é a segunda maior barreira coralina do mundo - que oferecem
uma activa e colorida vida marinha, com flora e fauna realmente surpreendente.
Outra das zonas privilegiadas para a prática de submarinismo no México, que não
podemos deixar de explorar na nossa viagem, são os Cenotes, uns poços incríveis
de água doce que se abrem na península de Yucatán que permitem desfrutar da
vida marinha e de uma arquitectura natural que é única em todo o planeta

Um país para levar na mala
A procura pelo tesouro das Caraíbas, as rotas de compras por mercados tradicionais
e ruas comerciais são visita obrigatória. Há que procurar essas pequenas jóias que
pode levar de recordação da sua passagem por esta amável e acolhedora terra de
praias de areia sem fim e sabores intensos. Uma das zonas mais exclusivas, onde
pode satisfazer a sua vontade de encher a mala de souvenirs, é a 5ª Avenida em
Playa del Carmen. Com este nome que imita a famosa 5ª Avenida de Nova York,
onde se encontram as melhores lojas do mundo, oferece-lhe o percurso perfeito
pelas lojas mais originais, luxuosas e surpreendentes da península de Yucatán. Aqui
pode adquirir peças únicas de artesanato mexicano como as que vende a galeria
Guelaguetza; pérolas, souvenirs autóctones, vestuário típico, candeeiros, jóias
feitas com ámbar, pareos e mil e um objectos que superam qualquer imaginação.
Há também lojas de produtos típicos como tequila, cacau, chilis de todo o tipo e
ingredientes dos mais variados, para que leve para casa um pouco do sabor do
México mais autêntico.

Descobrindo El Mayab
A procura do tesouro na península mexicana de Yucatán leva-nos inevitavelmente
a tratar de descobrir todos os segredos, as suas raízes, a sua história mais
espíritual e sensorial da sua alma mais autêntica: a história dos Mayas. Além da
espectacular Tulum, a única cidade maya fortificada localizada à beira mar, para
admirar o esplendor maya, agora existem duas novas possibilidades, dois novos
museus dedicados a esta incrível civilização, com peças e informação única que
configuram as colecções mais importantes desta cultura em todo o mundo. Para
descobrir como viviam estes ancestrais habitantes do México, no que acreditavam
e quais eram as suas rotinas, trabalhos e costumes, o Museu Maya de Cancún
oferece uma oportunidade fascinante. Localizado na famosa Boulevard Kukulcán,
no coração de Quintana Roo, destaca-se especialmente por incluir o acesso à zona
arqueológica de San Miguelito e tem peças que vieram de lugares como Palenque,
Comalcalco e a mítica Chichén Itzá. Mas já que estamos no México, mudamo-nos

até Mérida - uma das cidades mais dinâmicas desta zona de Yucatán - e conhecer
o Grande Museu do Mundo Maya, um edifício em si mesmo inovador criado para
homenagear a identidade yucateca e o seu território, El Mayab.
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As maravilhas subterrâneas do México
Entre pimentas e leitão assado
É impossível, mas mesmo impossível, passear pelo México sem se apaixonar
pelo seu maior tesouro: a sua cultura gastronómica. Sabores intensos que falam
ao paladar carregando-os de força e inspiração, levando-os ao centro da sua
inesgotável energia, o abraço do seu calor e o ritmo profundo das batidas do centro
da sua terra mágica. Cozinha mexicana autêntica, tradicional e surpreendente:
chili xcatic ou chili doce, cebola, colorau, coentro, queijo, panquecas, guacamole,
cheiro a limas e o delicioso leitão assado… Tudo no México tem um gosto próprio,
requintado e muito pouco tem que ver com o Tex Mex que chegou a outros
continentes. É em Yucatán e em toda a costa da Riviera Maya onde se pode provar a
combinação mais incrível de produtos exóticos e alimentos autóctones que jamais
havíam sonhado. Peixes frescos e carnes assadas ou na brasa, bebidas para perder
a noção do tempo e deixar-se levar e dançar numa praia infinita até ao amanhecer.
Não há que ter medo e entrar nas tabernas e descobrir que, atrás desses nomes
quase impronunciáveis, escondem-se incríveis receitas que se ligam ainda mais
e que se encaixam neste território de espíritos cheios de cor e energia positiva.
Imprescíndiveis, a sopa de lima, o tikixic ou o perú recheado. E, de sobremesa,
combinado de papaia e banana com citrinos.

Atravessar o coração desta terra, única e cheia de cores é uma das
experiências mais surpreendentes que vive na nossa procura pelo
tesouro mexicano: a zona da península de Yucatán é um dos lugares
mais interessantes das Caraíbas para a prática de espeleologia, a
composição calcária dos seus solos e a acção do mar deram lugar a
autênticos mundos mágicos subterrâneos. Grutas, túneis, cavernas
cheias de estalagmites… E rios subterrâneos por cujas margens se
pode caminhar e admirar a paisagem das entranhas deste destino
fascinante. Para desfrutar ao máximo, podemos eleger entre os tours
guiados pela reserva natural de Rio Secreto, localizado em Quintana
Roo; a visita à gruta de Naica com os seus cristais gigantes em pleno
deserto de Chihuahua; a descida para Sótano de las Golondrinas,
situado numa autêntica selva tropical; a surpreendente gruta de Villa
Luz, em Tabasco; e a estranha gruta denominada Vulcão dos Morcegos,
no meio do maior bosque tropical do México em Campeche.

¿Sabia que…?
Ceiba é a árvore sagrada de Yucatán desde os mayas. Também
conhecida como bongo noutras
zonas das Caraíbas, é uma espécie milenar que se pode ver no
Jardim Botânico de Mérida.
Xel Há significa
“nascimento da água” não só o
aquário e o parque ecológico
maior do mundo mas também
uma impressionante reserva
maya pré colombina da costa
de Yucatán.

Tulum, capital maya, é um dos
pontos naturais mais assombrosos do México, com um parque
nacional de quase 700 héctares, desde o norte da povoação
até Casa Cenote.
Em plena Boulevard
Kukulcán está uma das reservas arqueológicas da cultura
maya mais importante do
México. O seu monumento
mais emblemático é o Templo de Alacrán.
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Hotéis em

México

O que deve saber
DOCUMENTAÇÃO
Passaporte em ordem para cidadãos portugueses (validade mínima de
6 meses). Outras nacionalidades, deverá consultar o seu consulado ou
embaixada correspondente. As autoridades obrigam a que se indique
no momento de realizar a reserva de voos, os seguintes dados: Nome
completo (tal e como aparece no passaporte), data de nascimento, número de passaporte, país e data de emissão e nacionalidade. Sem estes
dados a reserva pode ser cancelada pela companhía aérea. Informação
vigente à data 01/DEZ/15 (sujeito a modificações sem aviso prévio).
MOEDA
A unidade monetária é o peso. Também pode levar euros (1 € = 15
Pesos, sujeito a alterações).
TAXAS LOCAIS
À saída do país deverá pagar uma taxa de 60 euros (em voo charter e
sujeito a possíveis alterações).
CLIMA E VESTUÁRIO
A temperatura está condicionada pela altitude. As terras quentes como
a Península de Yucatan possuem um clima tropical. Ao invés México D.F.
que está situada a 2.225 m de altitude, possui um clima bastante fresco,
à volta de 18ºC em média. Recomenda-se o uso de roupas frescas e
leves. Em México D.F aconselhamos que leve algum agasalho. Óculos de
sol e protectores solares são indispensáveis. Todos os hóteis requerem
vestuário adequado para os jantares (é necessário o uso de calças para
os senhores).
SAÚDE
Se está submetido a algum tratamento médico, leve os medicamentos

Transfers Privados
Para sua conveniência, você pode solicitar transfers privados aeroporto-hotel-aeroporto. Consulte o suplemento no momento da reserva.

Soltour em MÉXICO Tlf. (52) 984 875 50 23

consigo como bagagem de mão, não o despache no check-in. Recomendamos que beba sempre água engarrafada. Devido às elevadas
temperaturas aconselhamos, pelo menos nos primeiros dias, o uso de
protector solar.
GASTRONOMIA
Possui várias influências, o que resultou numa combinação de gostos indígenas, europeus e americanos, pratos sempre muito condimentados.
O ingrediente mais utilizado é o milho, seguindo-se o “chili”, o tomate
e o abacate. Entre os seus pratos típicos, destacam-se as “enchiladas”,
“tacos” e as tortilhas.
COMPRAS
É uma verdadeira tentação ir-se às compras no México. Encontrará
muitas lojas de artesanato que possuem objectos de arte que evocam
as célebres culturas maya e azteca, cristais, joalheria (sobretudo prata),
artigos em pele, tapetes etc. É comum regatear-se os preços nos estabelecimentos locais.
GORJETAS
Não é costume estarem incluídas nas contas dos bares e restaurantes.
Deve calcular um 10 ou 15% sobre o total da factura.
VOLTAGEM ELÉCTRICA
A corrente é de 110 volts. Não se esqueça de levar um adaptador de
tomadas plano, tipo americano.
DIFERENÇA HORÁRIA
- 6 Horas (de 01/05/2016 a 29/10/2016).
- 5 Horas (de 30/10/2016 a 25/03/2017).
- 6 Horas (de 26/03/2017 a 30/04/2017).

MÉXICO

Riviera Maya
Cancún
Veracruz

Chichen Itzá
Mérida
Uxmal

Riviera Maya

México D.F.

Palenque
San Cristobal
de las Casas

Oaxaca

1.
2.
3.
4.

H. Dreams Tulum
Complejo Bahia Principe
H. Secrets Akumal
Complexo Palladiume
The Royal Suites Yucatán
5. H. Barceló Maya Beach Resort
H. Barceló Maya Palace Deluxe
6. H. Hard Rock Riviera Maya
7. H. Occidental Grand Xcaret
8. H. Iberostar Quetzal
9. H. Sandos Playacar
10. H. Royal Hideaway Playacar
11. H. Playacar Palace
12. H. Viva Azteca e Viva Maya
13. H. Paradisus La Perla
H. Paradisus La Esmeralda
14. H. Sandos Caracol

15. H. Grand Sunset Princess
H. Platinum Yucatán Princess
16. H. Blue Diamond
17. H. Ocean Maya Royale
18. H. Secrets Capri
19. H. Blue Bay Grand Esmeralda
20. H. Secrets Maroma Beach
21. H. Iberostar Paraíso Lindo
H. Iberostar Paraíso Maya
H. Iberostar Paraíso del Mar
H. Iberostar Grand Hotel Paraíso
22. H. Valentin Imperial Maya
23. H. Dreams Riviera Cancún
24. H. Ocean Coral & Turquesa
25. H. Secrets Silversands Riviera
26. H. Royalton Riviera Cancún

Cancún
Cancún
Cidade

Bahía de
Mujeres

Isla
Mujeres
Cancún
Zona Hoteleira

Laguna
Bojórquez

Laguna
del Amor

1

án
Pas
e

od

e Ku

kulc

Laguna de
Nichupté

Chichen Itzá

Punta
Laguna

22
21
20
19
18

2

3

Cobá

4

Mar Caribe

5

17
16
15

Playa
Delfines

14
12-13
10-11

6

Laguna Río
Inglés

7

26 Puerto Morelos
25
24
23

1. H. Me Cancún
2. H. Barceló Tucancún
3. H. Hard Rock Cancún
4. H. Paradisus Cancún
5. H. Iberostar Cancún
6. H. Bellevue Beach Paradise
7. H. Moon Palace

8-9

Playa del
Carmen

7
6
5
4
3
2
1

Tulum

Isla de
Cozumel
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Situado em plena Riviera Maya, o Complexo Bahia Principe Riviera Maya e formado por quatro requintados
hotéis, um dos quais situado em pleno Campo de Golfe. A 60 minutos do aeroporto de Cancún, 30 minutos
da cosmopolita cidade de Playa del Carmen, e apenas a 20 minutos dos conhecidos vestígios Maias de Tulum.
Uma estudada combinação entre design e paisagem, com impressionantes jardins que submergem o cliente
na exótica vegetação tropical e, no meio de tanta beleza, a indescritível riqueza cultural e arqueológica do
mundo Maia.

8

Descubra a diversidade que oferece este majestoso Complexo, que conta com um extenso leque de serviços
e instalações, actividades desportivas e uma requintada restauração em qualquer dos seus numerosos
restaurantes, onde os nossos chefs satisfarão as expectativas dos paladares mais exigentes.
4 fantásticos SPA, numerosas piscinas em forma de lago, amplos solários, campos de ténis, campos desportivos,
ginásios e um incrível Campo de Golfe: O Riviera Maya Golf Club, desenhado pelo famoso Robert Trent Jones
II, com 18 buracos e 9 buracos executivos com lagos, poços e a luxuriante presença da selva maia. Os clientes
usufruirão de descontos no green fee. Escolha a forma de se divertir com os nossos programas de animação,
concebidos para todas as idades e para os mais variados gostos.

3

Uma oferta única que se completa com a “Hacienda Doña Isabel”, um amplo centro comercial e de ócio, com
tudo o que é necessário para as suas férias e onde a noite parece não ter fim.

1

2

3

4

Grand Bahia Principe TULUM
Piscinas: 3 Rtes. à la carte: 3
Buffet: 1 Beach Restaurant: 1
Bares: 6 SPA Ginásio
Mini Club.
Luxury Bahia Principe AKUMAL
Don Pablo Collection
Piscinas: 3 Rtes. à la carte: 4
Buffet: 1 Pool Restaurant: 1
Beach Restaurant: 1 Bares: 9
SPA Ginásio
Mini Club
Zona Chill Out
Grand Bahia Principe COBA
Piscinas: 2 Rtes. à la carte: 6
Buffet: 2 Pool Restaurant: 2
Bares: 7 SPA Ginásio
Mini Club
Teen’s Club

5

ZONAS COMUNS
Hacienda Doña Isabel
Sports bar Discoteca Lojas Casino Consultório Médico Farmácia
Zona Desportiva
Campos de ténis e polidesportivos
Aluguer de bicicletas

6

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
18 buracos 9 buracos executivos
Loja Proshop Golf

7

DOLPHINARIS

8

BAHIA SCOUTS WATER PARK

9

CENTRO DE CONVENÇÕES

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN
Don Pablo Collection
Piscinas: 4 Rtes. à la carte: 2
Buffet: 1 Pool Restaurant: 1
Bares: 5 Beach Club: 1
SPA
Ginásio

(Transporte interno para deslocar-se dentro do Resort).

2
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Rodeado da exuberante vegetação caribenha, ao lado de uma das praias mais
sugestivas da Riviera Maya, é um lugar óptimo para umas férias inesquecíveis. As
suas preciosas vilas com os seus espaçosos quartos onde o luxo, o conforto e as
atenções destacam-se pelo seu requinte. Piscinas em forma de lago, campo de
golf de 18 buracos, tratamentos de beleza, desportos ao ar livre, recomendada
carta gastronómica e os locais de diversão da Hacienda Doña Isabel completam
uma oferta realmente ambiciosa.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOITES
TUDO INCLUIDO
DESDE

1.218€
POR PESSOA

ZONA ESPECIAL FAMÍLIAS

Grand Bahia Principe

Coba

A 90 min. do aeroporto de Cancún, a 35 min.
da Playa del Carmen e próximo dos principais
vestígios arqueológicos Mayas.
QUARTOS 1.080 Junior Suite Superior (entre
elas Family Junior Suite e Family Master Suite)
equipados com 2 camas de casal ou 1 cama
king-size, zona de estar com sofá-cama, casa
de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio
despertador, TV plasma via satélite, minibar
(com reposição diária), cafeteira, cofre (com
custo), tábua de engomar e terraço. Quartos
adaptados para deficientes. Wifi (com custo).
CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos +1 criança ou
2 adultos + 3 crianças. Na Family Master Suite:
4 adultos + 3 crianças (mínimo 2 adultos + 1
criança ou 2 adultos + 1 jovem até 17 anos).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 piscinas em forma de lago (1 delas com secção para crianças).
Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4
hidromassagens. Solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Serviço de toalhas
na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo) e ginásio. 5 courts de ténis, campo polidesportivo
e bicicletas (à entrada do complexo). Centro
de actividades aquáticas. Miniclub (4-12 anos)
e Teen’s Club. Discoteca e Casino (na Hacienda

Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Campo
de golf de 18 buracos + 9 buracos executivos
(com descontos especiais para os hóspedes).
Sala de reuniões mais Salão de Convenções
(perto na Casa Club do Campo de golf ). 1 hora
grátis por dia de Wifi Premium no lobby.
BARES E RESTAURANTES 2 restaurantes
buffet (exclusivos para hóspedes do Grand
Bahia Principe Coba), 6 Restaurantes à la carte:
Gourmet, mediterrâneo, de peixes e mariscos,
japonês, internacional e italiano (todos eles
climatizados) e 2 restaurantes de piscina. 7
bares: 2 aquáticos, 2 bares proximos aos hidromassagens, 1 no anfiteatro (aberto durante os
espectáculos), 1 no lobby e 1 Music Bar.

Parque aquático. Miniclub onde lhes oferecemos um
presente de boas-vindas (t-shirt, chapéu e lenço). Baby
station: Sala adaptada com fraldário, esterilizador de biberões, microondas, etc. SPA infantil (com custo). Parque
e equipamento desportivo especial. Zona no buffet com
menus e utensílios especificos. Serviço de baby-sitter
gratuito das 18 às 23h (a partir dos 2 anos).
VANTAGENS ESPECIAL FAMÍLIAS
Family Jr. Suite e Family Master suite
Situadas próximo do Parque Aquático, estes quartos oferecem as seguintes vantagens adicionais:
• Facilidades para maior conforto de pais e filhos.
• Uso de roupões e chinelos (para toda a familia).
• Kit infantil com utensílios para o banho.
• Cesta de boas vindas com guloseimas.
• Minibar infantil (com sumos, batidos, leite e refrescos).
• Ainda nas Family Master Suite com 2 quartos totalmente independentes e comunicantes.

MAIS INFORMAÇÃO
Sistema Tudo Incluído: pág 35.
Club Golden: pág 34.
Hacienda Doña Isabel: pág 37.
OUTRAS ACOMODAÇÕES
(consulte suplementos)
· Club Golden · Family Junior Suite
· Family Master Suite.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) em
tarifa básica, alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado.
Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA SCOUTS WATER PARK
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No coração cultural e natural por excelência da Riviera Maya, este magnífico hotel, de design integrado e sustentável, descansa sobre a areia de uma das praias
mais desejadas do planeta, de cristalinas águas e brancos areais. Além dos seus
exclusivos serviços e atenções, é o destino perfeito para visitar os vestígios da
milenária cultura Maia e disfrutar dos caprichos da exuberante natureza no seu
ambiente. Da sua grande oferta desportiva destaca-se um dos melhores campos
de golf do México.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOITES
TUDO INCLUIDO
DESDE

1.235€
POR PESSOA

Grand Bahia Principe

Tulum

A 90 min. do aeroporto de Cancún, a 35 min.
da Playa del Carmen e próximo dos principais
vestígios arqueológicos Mayas.
QUARTOS 126 quartos Superiores e 852 Junior Suite Superior (as Junior Suite Superior
com banheira de hidromassagem e zona de
estar com sofá-cama). Todos estão equipados
com 2 camas de casal ou 1 cama king-size, casa
de banho completa com secador de cabelo,
ar condicionado, ventilador de tecto, telefone,
rádio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre (com
custo), tábua de engomar e terraço. Quartos
adaptados para deficientes. Wifi (com custo).
CAPACIDADE MÁXIMA em Superior: 3 adultos
ou 2 adultos + 2 crianças. Em Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 3
crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 piscinas: 1 piscina principal tipo lago e 2 para relaxar com
secção para crianças (1 delas exclusiva do Club
Hacienda). 3 hidromassagens. Solário com
guarda-sóis, espreguiçadeiras e serviço de
toalhas na piscina e na praia. BAHIA SPA (com
custo) e ginásio. 5 courts de ténis, campo polidesportivo e bicicletas (à entrada do complexo). Centro de actividades aquáticas e de mer-

gulho. Miniclub (4-12 anos). Discoteca e Casino
(na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Coreto para casamentos. Campo de
golf de 18 buracos + 9 buracos executivos
(com descontos especiais para os hóspedes).
Sala de reuniões mais Salão de Convenções
(perto na Casa Club do Campo de golf ). Delfinario (com custo). Piscina para crianças, com
parque aquático (com acesso livre e transporte
no Grand Bahia Principe Coba). 1 hora grátis
por dia de Wifi Premium no lobby.
BARES E RESTAURANTES Restaurante buffet
frente ao mar (exclusivo para os hóspedes do
Grand Bahia Principe Tulum), 3 restaurantes à la
carte (Gourmet, mexicano, rodízio) e 1 restaurante de praia. 6 bares: 1 no Lobby, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos) e 4 nas
piscinas (1 deles exclusivo do Club Hacienda).
MAIS INFORMAÇÃO
Sistema Tudo Incluído: pág 35.
Club Hacienda: pág 34.
Hacienda Doña Isabel: pág 37.
OUTRAS ACOMODAÇÕES
(consulte suplementos)
· Junior Suite Superior.
· Club Hacienda.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de
aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA SPA
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Sobre um ambiente de praias paradisíacas, piscinas naturais e vestígios arqueológicos Maias, na Riviera mexicana, o Luxury Bahia Principe Akumal representa
a tradição da qualidade turística, certificada oficialmente, graças à excelência
da sua organização e da sua oferta de serviços, meticuloso cuidado, atenção e
respeito pela sua rica flora e fauna. O luxo da oferta gastronómica, as possibilidades de lazer diurno e nocturno, de relax e beleza e a oferta desportiva, com o seu
prestigiado campo de golf, colocam-no no topo do turismo mundial.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOITES
TUDO INCLUIDO
DESDE

1.433€
POR PESSOA

SELECÇÃO

“TUDO INCLUÍDO” COM MAIS VANTAGENS

Luxury Bahia Principe

Akumal

Don Pablo
Collection

A 90 min. do aeroporto de Cancún, a 35 min
da Playa del Carmen e próximo dos principais
vestígios arqueológicos Mayas.
QUARTOS 558 Junior Suite Superior e 110 Junior Suite Deluxe (90 delas com vista mar frontal), com 2 camas de casal ou 1 cama king-size
com dossel, zona de estar com sofá-cama, casa
de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de
tecto, telefone, rádio despertador com estação
para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com
reposição diária de sumos, água, cerveja e mini
garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre
(incluído), tábua de engomar e terraço. Serviço
de quartos 24 hrs. Quartos adaptados para deficientes. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3
adultos + 1 criança ou 2 adultos + 3 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 piscinas tipo rio
e 1 de actividades (ambas com zona de hidromassagens e secção para crianças). 1 piscina
Infinity. Solário com guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA
(com custo) e ginásio. 5 courts de ténis, campo polidesportivo e bicicletas (à entrada do
complexo). Centro de actividades aquáticas e
de mergulho. Miniclub (4-12 anos). Discoteca

e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro
para animação. Campo de golf de 18 buracos
+ 9 buracos executivos (com descontos especiais para os hóspedes). Sala de reuniões mais
salão de convenções (perto na Casa Club do
Campo de golf ). Piscina para crianças com parque aquático (com acesso livre e transporte no
Grand Bahia Principe Coba). Wifi gratuito nas
zonas comuns (durante 24 horas).

No quarto: Ofertas Vip. Carta de almofadas (a pedido).
Minibar (com miniaturas de bebidas alcoólicas de marca). Cofre e Wifi. Serviço de mordomo (a pedido). Abertura de cama. Serviço de quartos 24 hrs. Jantares ilimitados
nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Além disso, terá a possibilidade de
utilizar as instalações e serviços do Complexo.
PRESENTES PARA CRIANÇAS
Amenidades para o banho: 1 estojo especial, com hidratante corporal, esponja, colónia e kit dental. Uso de roupões e chinelos. Minibar com reposição diária de sumos
e leite.

BARES E RESTAURANTES Restaurante buffet
frente ao mar (exclusivo para hóspedes do Luxury Bahia Principe Akumal) e 4 restaurantes à
la carte: Gourmet (exclusivo para hóspedes do
Luxury), italiano, rodizio e de peixes e mariscos.
1 restaurante de praia e 1 de piscina. 9 bares: 1
no lobby, 5 nas piscinas (1 deles aquático), 1 na
praia, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos) e 1 music bar.
MAIS INFORMAÇÃO
Sistema Tudo Incluído: pág 35.
Hacienda Doña Isabel: pág 37.
OUTRAS ACOMODAÇÕES
(consulte suplementos)
· Junior Suite Deluxe.
· Vista mar Frontal.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) em
tarifa básica, alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado.
Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA SPA
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O exemplo que melhor descreve a celestial alma caribenha, daí o seu nome, Sian
Ka’an: A origem do céu, em representação dos antigos residentes maias. As suas
linhas e decoração minimalista culminam a perfeição na efervescência selvática da Riviera Maya e as iridescentes águas que a banham. Esta jóia do wellness
internacional, referência turística da Riviera mexicana, reúne todos os requisitos
para podermos mergulhar nos mais cuidados prazeres dos paraísos caribenhos.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR JARDÍM
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7 NOITES
TUDO INCLUIDO
DESDE

1.337€
POR PESSOA

SELECÇÃO

“TUDO INCLUÍDO” COM MAIS VANTAGENS

Luxury Bahia Principe

Sian Ka’an
A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 35
minutos de Playa del Carmen e a 20 minutos
de Tulum. Integrado no Complexo Bahia Principe, dentro do campo de golf “Riviera Maya
Golf Club”; desenhado num estilo vanguardista
e rodeado de natureza esplêndida.
QUARTOS 252 Junior Suites e 168 Junior Suites
Superior (mais amplas, das quais 56 são Jr. Suite
Superior com hidromassagem duplo no jardím
e 56 Jr. Suite Superior Penthouse com hidromassagem duplo no terraço superior) equipadas com 2 camas de casal ou 1 cama King size,
zona de estar (a maioria com sofá-cama), casa de
banho completa com duche e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV de ecrã plano de 32 polegadas via
satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água, cerveja e mini garrafas de bebidas
alcoólicas), cafeteira, cofre (incluído), tábua de
engomar e terraço/varanda. Serviço de quartos
24 hrs. Quartos para deficientes. Wifi (grátis).
CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 4 piscinas (1
delas com área de hidromassagem). Solário
com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Serviço
de toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com

Don Pablo
Collection

+18

custo) e ginásio. Campo de Golf de 18 buracos
+ 9 Executivos (com descontos especiais para
os hóspedes). Salão de Convenções (perto na
Casa Club do Campo de golf ). Transporte a
praia e as restantes instalações do Complexo
(segundo horarios estabelecidos). No Complexo: 5 courts de ténis, campo polidesportivo e
bicicletas. Discoteca e Casino (na Hacienda
Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Centro
de actividades aquáticas e Beach Club com bar
exclusivo (no Luxury Bahia Principe Akumal).
Wifi gratuito nas zonas comuns (24 horas).

No quarto: Ofertas Vip. Carta de almofadas. Minibar (com
miniaturas de bebidas alcoólicas de marca). Cofre e Wifi.
Serviço de mordomo (a pedido). Abertura de cama. Serviço de quartos 24 hrs. Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Além disso, terá a possibilidade de utilizar as
instalações e serviços do Complexo. Acesso a uma praia
de 1 Km. de comprimento com Beach Club exclusivo.

BARES E RESTAURANTES Restaurante buffet
internacional (exclusivo) e 2 restaurantes de
especialidades (japonês e gourmet). 1 restaurante de piscina. 5 bares.
MAIS INFORMAÇÃO
Sistema Tudo Incluído: pág 35.
Hacienda Doña Isabel: pág 37.
OUTRAS ACOMODAÇÕES
(consulte suplementos)
· Junior Suite Superior.
· Junior Suite Superior Jardím.
· Junior Suite Superior Penthouse.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) em
tarifa básica, alojamento em quarto duplo Junior Suite, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e
taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado.
Consulte preços em www.soltour.pt.

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR PENTHOUSE

122 RIVIERA MAYA · MÉXICO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.327€

1.509€

Bluebay
Grand Esmeralda 5*

Royalton
Riviera Cancún 5*

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia. A 15 minutos de Playa del Carmen e a 50 minutos
do aeroporto de Cancún.

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia. Em Puerto Morelos, a 15 minutos do Aeroporto
de Cancún.

QUARTOS 979 unidades com casa de banho completa com secador de cabelo,
ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma por cabo, rádio relógio,
cafeteira, minibar (reposição 1 vez por dia), cofre (com custo), set de engomar e
terraço. Serviço de quartos. Wifi (com custo). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças.

QUARTOS 1.183 unidades com casa de banho completa com banheira de hidromassagem, duche separado e secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV
por cabo, cafeteira, minibar, cofre, set de engomar e varanda ou terraço. Serviço
de quartos 24 hrs. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 5 adultos ou 2 adultos + 4
crianças.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes (1 buffet e 6 de especialidades à la carte). Vários bares (entre eles 1 sport-bar). 3 piscinas (com zona para crianças). SPA
(com custo) e salão de beleza. Sala de conferências de grande capacidade (até 650
pessoas). Ginásio, campo de golf, 2 campos de ténis e 1 de voleibol. Facilidades para
a prática de desportos aquáticos. Clube infantil. Teatro para espectáculos e shows.
Lojas. Night-Club. Wifi nas zonas comuns (grátis).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 10 restaurantes de distintas especialidades à la carte
(1 deles exclusivo para adultos), 16 bares e 1 cafetaria. 10 piscinas. 1 parque aquático infantil. SPA e salão de beleza (com custo). Sala de conferências. Ginásio. Clube
infantil. Clube de Adolescentes (13-17 anos com sala de jogos, playstation, Wifi,
bilhares, etc). Lojas. Wifi gratuito.

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de
marcas internacionais 24 horas. Minibar. Actividades variadas: ténis de mesa, jogos
de mesa, voleibol, ténis, etc. Desportos aquáticos sem motor (vela, windsurf, caiaques, 1 aula de mergulho na piscina, etc). Música ao vivo. Animação.
ESPECIAL NOIVOS Prato de frutas e decoração com pétalas de rosa á chegada.
Presente Surpresa. Uso de roupões e chinelos. 1 pequeno almoço nupcial (com
reserva). Imprescindível apresentar licença matrimonial.

DELUXE GARDEN (QUARTO BASE)

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte (sem
reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas.
Actividades variadas: ténis de mesa, aulas de dança, voleibol, etc. Desportos aquáticos sem motor (vela, windsurf, caiaques, 1 aula de mergulho, etc). Animação.
ESPECIAL NOIVOS Vinho espumante e detalhe de boas-vindas à chegada. Decoração especial no quarto e cama King size (garantida). Presente surpresa. Imprescindível apresentar licença matrimonial.
ZONA HIDEAWAY: EXCLUSIVO PARA ADULTOS.

LUXURY
JUNIOR
JUNIOR
SUITE
SUITE
(HABITACIÓN
(QUARTOBASE)
BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

2.030€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Blue Diamond
Riviera Maya 5* L
SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia. A 30 minutos do aeroporto de Cancún e a 10
minutos de Playa del Carmen.
QUARTOS 128 Junior Suite e Suites dotados de casa de banho completa com
banheira, 2 duches independentes e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, telefone, TV plasma por cabo, equipamento de Home
Cinema, reprodutor de CD e DVD, minibar (com reposição 1 vez por dia de
água, sumos e cerveja nacional), cofre (incluído), set de engomar e terraço ou
jardím. Serviço de Concierge. Algumas das Suites oferecem: terraço privado
com duche e vistas para o mar, terraço com acesso directo à praia, etc (consulte
suplemento). Wifi gratuito. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 restaurantes. Ceviche tapas-bar e 2 bares.
3 piscinas. SPA (com custo, excepto áreas húmidas). Salão de beleza. Sala de
Convenções e 3 salas de reuniões. Ginásio. Condições especiais no campo de
golf próximo. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Boutique. Wifi
(grátis).
TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Todas as refeições à la carte. Jantares à la carte
(sem reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas “Premium” 24 horas.
Minibar, cofre e Wifi. Actividades variadas: 1 cerimónia Temazcal (estada mínima
de 3 noites e sujeito a disponibilidade), ténis de mesa, jogos de mesa, yoga, etc.
Desportos aquáticos sem motor (vela, caiaques, snorkel, 1 aula de introducção
ao mergulho na piscina, etc). Acesso ao circuito hidrotermal do Spa e ao ginásio.
Música ao vivo. Wifi. Chamadas nacionais a internacionais ilimitadas.
ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante, prato de frutas e decoração com
pétalas à chegada. Presente surpresa. 1 pequeno almoço romântico com champanhe. 15% de desconto em tratamentos no SPA. Imprescindível apresentar
licença matrimonial.

+18
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

PATIO JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.434€
POR PESSÕA

Grand Palladium Riviera e
Grand Palladium White Sand
Resort & Spa 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 90 km. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS Ambos hotéis somam 588 unidades (entre elas 480 Junior Suites, 12
Suites Maya e 96 Suites) com casa de banho com banheira de hidromassagem,
secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV via satélite, rádio despertador com conexão para MP3, minibar (com reposição diária
de água, sumos e cerveja nacional), cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar a
ferro e varanda. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos + 2
crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 Buffet
e 9 de especialidades à la carte (mediterrâneo, japonês, mexicano, steak-house,
italiano, espanhol, brasileiro, grill e de peixes), 25 bares distribuídos por todo o
complexo. 6 piscinas e 1 pisicina de água salgada. SPA (com custo) e salão de
beleza. Babyclub, Miniclub e Club para adolescentes. Centro de convenções.
2 teatros para espectáculos. Discoteca. Ginásio, minigolf, campo de futebol, 2
campos de badminton, 6 campos de ténis, 2 de paddle, etc. Facilidades para a
prática de desportos aquáticos. Lojas. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas
nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa. Entrada e
consumos na discoteca. Minibar, cofre e Wifi. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. Babyclub, Miniclub e Club de adolescentes. Utilização das instalações do Complexo Grand
Palladium Colonial e Kantenah.

SPA

ESPECIAL NOIVOS Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas
e garrafa de espumante à sua chegada. Presente surpresa. 15% desconto nos
serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.343€
POR PESSÕA

Grand Palladium Kantenah e
Grand Palladium Colonial
Resort & Spa 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 90 km. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS Ambos hoteis somam 837 unidades (entre elas 505 Standard, 264
Junior Suites, 56 Suites Maya e 12 Suites) todos com casa de banho com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV via satélite,
rádio despertador com conexão para MP3, minibar (com reposição diária de
água, sumos e cerveja nacional), cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar a ferro
e varanda. Wifi grátis. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS O Complexo comta con 14 restaurantes: 5 Buffet
e 9 de especialidades à la carte (mediterrâneo, japonês, mexicano, steak-house,
italiano, espanhol, brasileiro, grill e de peixes) e 25 bares distribuídos por todo
o complexo. 6 piscinas e 1 pisicina de água salgada. SPA (com custo) e salão de
beleza. Babyclub, Miniclub e Club para adolescentes. Centro de convenções.
2 teatros para espectáculos. Discoteca. Ginásio, minigolf, campo de futebol, 2
campos de badminton, 6 campos de ténis, 2 de paddle, etc. Base aquática.
Lojas. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (con reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas
nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa. Entrada e
consumos na discoteca. Minibar, cofre e Wifi. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. Babyclub, Miniclub e Club de adolescentes. Utilização das instalações do Complexo Grand
Palladium Riviera e White Sand.
ESPECIAL NOIVOS Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas
e garrafa de espumante à sua chegada. Presente surpresa. 15% desconto nos
serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.669€
POR PESSÕA

The Royal Suites Yucatán
by Palladium 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia.
QUARTOS 130 unidades (entre elas 90 Royal Junior Suites, 18 Royal Suites e 22
Royal Mayan Suites) com jacuzzi duplo no terraço, casa de banho com duche
e banheira separados, secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, sofá-cama duplo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV via satélite, rádio
despertador com conexão para MP3, DVD/CD, minibar (com reposição diária),
cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar a ferro e varanda. Menú de almofadas
(com custo). Serviço de mordomo. Wifi grátis. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 15 restaurantes: 5 Buffet, 9 de especialidades à la
carte e 1 exclusivo The Royal Suites. 25 bares distribuídos por todo o Complexo
e 2 bares exclusivos The Royal Suites. 6 piscinas, 1 piscina de agua salgada e 1
piscina com jacuzzi exclusiva The Royal Suites. Salão de beleza. SPA (acesso gratuito ao circuito de águas. Tratamentos com custo). Centro de convenções. Centro comercial. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Ginásio, minigolf, campo
de futebol, 2 campos de badminton, 6 campos de ténis, 2 de paddle e 2 de basquetebol. Campo polidesportivo. Base aquática. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas
nacionais e selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa. Entrada e
consumos na discoteca. Minibar, cofre e Wifi. Actividades variadas. Desportos
aquáticos sem motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. Utilização das
instalações dos 4 Resorts do Complexo Gran Palladium Riviera Maya.
ESPECIAL NOIVOS Quarto superior (sujeito a disponibilidade). Cesta de frutas
e garrafa de espumante à sua chegada. Presente surpresa. 15% desconto nos
serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a 2 meses.

+18
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

ROYAL JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.582€
POR PESSÕA

Valentin
Imperial Maya 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 25 minutos do aeroporto de Cancún e a 20
minutos da Playa del Carmen.
QUARTOS 524 Junior Suites e 16 Suites com casa de banho com banheira de
hidromassagem e duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões e chinelos , TV com ecrã de plasma via satélite,
rádio despertador, telefone, cofre, minibar (com reposição diária de água, sumos e cerveja), cafeteira, set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos 24
horas. Quartos adaptados para deficientes. Wifi grátis. CAPACIDADE MÁXIMA 3
adultos (excepto Silver & Emerald, máximo 2 adultos).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 8 restaurantes: 1 buffet e 7 de especialidades à la
carte (italiano, francês, japonês, indonesio, mexicano, de carnes e de peixes e
mariscos). 2 grandes piscinas. 11 bares: 2 bares na piscina principal, lobby bar,
bar terraço, sports bar, bar para fumadores, bar-teatro, etc. Lojas. Facilidades
para a prática de desportos aquáticos. Ginásio, 2 campos de ténis, 1 de paddle
e 1 de basquetebol. SPA (com custo). Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Check in pessoalizado. Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos restaurantes à la carte. Snacks. Bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais 24 horas. Minibar, cofre e Wifi. Actividades: mountain
bikes, basket, voleibol, futebol, ténis, paddle, ginásio e aulas de dança. Desportos aquáticos sem motor (windsurf, catamarã, caiaques, snorkel). Animação dia
e noite. Teatro com espectáculos nocturnos.
ESPECIAL NOIVOS Cesto de frutas e garrafa de espumante à chegada. Pequeno almoço no quarto no primeiro dia. Jantar romântico. Presente surpresa.
10% desconto nos serviços do SPA. Obrigatório licença matrimonial inferior a
90 dias. Estadia mínima de 7 noites.

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.315€

Ocean
Maya Royale 5*

+18

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 45 km. do aeroporto e a 10 km. de Playa del
Carmen.
QUARTOS 320 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo, ar
condicionado, telefone, TV vía satélite de ecrã plano, relógio despertador com suporte para MP3, minibar (com reposição diária), cafeteira-chaleira, cofre (incluído),
set de passar a ferro e terraço ou varanda. Serviço de quartos das 11 às 23 horas. Wifi
(grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos (em Deluxe).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 5 restaurantes (buffet, mexicano, italiano, romântico
e oriental). 3 bares (1 deles aquático) e 1 snack-bar. Micke’s coffe (café e cha, bolos,
etc). 2 piscinas, SPA (com custo) e ginásio. 3 courts de ténis. Teatro para espectáculos. 3 salões para reuniões. Lojas. Base aquática. Wifi (grátis).

1.277€

Ocean
Coral & Turquesa 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, a 17 km. do aeroporto e a 32 km. de Cancún.
QUARTOS 591 unidades com zona de estar com sofá cama, casa de banho com
secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT de ecrã plano, minibar (com
reposição diária), cafeteira, cofre (incluído), set de passar a ferro e varanda. Serviço
de quartos das 11 às 23 horas. Quartos adaptados para deficientes. Wifi (grátis).
CAPACIDADE MÁXIMA 4 pessoas.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes: 1 buffet e 8 de especialidades. 4 bares
(1 deles aquático), coffee shop e 2 snack bar. 4 piscinas (1 delas para crianças) e 1
jacuzzi. Miniclub e Club de adolescentes. SPA e salão de beleza (com custo). Court
de ténis e multidesportiva. Business center. Lojas. 6 salões de reuniões. Wifi (grátis).

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos restaurantes
de especialidades, snacks e bebidas nacionais 24 horas. Minibar, cofre, Wifi e serviço
de quartos. Desportos aquáticos sem motor. Actividades variadas. Animação.

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades, snacks e bebidas nacionais 24 horas. Minibar, cofre, Wifi e
serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor: windsurf, catamarã, caiaque,
etc. Actividades variadas. Programa de animação.

ESPECIAL NOIVOS Presente de boas-vindas. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). No primeiro dia, pequeno-almoço continental no quarto. Presente surpresa.
1 jantar romântico (com reserva). No último dia possibilidade de manter o quarto
até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% desconto nos serviços do SPA. Imprescindível comprovativo de casamento.

ESPECIAL NOIVOS Presente de boas-vindas. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). No primeiro dia pequeno-almoço continental no quarto. Presente surpresa.
1 jantar romântico (com reserva). No último dia possibilidade de manter o quarto
até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% desconto nos serviços do SPA. Imprescindível comprovativo de casamento.

MAYA DELUXE (QUARTO BASE)

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.338€

1.300€

Viva
Wyndham Azteca 4*

Viva
Wyndham Maya 4*

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, na zona de Playacar e próximo ao centro de Playa
del Carmen.

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, na zona de Playacar e próximo ao centro de Playa
del Carmen.

QUARTOS 335 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo, ar
condicionado, telefone, TV-SAT de ecrã plano, frigorifico, cofre (com custo), set de
passar a ferro e terraço. Quartos adaptados para deficientes. CAPACIDADE MÁXIMA
4 pessoas.

QUARTOS 604 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo, ar
condicionado, telefone, TV-SAT de ecrã plano, cofre (com custo), set de passar a ferro e terraço. Quartos adaptados para deficientes. CAPACIDADE MÁXIMA 4 pessoas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 4 restaurantes: 1 buffet e 3 à la carte (italiano, oriental e
de cozina maia). 1 bar e 1 snack-bar. 1 piscina com jacuzzi. Miniclub (4-12 anos). SPA
e salão de beleza (com custo). Ginásio. 1 court de ténis. Teatro para espectáculos.
Boutique. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 3 jantares à la carte (para estadias de
7 noites, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais 24 horas.
Minibar (água e refrescos no primer dia). Desportos aquáticos sem motor: windsurf,
vela, caiaques, etc. Actividades variadas. Festas temáticas. Animação. Ginásio e ténis.
Possibilidade de utilizar as instalações do Viva Wyndham Maya (a 500 m. do hotel).
ESPECIAL NOIVOS Cesto de frutas e garrafa de espumante a chegada. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). No primeiro dia, pequeno-almoço continental no
quarto. Presente surpresa. 2 T-shirt de presente e foto de recordação. No último dia
possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial. Mínimo de 3 noites.

SUPERIOR (QUARTO BASE)

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 5 restaurantes: 1 buffet e 4 à la carte (italiano, mediterrâneo, internacional e mexicano). 2 bares e 1 snack-bar. 2 piscinas com jacuzzi
(1 delas para adultos). Miniclub (4-12 anos). SPA e salão de beleza (com custo). Ginásio. 2 courts de ténis. Teatro para espectáculos. Discoteca. Boutique. Salão de
reuniões. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 3 jantares à la carte (para estadias
de 7 noites, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais 24
horas. Desportos aquáticos sem motor: windsurf, vela, caiaques, etc. Actividades
variadas. Festas temáticas. Animação. Ginásio e ténis.
ESPECIAL NOIVOS Cesto de frutas e garrafa de espumante a chegada. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). No primeiro dia, pequeno-almoço continental no
quarto. Presente surpresa. 2 T-shirt de presente e foto de recordação. No último dia
possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). 10% desconto nos serviços do SPA. Imprescindível licença matrimonial. Mínimo de 3 noites.

SUPERIOR (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.348€
POR PESSÕA

Grand
Sunset Princess 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a 10 Km da Playa del Carmen.
QUARTOS 672 unidades com sofa, casa de banho completa com secador de
cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite,
minibar (com reposição diária de água, sumos e cerveja nacional), cafeteira,
cofre (grátis), tábua de passar a ferro (sujeito a disponibilidade) e varanda/terraço. Quartos adaptados para deficientes (em Deluxe Jr. Suite). CAPACIDADE
MÁXIMA3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 restaurantes buffet e 7 restaurantes de especialidades à la carte (italiano, grill, mexicano, teppanyaki, suizo, de mariscos e
gourmet). 9 bares (entre eles 1 lobby bar, 1 sport bar, 1 na piscina, 1 no salão
teatro, etc) e 4 snacks. Chill Out (com custo). Teatro. Discoteca. 12 piscinas (4
delas para crianças). Miniclub. Ginásio. SPA e Salão de beleza (com custo). 6
courts de ténis, 2 de paddle e 1 campo polidesportivo. Lojas. Facilidades para a
prática de desportos aquáticos. Wifi nas zonas comuns (com custo). Programa
de animação para adultos e crianças.
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (excepto no Rte. gourmet e de mariscos não incluído na Junior
Suite). Snacks. Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Minibar
e cofre. Entrada e consumos na discoteca. Actividades variadas. Ginásio. Ténis
e paddle. Desportos aquáticos não motorizados. 1 aula de introduçao ao mergulho na piscina. Programa de animação para adultos e crianças.
ESPECIAL NOIVOS Frutas e garrafa de vinho. Presente surpresa. Decoração
especial no quarto. Cortesia nocturna. Cocktail especial com foto de recordação. Cama king-size (sujeito a disponibilidade). Ultimo dia possibilidade de
manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). Imprescindível licença
matrimonial inferior a 1 mês.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.481€
POR PESSÕA

Platinum
Yucatán Princess 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, na conhecida zona de Playa del Carmen.
QUARTOS 472 unidades de decoração moderna (entre ellas Junior Suite Deluxe, Junior Suite Platinum e Honeymoon Suite) com sofá-cama, casa de banho
com banheira e duche independentes e secador de cabelo, uso de roupão e
chinelos, ar condicionado, telefone, estação para Ipod, TV plasma de 42 polegadas via satélite, minibar (com reposição diária de água, refrescos e cerveja),
cafeteira, cofre (grátis), ferro de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos.
CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 1 restaurante buffet e 4 de especialidades à la
carte (grill, italiano, asiático e gourmet). Snack-bar 24 horas. 8 bares (entre eles
1 lobby bar, 2 nas piscinas, etc). Teatro para shows. 13 piscinas. Ginásio. SPA e
salão de beleza (com custo). 6 campos de ténis e 1 campo polidesportivo. Lojas. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Centro de negócios. Wifi
nas zonas comuns (gratuito).
TUDO INCLUÍDO Pensao completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte.
Snacks. Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais. Minibar, cofre e
serviço de quartos. Entrada e consumos na discoteca. Ginásio e ténis. Desportos aquáticos sem motor. 1 aula de introduçao ao mergulho na piscina. Programa de animação. Wifi nas zonas comuns. Possibilidade de utilizar as instalações
do H. Grand Riviera e Grand Sunset Princess.
ESPECIAL NOIVOS Fruta e garrafa de vinho. Decoração especial do quarto.
Cortesia nocturna. Presente surpresa. Cocktail com foto de recordação. Cama
King size (sujeito a disponibilidade). Último dia possibilidade de manter o quarto até à saída (sujeito a disponibilidade). Imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 1 mês.

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JR. SUITE DELUXE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.370€
POR PESSÕA

Occidental
Grand Xcaret 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia junto ao Parque de Xcaret. A 10 minutos de
Playa del Carmen e a 50 minutos do aeroporto.
QUARTOS 778 unidades com casa de banho com secador de cabelo e duche, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo, minibar (com
reposição cada 2 dias de água, sumos e cerveja), cofre, tábua de passar a ferro
e varanda. Quartos adaptados para deficientes. Wifi (com custo). CAPACIDADE
MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 10 restaurantes: 2 buffet e 5 de especialidades
à la carte (steak-house, mediterrâneo, oriental, mexicano e peixes). 2 fast food
(pizzeria e taqueria). 1 restaurante exclusivo do Royal Club. 1 snack bar, 9 bares
e discoteca. Centro de negócios com internet (com custo). 5 piscinas, ginásio,
SPA (com custo), 2 courts de ténis e 1 de paddle. Salão de beleza e lojas.
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 4 jantares nos restaurantes de
especialidades (com reserva e para estadías de 7 noites). Vinho ás refeições,
snacks, bebidas alcoólicas nacionais e selecção de marcas internacionais. Minibar. Entrada e bebidas na discoteca. Ginásio e ténis. Programa de animação
para crianças e adultos.
ESPECIAL NOIVOS Carta de boas-vindas. Fruta e garrafa de espumante à
chegada. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço no quarto (com reserva). 10%
desconto nas massagens do SPA. Mínimo de 3 noites.
ROYAL CLUB 45 quartos à beira mar com hidromassagem, DVD, HI-FI e conexão multimédia (com custo). Recepção, piscina e restaurante privados. Serviço de bar com bebidas “Premium” internacionais e serviço de quartos das
07.00 às 22.30 hrs.
UNLIMITED XCARET XPERIENCE Esta categoria de quarto oferece entre outras vantagens, entrada ilimitada al Parque Xcaret e um 10% de desconto no
consumo de comida e bebida.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

2.040€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Royal Hideaway
Playacar 5*
SITUAÇÃO Sobre uma das praias de àgua mais cristalinas. A 5 minutos da Playa del Carmen e a 45 minutos do aeroporto.
QUARTOS 200 espaçosas unidades distribuidas em vilas de 2 ou 3 andares
de estilo colonial. Todos equipados com casa de banho de mármore com hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, relógio-despertador, TV via satélite, sistema de audio com entrada para IPOD, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e terraço privado. Facilidades para
deficientes. Serviço de quartos. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 pessoas.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 5 restaurantes à la carte (mexicano, italiano,
oriental, grill e restaurante “Las Ventanas”) e 1 restaurante-espectáculo com
show (1-2 vezes semana). 6 piscinas (3 delas para relaxe), 3 bares, salão de beleza, massagens e SPA (com custo), ginásio, 2 courts de ténis, centro de actividades aquáticas, joalheria, boutique e lojas de presentes. Wifi nas zonas comuns
(grátis). Membro de “The Leading Hotels of The World”.
“TUDO INCLUÍDO” DE LUXO Champagnhe e toalhita refrescante à chegada.
Pequeno almoço e almoço à la carte, jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva). Snacks, sumos e bebidas alcoólicas “Premium” ilimitadas.
Minibar, cofre e Wifi. Serviço de quartos 24 horas e serviço de concierge. Programa de actividades, ginásio, desportos (basquete, ténis de mesa, ténis, bicicletas, dardos,...), desportos aquáticos sem motor (snorkel, caiaque, vela, windsurf, boggie-boards, aqua-aerobic, aula de mergulho na piscina...). Videoteca
com aluguer gratuito das filmes das 10.00 às 20.00 hrs. Programa de animação.
Biblioteca.
ESPECIAL NOIVOS Check-in pessoalizado. Garrafa de champagne à chegada.
Presente surpresa. Abertura de cama. Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 1 pequeno-almoço nupcial no quarto. Mínimo de 3 noites.

+18

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

LUXURY (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.750€
POR PESSÕA

Hard Rock
Riviera Maya 5*
SITUAÇÃO Frente à praia, na zona de Puerto Aventuras. A 60 minutos do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 1.267 unidades (entre elas Deluxe Platinum, Deluxe Diamond e
Deluxe Family. Tem também 577 na zona “Heaven” exclusiva para adultos) todas
com jacuzzi para 2, casa de banho com duche independente e secador de cabelo, uso de roupão e chinelos, ar condicionado, telefone, relógio despertador,
TV de ecrã plano via satélite, minibar (refrescos, água e cerveja nacional com
reposição diária), dispensador de licores, cafeteira, cofre, set de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi gratuito. CAPACIDADE MÁXIMA
4 pessoas (no quarto base).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes: 1 buffet e 4 de especialidades
(para todos os clientes) e 4 restaurantes “ Só Adultos”. 2 snack-bar e 3 bares. Salas de reuniões e de negócios. Club nocturno. 6 piscinas (4 delas exclusivas de
“Heaven”) e vários jacuzzis. Miniclub. Campo de ténis, bicicletas e parede para
escalada. Ginásio. SPA (com custo). Lojas e cabeleireiro. Campo de golf. Wifi nas
zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte
(sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais
24 horas. Carta de vinhos. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos
aquáticos sem motor (vela, caiaque, snorkel, etc). Ginásio e ténis. Miniclub. Festas temáticas.
ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante à chegada. Mini bolo nupcial. Abertura de cama. Presente surpresa. 1 pequeno almoço no quarto (com reserva). 1
jantar romântico. Último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 18.00 hrs
(sujeito a disponibilidade). Obrigatório apresentar licença matrimonial.
CRÉDIT RESORT ATÉ 1.800 USD (por quarto). Para desfrutar de descontos
no Golf, SPA, Jantares Especiais, etc. Válido de 01/05/2016 a 23/12/16 e para
estadas de 7 noites (para menos noites, consulte valor).

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE GOLD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.745€
POR PESSÕA

Playacar
Palace 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a pouca distância da conocida 5ª Avenida do
Playa del Carmen. A 45 min. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 201 unidades (entre elas Deluxe, Suite, etc.) com banheira de hidromassagem para 2, casa de banho completa com secador de cabelo, uso de
roupões e chinelos, ar condicionado, telefone, relógio despertador, Smart-TV
via satélite, minibar (com reposição diária de água, refrescos e cerveja), dispensador de licores (whisky, tequila, ron e vodka), cafeteira, cofre, tábua de passar a
ferro e terraço/varanda. Quartos adaptados para deficientes. Room Service 24
hrs. Wifi gratuito. CAPACIDADE MÁXIMA 4 pessoas.

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 restaurantes (1 buffet, 1 italiano e 1 oriental) e
4 bares. Piscina com secção para criaças. 1 campo de ténis. Ginásio. SPA (com
custo). Miniclub (4-12 anos). Salão de beleza e lojas. Centro de convenções.
Wifi (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte. Snacks, bebidas nacionais e internacionais Premium 24
horas. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos 24 hrs. Actividades variadas: Voleibol-praia, jogos, etc. Desportos aquáticos sem motor. Miniclub. Actividades
e espectáculos nocturnos. Animação para crianças e adultos. Festas temáticas.
ESPECIAL NOIVOS Cocktail de boas-vindas. Garrafa de espumante e minibolo
nupcial a chegada. Presente surpresa. 2 T-shirts de presente. 1 pequeño-almoço
no quarto. Abertura de cama. 1 jantar romântico. No último dia possibilidade
de utilizar o quarto até às 18.00 hrs (sujeito a disponibilidade). Imprescindivel
certidão de casamento. Mínimo 3 noites.
CRÉDIT RESORT ATÉ 1500 USD (por quarto e para uma estadia mínima de 5
noites). Com este magnífico voucher poderá beneficiar de grandes descontos
no Golf, Tratamentos no SPA, Excursões opcionais, Jantares especiais e muito
mais ... Mais informação à sua chegada ao hotel.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.342€
POR PESSÕA

Barceló Maya
Beach Resort 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 25 km. da Playa del Carmen e a 75 km. do
aeroporto.
QUARTOS 2.004 unidades distribuídas entre Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial e Tropical (entre elas existem Superiores, Jr. Suites e Suites Club Premium,
Jr. Suites e Suites Swim-up Club Premium e Family). Todos com banho completo com secador, ar condicionado, ventilador, telefone, TV-SAT, minibar (com
cerveja nacional, refrescos e água), cafeteira, cofre, set de engomar e terraço/
varanda. Serviço de quartos 24 hrs e Wifi (com custo, exc. Club Premium). Quartos para deficientes (em Superior). Adicionalmente as Jr. Suites e Suites Club
Premium no Beach e Caribe, com hidromassagem na varanda. CAPACIDADE
MÁXIMA em Superior: 3 adultos + 1 criança (consulte nas restantes categorias).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especialidades
e 4 snack-grill na praia. 14 bares. Discoteca. Salão de convenções e centro de
negócios. 5 piscinas (4 delas com hidromassagem). 1 parque aquático infantil.
1 Pirates Island e piscina de Surf (com custo). Miniclub. Club de adolescentes
com discoteca. 2 grandes teatros para shows. 2 pistas de tenis, 2 de paddle,
pista polidesportiva, minigolf de 18 buracos e ginásio. SPA (com custo). Base
aquática e Centro de mergulho. Delfinario (com custo). Grande Centro Comercial com lojas, bowling (com custo), bares, restaurantes, etc. Wifi nas zonas
comuns (gratuito no Club Premium).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. 4 jantares à la carte (para 7
noites, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais 24
hrs. Minibar e cofre. Entrada e bebidas na discoteca. Minigolf. Ginásio, sauna, hidromassagem e banho turco. Desportos: ténis, voleibol, ténis de mesa, dardos,
pólo aquático, aeróbica, snorkel, caiaques, windsurf e vela. 1 aula de mergulho
na piscina (por semana). Miniclub. Animação.
ESPECIAL NOIVOS Amenities especiais e garrafa de vinho espumante à chegada. Presente surpresa. Quarto frente ao mar e cama King size (sujeito disponibilidade). 1 pequeno-almoço continental no quarto no primeiro día (com
reserva). Obrigatório licença matrimonial.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

SUPERIOR (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.508€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Barceló Maya
Palace Deluxe 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 25 kms da Playa del Carmen e a 75 kms do
aeroporto.
QUARTOS 756 unidades (entre elas Junior Suite Deluxe, Junior Suite Deluxe
Club Premium, Suites e Family Junior Suite) com sala de estar com sofá, casa de
banho com duche e banheira separados, secador de cabelo, uso de roupões,
ar condicionado, ventilador, telefone, TV-LCD via satelite, minibar (água, sumos
e cerveja), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos
(com custo). Quartos adaptados para deficientes. Wifi (com custo). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos + 1 crianças (em Jr. Suite). Em Suite: 2 adultos + 1 criança.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 6 restaurantes: 2 restaurantes buffet, 1 grill e 3
restaurantes à la carte (francês, rodízio e caribenho). 5 bares. Discoteca. Centro
de negócios. 3 piscinas (1 principal, 1 semi-olimpica e 1 para adultos) e parque
aquático para crianças. 1 Pirate Island e 1 piscina de Surf (com custo). Miniclub.
Club de adolescentes com discoteca. 3 courts de ténis, 2 paddle e 2 campos
polidesportivos. Minigolf e campo de treinos de golf. Centro de actividades
aquáticas. SPA (com custo) e ginásio. Delfinarium (com custo). Teatro. Grande
Centro Comercial com lojas, bowling (com custo), bares, restaurantes, etc. Wifi
no lobby (grátis no Club Premium).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 1 jantar em cada um dos restaurantes de especialidades (por semana de estadia, com reserva e sujeito a
disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais e Premium 24 hrs. Minibar e cofre.
Discoteca. Ginásio, sauna, hidromassagem e banho turco. Minigolf. Desportos
aquáticos sem motor (snorkel, caiaques, windsurf, catamarã e vela. 1 aula de
mergulho na piscina por semana). Aeróbica, voleibol, ténis de mesa, etc. Possibilidade de utilizar as instalaçôes do resto do complexo.
ESPECIAL NOIVOS Petit Fours e garrafa de espumante no quarto. Presente
surpresa. Quarto superior com vista mar e cama king size (sujeito a disponibilidade). 1 Pequeno-almoço continental no quarto no primeiro dia (com reserva).
Obrigatório licença matrimonial.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.288€
POR PESSÕA

Sandos
Caracol Eco Resort 5*
SITUAÇÃO Eco-Resort na 1ª linha da praia, a 50 minutos do aeroporto e a 15
minutos da Playa del Carmen.
QUARTOS 956 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo,
ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo, minibar (com reposição diária de agua, sumos e cerveja), cofre (incluído) e varanda ou terraço.
CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos + 2 crianças (consulte tipo de quarto).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 8 restaurantes (2 buffet e 6 à la carte: mediterrâneo, vegetariano, steak-house, oriental, trattoria e rodizio) e 1 snack-bar. 10
bares (entre eles 1 sport-bar e 1 Chill-Out). Piscina com secção para crianças.
Parque aquático com tobogans. Babyclub e Miniclub. Sala de jogos. Discoteca.
SPA com custo (excepto nas áreas húmidas). Lojas. Ginasio. 2 courts de ténis e
centro aquático. Teatro para shows e espectáculos. Wifi em algunas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados à la carte
nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade).
Snacks e bebidas nacionais 24 horas. Minibar e cofre. Discoteca. Desportos
aquáticos sem motor: vela, caiaques, etc. 1 aula de iniciação ao mergulho na
piscina. Actividades (entre elas “Experiência Xcalacoco” con mais de 80 actividades ecológicas e 4 especáculos sobre a cultura maya). Ténis, voleibol, etc.
Programa de animação para crianças e adultos.
ESPECIAL NOIVOS Prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. Decoração
especial no quarto. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
SELECT CLUB para maiores de 18 anos. Com piscina com jacuzzi, zona wifi e
serviço de camareiros. Restaurante exclusivo à la carte para pequeno almoço
e almoço. Casa club na praia com concierge, armários e chuveiros, bebidas
Premium e canapés. Sala de estar con TV, video jogos, mesa de bilhar e zona
Wifi. Serviço de quartos 24 hrs.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

STANDARD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.367€
POR PESSÕA

Sandos
Playacar Beach Resort 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a pouca distância da famosa 5ª Avenida de
Playa del Carmen.
QUARTOS 819 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo,
ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo, minibar (com reposição diária de água, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, set de passar a ferro e
varanda ou terraço. Serviço de quartos 24 hrs. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos
+ 2 crianças (consulte tipo de quarto).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes (3 buffet e 6 de especialdades à
la carte: gourmex, steak-house, oriental, mediterrâneo, brasileiro e francês) e 2
snack-bar. 6 bares e cafetaria com Wifi. 9 piscinas (1 delas exclusiva do Select
Club e 4 para crianças). Babyclub, Miniclub e Teens Club. Discoteca. SPA com
custo (excepto nas áreas húmidas). Lojas. Ginasio. 2 courts de ténis e centro
aquático. Teatro para shows e animação. Minigolf. Wifi grátis nas zonas comuns.
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte
nos restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais das 08:00 às 02:00hrs.
Minibar, cofre e serviço de quartos 24 hrs. Discoteca. Desportos aquáticos sem
motor: vela, caiaques, etc. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades. Animação para adultos e crianças.
ESPECIAL NOIVOS Prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. Decoração
especial no quarto. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.
SELECT CLUB para maiores de 18 anos. Com piscina privada com bar aquático
e serviço de camareiro. Snack bar com bebidas premium e “Ceviche Bar”. Sala
exclusiva com concierge, sala de estar com TV e serviço de canapés e café. Na
praia, zona privada com bar e serviço de camareiro. Conta com 276 Junior Suites
com jacuzzi.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

STANDARD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.504€
POR PESSÕA

Iberostar
Paraíso Lindo 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia.
QUARTOS 448 unidades (entre elas Standard, Superior Family e Junior Suite)
com casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo, minibar (com reposição diária de água,
sumos e cerveja), cafeteira, cofre (incluído), set de passar a ferro e varanda.
Serviço de quartos 24 hrs. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 3
adultos + 1 criança.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 6 restaurantes (1 buffet e 5 de especialidades à la
carte: cajun, gourmet, italiano, steak-house e mexicano). 1 snack-bar, gelataria
e 7 bares (entre eles 1 aquático, 1 no teatro para shows, 1 na piscina, 1 no lobby
bar, etc). 6 piscinas com jacuzzis e zona infantil. Miniclub (4-12 anos). Parque
aquático infantil. Discoteca. SPA (com custo). Centro Comercial e Centro de
Convenções. Ginásio, court de ténis e centro aquático. Campo de golf de 18
buracos (com custo). Wifi no lobby (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor: catamarã, caiaques, windsurf,
etc. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades: Aeróbica, ténis
de mesa, voleibol, ténis, ginástica, basquetebol, tiro com arco, etc. Animação
para adultos e crianças. Shows nocturnos. Os clientes podem disfrutar das instalações e serviços do Hotel Iberostar Paraíso del Mar e Iberostar Paraiso Beach.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas e garrafa de vinho à chegada. Presente
surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

STANDARD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.406€
POR PESSÕA

Iberostar
Quetzal 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a 50 minutos do aeroporto de Cancún. A
pouca distância da famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
QUARTOS 350 unidades (entre elas Standard, Family, Junior Suites, etc) com
casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador
de tecto, telefone, TV por cabo, minibar (com reposição cada 2 dias de água,
sumos e cerveja nacional), cafeteira, cofre (incluído), set de passar a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos das 11:00 às 23:00 hrs. Quartos adaptados
para deficientes. Wifi (com custo). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos
+ 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes (2 buffet e 5 de especialidades à
la carte: italiano, mexicano, japonês, steak-house e tropical). 7 bares (2 lobby
bar, 1 na praia, 1 aquático, 1 sport bar, 1 bar tropical e 1 bar teatro). 4 piscinas (1
principal, 1 de actividades, 1 infantil e 1 com bar aquático). SPA (com custo). Sala
de reuniões. Ginásio, court de ténis e centro aquático. Actividades diárias: ténis,
voleibol, tiro com arco, aeróbica, yoga, etc. Wifi nas áreas comuns (com custo).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 3 jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por semana de estadia, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais
24 horas. Minibar, cofre e serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor:
catamarã, caiaques, windsurf, etc. 1 aula de mergulho na pisicina. Actividades
diárias para adultos e crianças. Miniclub. Animação. Shows nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas e garrafa de vinho à chegada. Presente
surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

STANDARD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.647€

1.393€

Iberostar
Paraíso Maya 5*

Iberostar
Paraíso del Mar 5*

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia.

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a 30 min. do aeroporto.

QUARTOS 432 Junior suites com casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV
por cabo, DVD, minibar, cafeteira, cofre, set de passar a ferro e varanda ou terraço.
Serviço de quartos. Quartos adaptados para deficientes. Wifi grátis. CAPACIDADE
MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.

QUARTOS 388 unidades com casa de banho completa com secador de cabelo, ar
condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo, minibar, cafeteira, cofre,
set de passar a ferro e varanda. Serviço de quartos das 11 às 23 hrs. Quartos adaptados para deficientes. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 3 adultos + 1 criança.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes (1 buffet e 8 à la carte). 1 snack-bar,
gelataria, cafetaria e 7 bares. 8 piscinas. Miniclub (4-12 anos). Centro aquático. Discoteca para adultos e outra para adolescentes. SPA com custo (excepto nas áreas
húmidas), centro comercial e de convenções. Ginásio, 3 courts de ténis. Campo de
golf de 18 buracos (com custo). Wifi nas zonas comuns (gratuito).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares à la carte nos restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade). Vinho às refeições. Snacks,
bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 24 horas. Minibar, Wifi e
serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor (catamarã, caiaques, windsurf,
etc.) e 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Actividades. Animação. Os clientes podem disfrutar das instalações do Iberostar Paraíso del Mar, Paraíso Beach e
Paraíso Lindo.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas e garrafa de vinho à chegada. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes (2 buffet e 7 à la carte). 1 snack-bar,
gelataria e bares. Grande piscina com cadeiras e zona de camas balinesas. Miniclub
(4-12 anos). Discoteca (1 para adultos das 22.30 às 03.00 e 1 para jóvens das 20:00
às 22:00 hrs.). SPA com custo, centro comercial e centro de convenções. Sala de
jogos e de leitura. Ginásio, court de ténis e centro aquático. Campo de golf de 18
buracos (com custo).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 3 jantares à la carte (por semana
e com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais 24 horas. Minibar, cofre e serviço de quartos. Desportos
aquáticos sem motor: catamarã, caiaques, windsurf, etc. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. Entrada e bebidas na discoteca. Animação. Os clientes podem
disfrutar das instalações do Iberostar Paraíso Beach.
ESPECIAL NOIVOS Cesta de frutas e garrafa de vinho à chegada. Presente surpresa. Imprescíndivel licença de casamento.

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.973€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Iberostar
Grand Hotel Paraíso 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia e a 32 km. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 300 unidades tipo Junior Suite e 10 unidades “Lua de Mel”. Todas
contam com casa de banho com banheira de hidromassagem e secador de
cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV de ecrã plano por cabo, leitor de DVD e Ipod, carta de almofadas,
minibar Premium, cafeteira, set de passar a ferro, cofre e varanda ou terraço.
Serviço de mordomo e de concierge. Serviço de quartos 24 horas. Wifi (grátis).
CAPACIDADE MÁXIMA 2 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes: 2 restaurante buffet, 5 restaurantes de especialidades (italiano, gourmet, mexicano, japonês e de carnes e
peixes) e 1 restaurante de praia. 5 bares. 3 piscinas: 1 de agua salgada com
bar aquático, 1 interior climatizada e 1 piscina relax. Zona comercial, sala de
Internet e salão de beleza. SPA (com custo excepto nas áreas húmidas). Sala
de fitness. Courts de ténis, centro aquático e campo de golf de 18 buracos.
Discoteca. Wifi (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, bebidas nacionais e selecção
de marcas internacionais 24 horas. Jantares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks. Minibar, cofre, Wifi e serviço
de quartos 24 hrs. Actividades variadas (ténis de mesa, voleibol, basquetebol,
tiro com arco, bicicletas, ténis, etc.). Desportos aquáticos sem motor: snorkel,
vela, catamarã, caiaques e windsurf. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina.
Actividades diurnas, shows e música todas as noites. Uso do campo de golf (1
green fee gratuito para estadias de 3-4 noites, 2 green fee para estadias de 5-13
noites e 4 green fee para estadias de mais de 14 noites ). Além disto, poderá
disfrutar das instalações do restante complexo Iberostar Playa Paraíso. Das 9
às 18 h. tambem podem disfrutar das instalações do Iberostar Quetzal, Tucán,
Cancún e Cozumel (transporte não incluido).

SPA

ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante. Cesta de frutas. Presente surpresa.
Quarto Superior (sujeito à disponibilidade). Imprescindível licença de casamento.

+18
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.920€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

Maiores de 18 anos

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, a 45 minutos do aeroporto e a pouca distância da famosa 5ª Avenida de
Playa del Carmen.
QUARTOS 394 Junior Suite (incluindo 60 Swim-up
Jr. Suite) com sala de estar com sofá, casa de banho
completa com banheira e 2 duches independentes,
secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV de
ecrã plano por cabo, leitor de CD/DVD, minibar (com
reposição diária de água, sumos e cerveja), cafeteira,
cofre, set de passar a ferro, varanda privada e serviço
de quartos 24 hrs. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA
3 adultos.
INSTALAÇÕE E SERVIÇOS 12 restaurantes: 2 buffet e
10 de especialidades: Asiático, Gourmet, Mediterrâneo,
Mexicano, Rodízio, italo-argentino e trattoria. Rte. “Pasión” by Martín Berasategui (apenas adultos, com reserva e com custo). Fusión-latina (com custo). Gabi Club.

2 snack-bar. 16 bares. 3 piscinas (1 para actividades e 1
exclusiva de Serviço Real). Desportos aquáticos (com
custo). Ginásio. Yhi Spa (com custo). Court de ténis. Coreto para casamentos. Centro de negócios e centro de
convenções. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão Completa, jantares nos restaurantes de especialidades, snacks, bebidas nacionais
e “Premium” ilimitadas e vinhos internacionais nos
restaurantes à la carte. Minibar, cofre, Wifi e serviço de
quartos 24 horas. Actividades desportivas e ténis. Ginásio. Animação.
ESPECIAL NOIVOS Cesta de frutas e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço
romântico no quarto. 15% de desconto nos serviços do
SPA. Serviço nocturno de abertura de cama. Comprovativo de casamento inferior a 2 meses. Estadia mínima
5 noites.

ROYAL SERVICE Check in/out privado. Os quartos dispõem de hidromassagem na varanda. Salão com acesso gratuito à Internet, imprensa internacional, serviço
de pequeno-almoço continental, café, chá, bebidas e
aperitivos durante todo o dia. Mordomo. Zona reservada na praia e piscina privada. Restaurante exclusivo
para pequeno-almoço e almoço. Salões de reuniões.

+18

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.912€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

PARADISUS JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, a 45 minutos do aeroporto e a pouca distância da famosa 5ª Avenida de
Playa del Carmen.
QUARTOS 510 Junior Suite (incluindo 56 Swim-up Jr.
Suite) com sala de estar com sofá, casa de banho completa com banheira e duche independentes e secador
de cabelo, ar condicionado, telefone, TV de ecrã plano
por cabo, leitor de CD/DVD, minibar (com reposição
diária de água, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, set de
passar a ferro, varanda privada e serviço de quartos 24
hrs. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA em Jr. Suite: 3
adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 12 restaurantes: 2 buffet
e 10 de especialidades: Asiático, Gourmet, Mediterrâneo, Mexicano, Rodízio, italo-argentino e trattoria. Rte.
“Pasión” by Martín Berasategui (apenas adultos, com

reserva e com custo). Fusión-latina (com custo). Gabi
Club. 2 snack-bar. 16 bares. 4 piscinas (1 para actividades e 1 exclusiva de Family Concierge). Desportos
aquáticos (com custo). Miniclub. Ginásio. Yhi Spa (com
custo). Court de ténis. Coreto para casamentos. Centro
de negócios e centro de convenções. Wifi nas zonas
comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa, jantares nos restaurantes de especialidades, snacks, bebidas nacionais
e “Premium” ilimitadas e vinhos internacionais nos
restaurantes à la carte. Minibar, cofre, Wifi e serviço de
quartos 24 horas. Actividades desportivas e ténis. Ginásio. Animação e miniclub.

do SPA. Serviço nocturno de abertura de cama. Comprovativo de casamento inferior a 2 meses. Estadia
mínima 5 noites.
FAMILY CONCIERGE Salão exclusivo para check in
privado e acesso à internet. No quarto: kit de praia
e amenidades para crianças, Play Station (mediante
pedido) e carta de almofadas. Concierge familiar que
coordenará as necessidades e entretenimento de toda
a família, desportos e actividades familiares e 1 walkie-talkie para que os pais possam ter comunicação
com o concierge familiar. Piscina e restaurante exclusivos.

ESPECIAL NOIVOS Cesta de frutas e garrafa de vinho espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço
romântico no quarto. 15% de desconto nos serviços

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.710€

Secrets
Silversands Riviera 5*

+18

2.041€

Secrets
Maroma Beach 5*

+18

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia.

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia.

QUARTOS 433 elegantes Junior Suites com casa de banho completa com jacuzzi
para dois e secador de cabelo, sala de estar com sofá, ar condicionado, ventilador
de tecto, telefone, TV-SAT de ecrã plano, relógio-despertador, reproductor de CD e
DVD, minibar (com reposição diária de água, refrescos, sumos e cerveja), cafeteira,
cofre, tábua de passar a ferro, uso de roupão e chinelos e terraço. Serviço de quartos
24 horas. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA (em quarto base) 3 adultos.

QUARTOS 412 elegantes Junior Suite com banho completo com jacuzzi, secador
de cabelo, zona de estar com sofá, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de
roupões e chinelos, telefone, TV-SAT de ecrã plano, relógio-despertador com base
para IPOD, DVD, minibar (com reposição diária de água, refrescos, sumos e cerveja),
cafeteira, cofre, set de engomar e varanda. Serviço de quartos 24 horas. Wifi (grátis).
CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos (no quarto base). Outras categorias 2 adultos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 8 restaurantes e 8 bares (1 deles aquático). Cafetaria.
Adega de vinhos (com custo). 8 piscinas, 2 grandes jacuzzis, SPA (com custo), ginásio e court de ténis. Teatro para espectáculos. Wifi nas zonas comuns (grátis).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes: 1 buffet e 6 de distintas especialidades. 7 bares (1 deles aquático), 1 cafetaria e 1 snack-bar. Piscina. SPA (com custo) e
ginásio. Teatro para espectáculos. Wifi nas zonas comuns (grátis).

TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados à
la carte (não necessita de reserva), vinho às refeições, snacks, bebidas nacionais e
selecção de marcas “Premium” 24 horas. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos.
Desportos aquáticos sem motor (snorkel, catamarã e caiaque). Actividades variadas:
Yoga, ténis, voleibol bilhar, ténis de mesa, jogos de mesa... Animação.

TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados à
la carte (não necessita de reserva) e vinho às refeições. Snacks e bebidas de marcas
“Premium” ilimitadas. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos aquáticos
sem motor (snorkel, catamarã e caiaque). Actividades: Yoga, ténis, voleibol, bilhar,
ténis de mesa, dardos, jogos de mesa, etc. Animação.

ESPECIAL NOIVOS Prato de fruta e garrafa de espumante à chegada. Presente
surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). Abertura de cama. 15% de
desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.

ESPECIAL NOIVOS Prato de fruta e garrafa de vinho espumoso à chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). Abertura de cama. 15%
de desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

JUNIOR SUITE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.477€
POR PESSÕA

Dreams Tulum
Resort & Spa 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. Próximo da zona arqueológica de Tulum e do
parque de Xelha.
QUARTOS 432 unidades com casa de banho completo com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV por cabo de ecrã plano, relógio-despertador com suporte para I-pod, CD e DVD, minibar (com reposição
diária de água, refrescos, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, tábua de engomar
e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi (grátis). Quartos adaptados
para deficientes. CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2
crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes: 1 buffet e 6 de especialidades
(francês, mexicano, asiático, italiano, grill e japonês). Cafetaria. Snack bar e 7
bares (1 deles aquático). 2 piscinas (1 delas com zona para crianças). Miniclub.
Luxoso SPA by Pevonia (com custo), ginásio e court de ténis. Golf grátis (obrigatório aluguer de carro). Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades (sem reserva), vinho da casa às refeições, snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais Premium 24 horas. Minibar,
cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor (snorkel, catamarã, caiaque e windsurf ). Actividades variadas. Animação. Festas temáticas na
praia. Serviço de camareiros na piscina e praia.
ESPECIAL NOIVOS Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à chegada.
Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos serviços do SPA. Abertura de cama. Obrigatório apresentar documento
comprovativo inferior a 3 meses.
CLUB PREFERRED Secção exclusiva com salão privado com serviço de pequeno-almoço continental, aperitivos, sobremesas e licores. No quarto: Jacuzzi
na casa de banho e amenidades especiais.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE GARDEN VIEW (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.632€

Secrets Capri
Riviera Cancún 5*

+18

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 35 min. do aeroporto e a 5 min. de Playa del
Carmen.
QUARTOS 291 unidades (a maioria com vista ao mar) com banho completo com
banheira e duche separado, secador de cabelo e amenities de luxo, uso de roupões
e chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV-SAT de ecrã plano, reproductor CD e DVD, com base para IPOD, minibar (com reposição diária de água,
refrescos, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, set de engomar e varanda. Serviço de
quartos e Concierge 24 horas. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 1 restaurante buffet e 5 gourmet à la carte. 4 bares.
Salão de reuniões e Bussines Center. Piscina, ginásio e court de ténis. SPA (com custo). Wifi nas zonas comuns (grátis).

1.729€

Dreams
Riviera Cancún 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. Apenas a 20 min. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 486 unidades com casa de banho completo com banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões e chinelos, telefone, TV por cabo, relógio-despertador com suporte para MP3,
CD e DVD, minibar (com reposição diária de água, refrescos, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, tábua de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas.
Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes: 1 buffet e 6 de especialidades. 1 grill
e 6 bares. Piscina. Miniclub (3-12 anos). SPA (com custo) e ginásio. Uso do campo
de golf próximo (consulte condições na chegada). Wifi nas zonas comuns (grátis).

TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados à
la carte (não necessita de reserva). Snacks e bebidas de marcas “Premium” 24 hrs.
Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos e de Concierge. Actividades e animação.
Ginásio e ténis. Desportos aquáticos sem motor (snorkel, caiaques, windsurf, vela).
Uso do campo de golf próximo (consulte condições na chegada).

TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados nos
restaurantes de especialidades (sem reserva), vinho da casa às refeições, snacks e
bebidas nacionais Premium 24 horas, minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos aquáticos sem motor (1 aula de mergulho na piscina, snorkel, catamarã,
caiaque e windsurf ). Actividades: aeróbica, voleibol, bilhar, ping-pong, jogos de
mesa. Animação.

ESPECIAL NOIVOS Prato de fruta e garrafa de vinho espumoso à chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). Abertura de cama. 15% de
desconto nos serviços do SPA. Imprescindível apresentar documento comprovativo
inferior a 3 meses.

ESPECIAL NOIVOS Prato de fruta e garrafa de vinho espumante à chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva). 15% de desconto nos
serviços do SPA. Abertura de cama. Obrigatório apresentar documento comprovativo inferior a 3 meses.

PREFERRED CLUB DELUXE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)

PREMIUM DELUXE (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

MÉXICO · RIVIERA MAYA 149

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.998€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Secrets
Akumal 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 20 min. de Playa del Carmen e a 1 hora do
aeroporto de Cancún.
QUARTOS 434 Junior Suites com banho completo com secador de cabelo
e jacuzzi para 2, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV de 42” por
cabo, reproductor DVD, com base para IPOD, minibar (com reposição diária de
água, refrescos, sumos e cerveja), cafeteira, cofre, set de engomar, uso de roupões e chinelos, cortesía nocturna e varanda. Serviço de quartos e Concierge
24 horas. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 7 restaurantes (1 buffet e 6 à la carte: italiano,
francês, gourmet asiático, mexicano, grill e de peixes e mariscos). 1 cafetaria e 1
snack bar. 6 bares. Salãos de reuniões. Grande piscina infinity. Ginásio. Facilidades para a prática de desportos aquáticos. Luxoso SPA by Pevonia (com custo).
Lojas. Wifi nas zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO “DE LUXO” Pensão completa tipo buffet, jantares ilimitados
à la carte (não necessita de reserva). Snacks e bebidas de marcas “Premium”
ilimitadas 24 hrs. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Ginásio. Desportos
aquáticos sem motor (snorkel, caiaques, windsurf e 1 aula de mergulho na piscina). Serviço de camareros na piscina e praia. Música ao vivo. Festas temáticas
na piscina e praia.
ESPECIAL NOIVOS Check-in pessoalizado. Frutas e garrafa de vinho espumoso à chegada. Presente surpresa. Pequeno-almoço no quarto (com reserva).
15% de desconto nos serviços do SPA. No último dia possibilidade de manter
o quarto até 18:00 hrs. (sujeito a disponibilidade). Imprescindível apresentar
documento comprovativo inferior a 3 meses.
CLUB PREFERRED Secção exclusiva que oferece Check in/out privado. Carta
de almofadas. Salão com serviço de pequeno-almoço continental, aperitivos,
sobremesas e licores.

+18
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO

DESDE

DESDE

POR PESSÕA

POR PESSÕA

1.428€

1.223€

Barceló
Tucancún Beach 4*

Bellevue
Beach Paradise 4*

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a pouca distância dos principais centros comerciais
e de ócio. A 25 minutos do aeroporto.

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia e a 15 km. do aeroporto. Entre o Mar Caribe e a
Lagoa Nichupté.

QUARTOS 335 unidades com casa de banho com duche e secador de cabelo, ar
condicionado, telefone, TV via satélite, cafeteira, minibar (com reposição diária), tábua de passar a ferro, cofre (com custo) e a maioria com varanda/terraço. Room
service 24 hrs e Wifi (com custo). CAPACIDADE MÁXIMA 2 adultos + 2 crianças ou
3 adultos + 1 criança.

QUARTOS 167 unidades (entre elas 52 Junior Suite) com casa de banho com duche e secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV via satélite, cofre (com custo) e varanda/terraço (excepto em Jr. Suite) com bonitas vistas para o mar ou para
a lagoa. As Junior Suite tem sofá cama. CAPACIDADE MÁXIMA 2 adultos + 2 crianças
ou 3 adultos + 1 criança.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 4 restaurantes (2 buffet, especialidades do mar e
mexicano), 1 snack-bar 24 horas e 5 bares. 3 piscinas. 1 campo de ténis. Miniclub
(4-11 anos). SPA (com custo) e salão de beleza. Ginásio. Joalheria e loja de souvenirs.
Teatro com shows. Wifi nas zonas comuns (com custo).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 restaurantes (buffet, internacional e italiano), 1
snack-bar e 3 bares (lobby bar, bar piscina e sport bar). 1 piscina com jacuzzi. 1
campo de ténis. Teatro para shows. Loja de souvenirs.

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares nos restaurantes de especialidades (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais
24 hrs. Minibar. Programa de actividades: aeróbica, voleibol, badminton, petanca,
ténis de mesa, basquetebol, ténis diurno, etc. Na marina Aquaworld, situada a 5 min
do hotel: Caiaque, windsurf e gaivotas (transporte não incluído). Entretenimento
diurno e nocturno.

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 1 jantar no restaurante internacional “Mediterrâneo” (para estadas de 7 noites, com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks e bebidas nacionais 24 horas (bebidas alcoólicas só das 10 às 24
horas). Programa de actividades: aeróbica, hidroginástica, pólo aquático, voleibol,
ténis, etc. Desportos aquáticos sem motor (caiaque, vela, snorkel). Entretenimento
diurno e nocturno para crianças e adultos.
ESPECIAL NOIVOS Decoração com toalhas e pétalas de rosas. Presente surpresa.

ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante na chegada. Presente surpresa. Vista
mar (sujeito a disponibilidade). Obrigatório licença matrimonial.

STANDARD (QUARTO BASE)

STANDARD (QUARTO BASE)

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.494€
POR PESSÕA

Iberostar
Cancún 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a 15 minutos do aeroporto, na zona hoteleira.
QUARTOS 426 unidades (entre elas Superiores, Junior Suites, Master Suites e
Vilas) com casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado,
telefone, TV plasma por cabo, rádio-relógio com reproductor de CD e MP3, minibar (com reposição diaria de água, sumos e cerveja nacional), cafeteira, cofre
e set de passar a ferro. Varanda ou terraço (excepto no quarto base). Serviço de
quartos. Quartos adaptados para deficientes. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 5 restaurantes (1 buffet e 4 de especialidades à la
carte: japonês, steak-house, gourmet e mexicano). 6 bares (entre eles 1 aquático, 1 no teatro, 1 na piscina, 1 no lobby bar, etc). 7 piscinas com jacuzzis e 1
piscina infinity. Miniclub (4-12 anos) e Teen´s Club (13-17 anos). Parque aquático infantil. SPA (com custo). Centro de Convenções. Loja. Ginásio, cabelereiro, 2
courts de ténis e 1 de futebol. Campo de golf de 18 buracos (com custo). Wifi
no lobby grátis.
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares à la carte nos restaurantes temáticos (com reserva e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas
nacionais e selecção de marcas internacionais até 01:00 hrs. Minibar, cofre, Wifi
e serviço de quartos. Actividades: tiro com arco, basquetebol, voleibol praia,
aulas de danças, aeróbica aquática, waterpolo, etc. Miniclub e Club de adolescentes. Animação para adultos e crianças. Shows nocturnos.
ESPECIAL NOIVOS Fruta com chocolate e garrafa de vinho à chegada. Presente surpresa. Decoração especial no quarto. Imprescíndivel licença de casamento.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DUPLO VISTA MAR (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.703€
POR PESSÕA

Moon Palace
Golf & SPA 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 10 min. do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 2.404 unidades (a maioria Superiores Deluxe) com jacuzzi para 2,
casa de banho completa com secador de cabelo, uso de roupões e chinelos,
ar condicionado, telefone, relógio despertador, TV-SAT, minibar (com reposição
diária de refrescos, cerveja e vinho), dispensador de licores, cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Wifi gratuito. Room Service 24 hrs. Quartos
adaptados para deficientes. CAPACIDADE MÁXIMA 4 pessoas.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 14 restaurantes (2 buffet, sushi & pizza, 3 italianos,
brasileiro, 3 mexicanos, oriental, de mariscos, steak house e caribenho) e 12
bares (alguns deles aquáticos). Snack bar. 9 piscinas (2 delas para criaças) e 6
jacuzzis. Tanque de imersão (com custo). 5 campos de ténis, 2 de basquetebol
e 2 ginásios. Minigolf. SPA (com custo). Discoteca. Miniclub (4-12 anos). Salão
de beleza e lojas. Centro de convenções. Campo de Golf. Wifi em várias zonas
do hotel (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares ilimitados nos restaurantes à la carte. Snacks, bebidas nacionais e internacionais Premium 24 horas. Minibar, cofre, Wifi e Room service. Actividades variadas: futebol de praia,
yoga, pilates, ténis de mesa, bicicletas, jogos de mesa, etc. Desportos aquáticos
sem motor. Miniclub. Festas temáticas e espectáculos nocturnos.
ESPECIAL NOIVOS Cocktail de boas-vindas. Garrafa de espumante e minibolo
nupcial. Presente surpresa. 2 T-shirts de presente. Abertura de cama. 1 pequeño-almoço no quarto. 1 jantar romântico. No último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 18.00 hrs (sujeito a disponibilidade). Imprescindivel certidão
de casamento. Mínimo 3 noites.
CRÉDIT RESORT ATÉ 1500 USD (por quarto e para uma estadia mínima de 5
noites). Com este magnífico voucher poderá beneficiar de grandes descontos
no Golf, Tratamentos no Spa, Excursões opcionais, Jantares especiais e muito
mais... Mais informação à sua chegada ao hotel.

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.897€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

Hard Rock
Cancún 5*
SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, em plena zona de lazer da zona hoteleira. A 20
minutos do aeroporto de Cancún.
QUARTOS 600 unidades (entre elas Deluxe Family, Deluxe Platinum e Deluxe
Diamond) com jacuzzi para 2, casa de banho completa com duche independente e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, telefone, relógio despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária
refrescos, água e cerveja nacional), dispensador de licores, cafeteira, cofre, set
de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi gratuito. CAPACIDADE MÁXIMA 4 pessoas (em quarto base).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 6 restaurantes: 1 buffet e 5 restaurantes de especialidades à la carte (mexicano, asiático, italiano, rodízio e pizzaria). 1 snack-bar.
5 bares (incluindo vários aqúaticos). Salas de reuniões e de negócios. Várias
piscinas com jacuzzis. Miniclub. Campo de ténis. Ginásio. SPA (com custo). Lojas
e cabeleireiro. Wifi nas várias zonas comuns (grátis).
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares ilimitados à la carte
(sem reserva). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais
24 horas. Carta de vinhos. Minibar, cofre, Wifi e serviço de quartos. Desportos
aquáticos sem motor (snorkel, caiaque, vela, etc). Ginásio e ténis. Miniclub. Festas temáticas.
ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante à chegada. Mini bolo nupcial. Abertura de cama. Presente surpresa. 1 Pequeno almoço no quarto (com reserva). 1
jantar romântico. Último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 18.00 hrs
(sujeito a disponibilidade). Obrigatório apresentar licença matrimonial.
CRÉDIT RESORT ATÉ 1.800 USD (por quarto). Para desfrutar de descontos
no Golf, SPA, Jantares Especiais, etc. Válido de 01/05/2016 a 23/12/16 e para
estadias de 7 noites (para menos noites, consulte valor).

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de
Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

DELUXE GOLD (QUARTO BASE)
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7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.696€
POR PESSÕA

AURA (QUARTO BASE)

SITUAÇÃO Entre o Mar Caribe e a Lagoa Nichupté.
Muito próximo a zonas comerciais e a 20 minutos
do aeroporto e da centro da cidade.
QUARTOS 434 unidades totalmente renovadas
num estilo moderno e confortável, todos eles com
vista mar ou para a lagoa com casa de banho completa, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição
diária de água, sumos e cerveja), cafeteira, tábua
de passar a ferro, cofre e serviço de quartos 24 hrs.
Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos ou 2
adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 5 restaurantes (4 deles de variadas especialidades à la carte). 7 bares.
3 piscinas (2 delas para adultos). E-Space (internet

Cafe & Snack), Chill Out Deck. Salão de reuniões.
SPA (com custo). Boutique e loja de presentes. Cabeleireiro. Clube de praia com festas de 6ª feira a
domingo. Rose Bar DJ (de 5ª feira a sábado). Wifi
grátis.
TUDO INCLUÍDO Pequeno-almoço buffet, almoço e jantar à la carte, bebidas “Premium” ilimitadas, snacks e selecção de vinhos da casa. Minibar,
Wifi e cofre. Ginásio. Acesso ao Beach Club de 2ª
a 5ª-feira (salvo festas e eventos privados) e ao
Chill-out Zone.

ME + (maiores de 18 anos) Serviço exclusivo com
check-in e out privado, uso do salão “The Deep
Lounge”. Uso gratuito de piscina e saunas do SPA,
serviço de quartos 24 horas, snacks das 07.00
às 23.00 hrs, degustação de vinhos e tequilas no
restaurante “Silk & Salt”, 1 jantar romântico na praia
(mínimo 3 noites e com reserva), acesso ao Beach
Club (incluindo festas e eventos privados), 1 mini-massagem de 20 minutos, fitness, Yhi SPA com
yoga, pilates e cardio. Aluger de filmes (noite livre
de 1 filme por estadia, a pedido).

ESPECIAL NOIVOS Garrafa de espumante e aperitivos. Presente surpresa. Quarto superior (sujeito
a disponibilidade). Mínimo 5 noites. Licença matrimonial inferior a 2 meses.

Mais de 1.000 m2 incluindo: circuito ritual de
água, Life Fitness Ginásio com equipamento
moderno, zona de hidroterapia com sauna, banhos
de vapor, piscina de hidromassagem, centro de
relaxamento para rosto, tratamentos corporais e
massagens (custo adicional).

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

MÉXICO · CANCÚN 155

7 NOITES
TUDO INCLUÍDO
DESDE

1.853€
POR PESSÕA

SELECÇÃO

PARADISUS JUNIOR SUITE VISTA LAGOA (QUARTO BASE)

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a 1 km. do centro
comercial “Plaza Kukulkan”. A 15 min. do aeroporto.
QUARTOS 663 unidades (incluíndo 442 Deluxe Junior
Suite) com casa de banho completa com secador, ar
condicionado, telefone, relógio-despertador, TV plasma por cabo com canais pagos, minibar, cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e terraço privado. Serviço de
quartos 24 horas. Wifi (grátis). CAPACIDADE MÁXIMA 3
adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 9 restaurantes (buffet,
grill, mexicano, mediterrâneo, latino fusion e asiático).
Restaurante “Vasco” e “Tempo” by Martín Berasategui
(com custo e para adultos) e 1 restaurante exclusivo
do Royal Service. 7 bares. Centro de convenções. 3 piscinas de adultos e 1 para crianças, SPA (com custo) e
ginásio. Babyclub (1-4 anos). Miniclub (5-12 anos). Facilidades na práctica de desportos aquáticos sem motor.
1 court de ténis. Campo de golf de 9 buracos (green
fee grátis). Lojas. Wifi nas zonas comuns (grátis).

TUDO INCLUÍDO Pequeno almoço buffet, almoço e
jantar à la carte (com reserva nos restaurantes de especialidades), bebidas nacionais e importadas. Campo de
golf de 9 buracos (sujeito a disponibilidade), ténis, actividades aquáticas não motorizadas em “Aquaworld”.
Babyclub e Miniclub. Animação. Ginasio. Minibar, cofre
e Wifi. Room service 24 hrs.

FAMILY CONCIERGE Check in / out privado, Internet.
Buffet de aperitivos. Assistência de um Family Concierge. Teléfone movil para a comunicação com o Concierge. Actividades para crianças e para toda a família.
No quarto: roupões e chinelos no quarto. Kit de praia.
Menú de almofadas. Amenidades de banho e minibar
para toda a família. Play station (á pedido).

ESPECIAL NOIVOS Morangos com chocolate e garrafa de espumante. Presente surpresa. 1 pequeno-almoço romântico no quarto. Serviço nocturno de abertura de cama. 10% desconto no SPA. Mínimo 5 noites.
Licença matrimonial inferior a 2 meses.
ROYAL SERVICE (maiores 18 anos) Check in/out privado, biblioteca, internet, buffet de pequeno-almoço
continental e imprensa internacional. Reserva preferente nos restaurantes de especialidades, no SPA, etc.
Acesso às áreas húmidas do SPA. Piscina e zona de
praia privada. No quarto: Carta de almofadas e serviço
de mordomo.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica, alojamento em quarto duplo base, transfer aeroporto-hotel-aeroporto,
seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Cancún e Riviera Maya
CANCÚN
RIVIERA MAYA

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ: Avião
ida e volta em voo especial desde
Lisboa (para determinadas saídas
de Maio e/ou Outubro) em tarifa
básica. Todos os transfers no destino. Seguro de viagem básico. Taxas
de aeroporto (154 €).

DESDE

869€

POR PESSÕA

O PREÇO NÃO INCLUÍ: Alojamento em Cancún e Riviera Maya.

Cancún ou
Riviera Maya
e Cozumel

Occidental
Grand Cozumel
5*

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ: Avião ida
e volta em voo especial desde Lisboa
(para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica. Todos
os transfers no destino (incluíndo o
ferry Playa del Carmen - Cozumel).
Seguro de viagem básico. Taxas de
aeroporto 154 €.

COMBINADO
COM COZUMEL
DESDE

977€

POR PESSÕA

O PREÇO NÃO INCLUÍ: Alojamento
em Cancún, Riviera Maya e Cozumel.

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia.
QUARTOS 243 unidades com casa
de banho completa com secador
de cabelo, A/C, ventilador de tecto,
telefone, TV por cabo, rádio despertador, cafeteira, minibar, tábua de
passar a ferro, cofre e varanda ou terraço. Room Service. Wifi (com custo). CAPACIDADE MÁXIMA 3 adultos
ou 2 adultos + 2 crianças.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 6
restaurantes. 3 bares. 3 piscinas e jacuzzi. Discoteca. Ginásio, 2 campos
de ténis, SPA (com custo) e salão de
beleza. Miniclub. Loja.
TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 3 jantares nos restaurantes de especialidades (por semana de estadia e com reserva), snacks
e bebidas nacionais ilimitadas.
Actividades diurnas (voleibol, ténis,
ginásio, etc). Desportos aquáticos
sem motor: caiaque, snorkel, vela,
windsurf e 1 aula de introducção
ao mergulho na piscina. Entretenimento nocturno.
ESPECIAL NOIVOS Check-in
pessoalizado. Presente surpresa.
Quarto Grand Concierge (sujeito
a disponibilidade). 1 Pequeno-almoço no quarto (com reserva). Serviço nocturno de abertura de cama.
10% de desconto nas massagens.
Minimo 3 noites.

DELUXE (QUARTO BASE)

NOTAS: A primeira e última noite é passada em Cancún ou na Riviera Maya.
Preço “desde” com desconto de Compra Antecipada até 31/Março ja aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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O Melhor de Yucatán
Incluí visitas a: Chichen Itzá, Uxmal, Kabah e Mérida
I

T
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DIA 1.- ZONA ESCOLHIDA-CHICHEN ITZÁ-MÉRIDA (5ª FEIRA)
Pequeno almoço. Saída com destino a Chichen Itzá,
conhecida como a zona arqueológica de maior importância no Mundo Maya-Tolteca, onde encontramos importantes pirâmides como a de “El Castillo”
(pirâmide central), o Jogo da Pelota, o Templo dos
Guerreiros e as Mil Colunas, sem deixar de admirar o
rio Sagrado. Visita e almoço incluído. Seguimos até à
cidade de Mérida. Alojamento no hotel Holiday Inn
***** ou similar.
DIA 2.- MÉRIDA-UXMAL-KABAH-MÉRIDA
Pequeno almoço e pela manhã, saída até à zona arqueológica de Uxmal onde descobriremos o esplendor da arquitetura Maya. No final visitaremos a zona
arqueológica de Kabah onde veremos o belíssimo Palácio de Mascarones que representa a Chac. Almoço
incluído. Regresso a Mérida. Alojamento.

DIA 3.- MÉRIDA-ZONA ESCOLHIDA
Pequeno almoço. À hora acordada saída com destino
a Cancún ou Riviera Maya. Alojamento no hotel.
Saídas garantidas con um mínimo de 2 pessoas.

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ: Avião ida e volta
em voo especial desde Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa
básica. Todos os transfers no destino. Circuito de 2 noites em régime de Meia Pensão
(pequeno-almoço e almoço), as excursões indicadas e com guia acompanhante. Seguro de
viagem básico. Taxas de aeroporto 154 €.
O PREÇO NÃO INCLUÍ: Alojamento em Cancún ou Riviera Maya. .

O MELHOR DE
YUCATÁN
DESDE

1.238€

POR PESSÕA

Circuito Maya
Incluí visitas a: Tulum, Cobá, Chichen Itzá, Uxmal,
Kabah, Mérida e Valladolid
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DIA 1.- ZONA ESCOLHIDA-TULUM-COBACHICHEN ITZÁ (4ª FEIRA E SÁBADO)
Pequeno almoço. Saída pela manhã para Tulum, cidade entre muralhas que foi um porto de grande importância para o Mundo Maya. Este lugar único espera-o
para oferecer-lhe a beleza da sua arquitectura à beira
do Mar Caribe. Visita e continuação até Cobah, situado entre cinco pequenos lagos e de maior dimensão
que Tulum. Visita e almoço incluído num restaurante
da zona. Pela tarde seguimos até Chichen Itzá. Alojamento no hotel Villas Arqueológicas **** ou similar.
DIA 2.- CHICHEN ITZÁ-UXMAL
Pequeno almoço no hotel. Visita a Chichen Itzá, conhecida como a zona arqueológica de maior importância no Mundo Maya-Tolteca, onde encontramos
importantes pirâmides como a de “El Castillo” (pirâmide central), o Jogo da Pelota, o Templo dos Guerreiros
a as Mil Colunas, sem deixar de admirar o Rio Sagrado.
Almoço incluído. Pela tarde seguiremos caminho até
Uxmal, onde teremos a oportunidade de ver o grande
espectáculo de Luz e Som. Alojamento no Hotel Hacienda Uxmal **** ou similar.

DIA 3.- UXMAL-KABAH-MÉRIDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para visitar a zona
arqueológica de Uxmal. Visita das ruínas de Kabah,
onde contemplaremos o Templo das Máscaras e as
impressionantes imágens do deus Chac. Almoço.
Seguimos até Mérida. Chegada e visita panorâmica
da cidade. Alojamento no Hotel Holiday Inn ***** ou
similar.

CIRCUITO
MAYA
DESDE

1.519€

POR PESSÕA

DIA 4.- MÉRIDA-IZAMAL-VALLADOLID-ZONA
ESCOLHIDA
Pequeno-almoço no hotel e tempo livre até à hora
indicada pelo guia para sair até Izamal, considerado um “Pueblo Mágico do México” e das cidades de
maior encanto de Yucatán, com as suas ruas pitorescas e praças onde confluem a cultura Maya, espanhola e mestiça. Visita a Valladolid onde se fará uma
breve paragem para conhecer alguns dos pontos
mais importantes daquela bela cidade colonial. De
seguida dirigirimo-nos até um dos cenotes da zona,
com possibilidade de tomar um banho nas suas
águas refrescantes. Almoço num restaurante da zona
e continuação até Cancún ou Riviera Maya. Alojamento no hotel seleccionado.
Saídas garantidas con um mínimo de 2 pessoas.

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ Avião ida e volta em voo especial desde Lisboa
(para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica. Todos
os transfers no destino. Circuito de 3 noites em régime de Meia Pensão
(pequeno-almoço e almoço), as excursões indicadas e com guia acompanhante. Seguro de viagem. básico Taxas de aeroporto 154 €.

O PREÇO NÃO INCLUÍ
Alojamento em Cancún
ou Riviera Maya.

NOTAS: A primeira e última noite é passada em Cancún ou na Riviera Maya. Os hotéis do circuito serão os mesmos independentemente do hotel escolhido em Cancún ou na Riviera Maya.
Preço “desde” com desconto de Compra Antecipada até 31/Março ja aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Aztecas e Mayas
A cultura mexicana no seu todo: México D.F., Oaxaca,
Monte Albán, Mérida, Uxmal e Chichen Itzá.
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DIA 1.- ZONA ESCOLHIDA-CANCÚN-MÉXICO D.F
(6ª FEIRA) Pequeno almoço, recolha e transfer ao aeroporto para sair em voo regular. Chegada a cidade e
transfer ao H. Plaza Florencia **** ou similar. Alojamento.
DIA 2.- MÉXICO D.F. Pequeno almoço, e saída pela
manhã para realizar a visita da cidade: Palácio Nacional
onde poderá admirar os Murais do Famoso Pintor Diego Rivera, a Catedral, a Praça da Constituição, as suas
avenidas mais importantes como o Passeio da Reforma
e a Avenida Insurgentes com os seus 50 kms de comprimento e o Museu de Antropologia. Regresso ao hotel.
Tarde livre.
DIA 3.- MÉXICO D.F.-BASÍLICA DE GUADALUPE E
TEOTIHUACÁN Pequeno almoço e saída pela manhã
para visitar a Basílica de Guadalupe, o Centro Religioso
mais importante da América Latina, sendo o símbolo
mais representativo do México desde o séc XVII. Seguimos para a zona arqueológica de Teotihuacán onde se
poderá admirar as Majestosas Pirâmides do Sol e da Lua
além do Templo de Quetzalcoalt, a Cidadela e a Calçada
dos Mortos. Regresso ao hotel.

DIA 4.- MÉXICO D.F.-OAXACA-MONTE ALBAN-OAXACA (2ª FEIRA) Pequeno almoço e à hora indicada
transfer ao aeroporto para apanhar o voo com destino a
Oaxaca. Chegada, assistência e transfer ao hotel Aitana
**** ou similar. Pela tarde, excursão a Monte Albán, fundada entre os anos 500 a 100 a. C., um autêntico colosso
da arqueologia, entre as quais destacamos o “bajorrelieve de los Danzantes”. Esta zona arqueológica de Monte
Albán, é sem dúvida uma das cidades pré-hispânicas
mais importantes do México. Regresso ao hotel.
DIA 5.-OAXACA Pequeno almoço e pela manhã, visita
da cidade, que contempla alguns dos melhores exemplos da arquitectura colonial barroca. Visita da Catedral
e Convento de Santo Domingo, declarado o conjunto
colonial histórico artístico mais importante da América
Latina. Tarde livre.
DIA 6.- OAXACA-MÉRIDA Pequeno almoço e transfer
de saída para apanhar voo para a Mérida. Chegada e
alojamento no hotel El Catellano **** Sup. ou similar.

tetura Maya, a grandeza da Pirâmide do Adivinho, os
Magníficos frisos do quadrângulo das Monjas, e Kabah,
com o seu belíssimo Palácio de Mascarones que representam a Chac, deus da Lua. Almoço incluído. Regresso
ao hotel.
DIA 8.- MÉRIDA-CHICHEN ITZÁ-ZONA ESCOLHIDA
Pequeno almoço e saída até Chichen Itzá, santuário histórico, exemplo da arquitetura Maya e Tolteca. Entre os
seus edifícios mais importantes destacamos: a Pirâmide
de Kukulkan, o Templo dos Guerreiros e as 1000 Colunas, o Templo do Jaguar, o rio Sagrado e o Observatório,
onde os Mayas descobriram os mistérios do firmamento. Visita com almoço incluído. Transfer e alojamento no
hotel escolhido de Cancún ou Riviera Maya.

Saídas garantidas con um mínimo de 2 pessoas.

DIA 7.- MÉRIDA-UXMAL-KABAH-MÉRIDA Pequeno
almoço e excursão de dia completo a Uxmal e Kabah,
onde descobriremos a época de esplendor da arqui-

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ: Avião ida e volta em
voo especial desde Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica.
Todos os transfers no destin. Circuito de 7 noites
em régime de APA, com os almoços e excursões
indicados e com guia acompanhante. Voo regular Cancún-México DF-Oaxaca-Mérida em classe
turística (sujeito a disponibilidade aérea e tarifa.
Consulte condições de emissão). Seguro de viagem básico. Taxas de aeroporto (154 € ) e taxas
adicionais voos no destino (90 €).

AZTECAS E
MAYAS
DESDE

2.070€

POR PESSÕA

O PREÇO NÃO INCLUÍ: Alojamento em Cancún
ou Riviera Maya.

NOTAS: A primeira e última noite é passada em Cancún ou na Riviera Maya. Os hotéis do circuito serão os mesmos independentemente do hotel escolhido em Cancún ou na Riviera Maya. .
Preço “desde” com desconto de Compra Antecipada até 31/Março ja aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.
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Sureste Mágico
Incluí visitas a: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida e Chichen Itzá
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DIA 1.- ZONA ESCOLHIDA-CANCÚN-TUXTLA
GUTIERREZ-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (SÁBADO)
Pequeno almoço e transfer ao aeroporto de Cancún
para apanhar o voo a Tuxtla Gutierrez. Chegada, assistência e partida em autocarro até ao impressionante
Cañón del Sumidero, realizando um passeio em lancha pelo Río Grijalva, admirando a espectacularidade
e grande beleza desta Maravilha do México. Almoço
(incluído) e continuação até Chiapa de Corzo, onde se
poderá admirar a Fonte de estilo àrabe. Continuamos
até San Cristobal de las Casas. Alojamento no H. Diego de Mazariegos ****, H. Catedral ****, H. Casa Vieja
**** ou similar.

DIA 2.- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Pequeno-almoço e visita das comunidades indígenas de San Juan Chamula e Zinacantán, que ainda
conservam as suas tradições ancestrais, uma mescla
de religioso e pagão com bastante cor e misticismo.
Tarde livre. Alojamento.
DIA 3.- SAN CRISTOBAL DE LAS CASA-AGUA
AZUL-PALENQUE
Pequeno-almoço e saída até las Cascadas de Agua
Azul, de uma grande beleza, com as suas àguas de
tonalidades turquesa, nas quais terá a possibilidade
de tomar um banho. Depois faremos uma breve
paragem em Misol-Ha, uma queda de àgua natural
numa zona muito bonita. Posteriormente seguimos
em direcção a Palenque. Jantar e alojamento no H.
Nututun **** ou similar.

SURESTE
MÁGICO
DESDE

2.163€

POR PESSÕA

DIA 4.- PALENQUE-CAMPECHE
Pequeno-almoço e visita da zona arqueológica de
Palenque (uma das mais importantes do Mundo
Maya), considerada pela UNESCO como Património
da Humanidade. Destacam: El Palacio, El Edificio X e
Templo de las Inscripciones, onde se encontra o Túmulo do Rey Pakal. Posteriormente, continuamos até
Campeche, ao longo do Golfo de México. Chegada e
alojamento no H. Ocean View ****, H. Baluartes ****
ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.
DIA 5.- CAMPECHE-UXMAL-MÉRIDA
Pequeno-almoço e passeio panorâmico da bela cidade colonial, nomeada como Património da Humanidade, onde se destaca a sua muralha, os seus fortes e
baluartes, etc. Posteriormente continuamos em direcção a Uxmal, a mais importante zona arqueológica
da rota Puuc e uma das mais importantes do Estado
de Yucatan. Visitaremos a Pirâmide del Adivino, o Cuadrángulo de las Monjas, o Palacio del Gobernador,
etc. Almoço (incluído) e pela tarde continuação até
Mérida, fazendo uma visita panorâmica dos principais
pontos de interesse da cidade: Monumento a La Patria, Paseo de Montejo, Catedral, etc. Chegada e alojamento no H. El Castellano **** ou similar.
DIA 6.- MÉRIDA-CHICHEN ITZÁ-ZONA ESCOLHIDA
Pequeno-almoço e saída até Chichen Itza, sem dúvida uma das zonas arqueológicas mais importantes do
Mundo Maya e do México, considerada pela UNESCO
como Património da Humanidade e nomeada uma
das novas Maravilhas do Mundo. Visitaremos: a Pirámide de Kukulkan ou el Castillo, o Juego de Pelota,
considerado o maior da Mesoamérica, o Templo de
los Guerreros, o Cenote Sagrado, etc. Almoço (incluído) e pela tarde seguiremos para Cancun-Riviera
Maya. Alojamento no hotel escolhido.
Saídas garantidas con um mínimo de 2 pessoas.

O PREÇO “DESDE” INCLUÍ: Avião ida e volta em
voo especial desde Lisboa (para determinadas
saídas de Maio e/ou Outubro) em tarifa básica.
Todos os transfers no destino. Circuito de 5 noites
em regime de APA, com os almoços/jantares e
excursões que se indicam e com guia acompanhante. Voo regular Cancún-Tuxtla Gutiérrez em
classe turística (consulte condições de emissão).
Seguro de viagem básico. Taxas de aeroporto (154
€) e taxas adicionais voos no destino (60 €).
O PREÇO NÃO INCLUÍ: Alojamento em Cancún
ou Riviera Maya.

NOTAS: A primeira e última noite é passada em Cancún ou na Riviera Maya. Os hotéis do circuito serão os mesmos independentemente do hotel escolhido em Cancún ou na Riviera Maya.
Preço “desde” com desconto de Compra Antecipada até 31/Março ja aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

