Luas de Mel
Maiorca, Tenerife e as Caraíbas
É o momento de voltar a sonhar, o momento de dar asas à
imaginação, fazer planos, procurar novos lugares para viver
experiências únicas, recantos para se perder e quebrar a rotina ...
E se é a sua hora de viajar, nós Soltour queremos acompanhá-lo,
como sempre, nesta nova aventura. Para isso, criamos uma oferta
de viagens e férias feitas à vossa medida. Uma proposta com a qual
pode idealizar cada dia das suas férias, transformando-as em algo
verdadeiramente inesquecível.
Apresentamos o nosso folheto de lua de mel, onde pode encontrar
tudo que precisa para realizar a sua viagem de sonho e celebrar a sua
lua de mel perfeita.
Na Soltour temos planos para os dois. Mergulhe nestas páginas
e descubra o vasto leque de possibilidades que lhe oferecemos
carregadas de opções, destinos mágicos, experiências
personalizadas, aventuras ilimitadas e empreendimentos adaptados
a todos os gostos e necessidades.
Tudo, com novas vantagens e pacotes de férias especiais que lhe
permitirão fazer a viagem que sempre desejou, sem prescindir de
nada, com preços ajustados a cada orçamento. E claro, sempre com
a garantia de qualidade Soltour.
Entre num novo mundo de aventura e comece a moldar hoje o seu
plano de férias ideal. Lembre-se que toda a equipa Soltour está à sua
inteira disposição, através da sua agência de viagens de referência,
para que personalize a sua viagem e otimize todos os detalhes da
forma mais simples, segura e económica.
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Vantagens
e Serviços
Colocamos à sua disposição uma série
de vantagens e serviços para tornar
agradável a sua tão esperada viagem
para que continue a viajar com a
Soltour.

Excursões

Seguro de viagem

Voar na classe business

Compra antecipada

Para a sua comodidade e melhor planificação, a Soltour dá-lhe a
possibilidade de contratar na mesma agência de viagens algumas
excursões do destino. Também pode contratar à sua chegada com o
nosso Recetivo Coming2.

Consulte as tarifas da classe business para os destinos que lhe
interessam, de modo a poder desfrutar melhor da viagem desde o
primeiro momento.

Transfers privados

Damos-lhe a possibilidade de contratar um transfer privado do
aeroporto para o hotel e vice-versa. Consulte suplemento.

Bilhete de passageiros

A sua agência de viagens poderá enviar-lhe por e-mail a
documentação da viagem contratada. Para a sua segurança e
conhecimento, no bilhete de passageiro aparecem especificados
todos os serviços contratados pelo cliente, o contacto da sua
agência de viagens, o contacto do representante da Soltour no
destino para onde viaja e o contacto do seguro.

Noite antes do voo

Em viagens nas Caraíbas e para facilitar a ligação com os voos
transatlânticos de Madrid, a Soltour dá-lhe a possibilidade de se
alojar num hotel próximo do aeroporto Madrid-Barajas por um preço
especial. A deslocação aeroporto-hotel-aeroporto também está
incluída.

Todos os pacotes de férias da Soltour incluem um seguro de viagem
com a seguradora EUROP ASSISTANCE. Se desejar, damos-lhe a
possibilidade de ampliar as coberturas de acordo com a opção que
mais lhe convenha.

A Soltour oferece uma seleção de estabelecimentos com descontos
significativos para os clientes que reservam a sua viagem com
antecedência.

Assistência no aeroporto

Pode fazer o check-in diretamente na Companhia Aérea, sem
a necessidade de passar previamente no balcão da Soltour. No
entanto, perante qualquer eventualidade, dispõemos de um balcão
de atendimento no aeroporto de Lisboa e Madrid para atender o
viajante que tiver alguma dúvida ou necessidade.

Aluguer de automóvel

Em Baleares e Canárias, Soltour dá-lhe a possibilidade de usufruir de
uma viagem ao seu gosto, pode levantar e devolver o seu automóvel
de aluguer no aeroporto, aquando da sua chegada e no fim da sua
estadia no destino escolhido.

Gastos de
cancelamento
Lua de mel

Com Soltour queremos que desfrutem da “Lua de Mel” desde o
primeiro momento. Dependendo do hotel eleito as vantagens vão
desde jantares românticos, pequenos-almoços nupciais, detalhes
especiais, presentes surpresa... Você pode encontrar todas as
informações nas páginas a seguir. É importante notificar sua
situação de “lua de mel” ao fazer a reserva.
O único requisito e levar um comprovativo para apresentar no destino.

Quartos de categoria superior

Na maioria dos hotéis deste catálogo poderá alojar-se em quartos
superiores. Consulte em cada hotel as diferentes opções e
suplementos.

Para sua tranquilidade, garantimos
o cancelamento das reservas
gratuitamente até 15 dias antes da
partida. Estas condições não se aplicam
em reservas com bilhetes e hotéis
de emissão imediata ou tarifas com
condições especiais.

Assistência à sua chegada

Os clientes que viajam com um pacote de férias
(voo+transfers+hotel) são recebidos no aeroporto de destino pelo
pessoal de nosso Recetivo Coming2. Além do mais, se viajar para as
Caraíbas terá acompanhamento durante o transfer ao hotel.

Prepare as suas férias
na nossa página web

A partir de casa, com a sua família, pode começar
a preparar as suas férias através da nossa web.
Informe-se sobre o seu destino ideal, o hotel que
melhor se adapte aos seus gostos, a praia com que
sempre sonhou ou essa excursão com os seus...
É tão fácil como realizar um orçamento e o
formalizar na sua Agência de Viagens de confiança.
Aqui começa a sua viagem, comece a desfrutar dela!

Bahia Principe Hotels & Resorts,
Porque o verdadeiro luxo é sentir felicidade.

AS NOSSAS MARCAS
Quatro tipos de hotéis para todos os
tipos de viajantes
Contamos com quatro marcas, que traduzem o nosso padrão
de qualidade ao nível das instalações e serviços. A base das
experiências que podemos viver posteriormente em cada um
destes hotéis.
Tudo o que fizemos e continuamos a fazer responde a uma
coisa: fazer sentir a felicidade nos nossos clientes da forma mais
autêntica e natural.

Aqui pode consultar toda a informação

EXPERIÊNCIAS
A verdadeira felicidade está aqui.
Só tem quer como experimentá-la.
A felicidade não são coisas; são sensações, momentos, experiências.
A marca que nos deixa um momento feliz é o que mantém aquelas
férias ali, fazendo-nos sorrir, mesmo que tenham acabado.
Para garantir que a escolha do hotel é a mais adequada a cada
pessoa, nós criamos categorias por tipo de experiência. Atividades
desportivas, de entretenimento, gastronómicas e de bem-estar
que se desfrutam com todos os sentidos e que tornam as férias um
verdadeiro luxo.

Aqui pode consultar toda a informação

MY BAHIA PRINCIPE
Loyalty Program
A felicidade volta sempre
Aproveite ao máximo as suas férias com o My BahiaPrincipe, com
nosso programa de fidelidade terá sempre vantagens e descontos.

Inscreva-se aqui

Aqui pode consultar toda a informação

O NOSSO COMPROMISSO
PARA COM A SAÚDE E O
BEM-ESTAR
Estamos a trabalhar incansavelmente para amanhecer
rejuvenescidos. Garantir a máxima saúde e bem-estar de todos os
nossos grupos de interesse através da conceção, implementação e
certificação de medidas de saúde e segurança ao longo do ciclo de
viagens.
É por isso que queremos compartilhar convosco as nossas políticas
de saúde e bem-estar e protocolos associados. Preparamos esta
documentação para esclarecer todas as vossas dúvidas e para que
nossos clientes possam viajar com a maior tranquilidade possível.

Ver medidas

Uma Lua de Mel perfeita
Os Hotéis Bahia Principe oferecem uma infinidade de atenções e serviços para desfrutar de
uma Lua de Mel única. Estas são algumas das mais destacadas.

Quarto superior

Excursão

A maioria dos hotéis contam com
quartos superiores, nos quais ficarão
alojados para vosso maior conforto.

Em cada destino incluimos
uma visita a um dos lugares
mais típicos e conhecidos da
zona onde estão alojados.

Detalhes especiais
no quarto

Pequeno-Almoço Nupcial

À vossa chegada ao hotel, encontrarão
o quarto uns detalhes para repor forças
e brindar.

Wifi premium
e cofre
Durante a estadia terão incuído o
serviço wifi no vosso quarto e cofre
para guardar os vossos pertences.

Queremos que a vossa estadia
comece da melhor forma... E não há
melhor maneira que começar com um
pequeno-almoço completo e relaxado
no quarto.

Jantares ilimitados
Poderão jantar em qualquer
restaurante de especialidades
durante todas as noites da vossa
estadia. Escolham uma noite, a mais
especial e poderão torná-la a mais
romântica.

Sessão de fotos
Oferta de uma sessão de fotos
para que sigam vivendo a
experiência da vossa Lua de
Mel com as melhores imagens.

¿Como funciona este serviço ?
“Especial Lua de Mel” é um suplemento que inclui todas as atenções e serviços que informaremos a seguir.
Simplemente terá de solicitar na sua Agência de Viagens ao efectuar a reserva.
O único requisito é que terá de estar casado máximo 6 meses antes da viagem e levar um comprovativo para
apresentar no destino.
Estas atenções e serviços são válidas se contrata o suplemento “Especial Lua de Mel”. Para viagens compreendidas
entre 1 de Novembro de 2020 e 31 de Outubro de 2021. Mais informação em www.soltour.pt.

Clique no nome de cada hotel e poderá ver as
atenções e serviços além dos seus Resort Discounts.

REPÚBLICA DOMINICANA

MÉXICO

Punta Cana, Bávaro

Riviera Maya

Bahia Principe Grand Punta Cana *****

Bahia Principe Grand Tulum *****

Bahia Principe Grand Bavaro *****

Bahia Principe Luxury Akumal *****

Bahia Principe Grand Aquamarine *****

Bahia Principe Luxury Sian Ka’an *****

Bahia Principe Luxury Ambar *****
La Romana
Bahia Principe Grand La Romana *****
Bahia Principe Luxury Bouganville *****
Samaná
Bahia Principe Grand El Portillo *****

ESPANHA
Tenerife - Puerto de la Cruz
Bahia Principe Sunlight San Felipe **** sup
Tenerife - Costa Adeje
Bahia Principe Sunlight Costa Adeje **** sup
Bahia Principe Sunlight Tenerife **** sup

JAMAICA
Runaway Bay
Bahia Principe Grand Jamaica *****
Bahia Principe Luxury Runaway Bay *****

Tenerife - San Miguel de Abona
Bahia Principe Fantasia Tenerife *****
Maiorca - Magalluf
Bahia Principe Sunlight Coral Playa ****

Informação comum
a todos os destinos

Itinerário

Observações

• Primeiro dia: Apresentação no aeroporto e embarque no voo
em classe turística. Assistência à chegada e transfer para o hotel
seleccionado. Alojamento.

Para todos os destinos

• Dias intermédios: Dias livres no hotel no regime escolhido. Os
nossos guias apresentarão um folheto com as excursões facultativas
e explicação das mesmas.

• Quartos ocupados por 3 ou mais pessoas: Os quartos duplos
poderão ter duas camas separadas ou uma cama de casal (sujeitas
a disponibilidade de cada hotel). As terceiras ou quartas pessoas e
as crianças que partilham quarto, ficarão alojadas habitualmente em
sofá cama ou cama extra (segundo disponibilidade), já que na maioria
dos hotéis não existem verdadeiros quartos triplos/quádruplos.
Os clientes devem ter em conta que acomodar terceiras e quartas
pessoas dentro do mesmo quarto, reduz consideravelmente o
espaço.

• Último dia: Transfer para o aeroporto (a hora de recolha nos hotéis
ser-lhe-á comunicada no destino) e saída no voo em classe turística
com destino ao aeroporto de origem. Chegada e fim dos nossos
serviços.

Noites extras
• O preço de qualquer estadia com um número distinto de noites aos
publicados calcular-se-à sempre acrescentando ao preço da estadia
imediata inferior o número de noites adicionais necessárias.
• Para calcular as noites adicionais de estadia, solicite os preços da
noite extra e acrescente tantas como deseje, de acordo com as datas
de estadia e independente do dia de início da viagem.

• Galas: Em determinados hotéis existem galas obrigatórias de Natal
e Fim de Ano. Consulte preços em www.soltour.pt.

• Dia de saída: O cliente deverá deixar o quarto entre 11 e 12.00 horas
por ser essa uma norma comum a todos os hotéis.
Para Baleares e Canárias
• No dia de entrada na maior parte dos hotéis, o quarto estará à
disposição do cliente a partir das 14:00 hrs.

• O preço da noite adicional não será nunca deduzido dos preços
publicados nem será aplicado a prolongamentos pedidos no destino
nem a reservas efectuadas na origem que não incluam a totalidade
dos serviços.

• O primeiro serviço do hotel dependerá da hora de chegada ao
aeroporto de destino, de acordo com os seguintes horários e
segundo o regime confirmado:

• Consulte possíveis suplementos para chegadas em Outubro com
estadias em Novembro e chegadas em Abril com estadias en Maio.

Jantar para as chegadas anteriores às 19.00 hrs.

Almoço para as chegadas anteriores às 12.00 hrs.
Alojamento para chegadas posteriores às 19.00 hrs.
• No caso de haver um transfer muito cedo para o aeroporto no dia
de regresso, há a possibilidade de que não se possa utilizar o serviço
de pequeno-almoço no hotel no dará derecho a reembolso.
• As bebidas são consideradas como extras pelo que não estão
incluídas e deverão ser pagas directamente, exceto nos hotéis com
regime “Tudo Incluído” (consultar a carta do TI em cada hotel).

Maiorca
Refúgio mediterrâneo

S

e viajamos às Baleares é praticamente inevitável dedicar
a nossa primeira paragem à maior ilha, à grande irmã, a
estrela deste paraíso, a que combina todas e cada uma das
maravilhosas qualidades que dão forma e singularidade ao
resto. Sim, Maiorca, a ilha que nos seus quase 4.000 km² é capaz de
combinar tudo o que se pode desejar durante umas férias ou a vida
inteira.
Maiorca é a ilha da tranquilidade, uma ilha de todos e para todos.
A única de todo o arquipélago balear que conta com tal variedade
paisagística e cultural que é capaz de cativar tanto viajantes sós que
procuram um lugar para se esquecerem das multidões como os que
querem mergulhar no ambiente mais animado do Mediterrâneo.
Moderna, inovadora e, ao mesmo tempo, fiel às suas tradições e à
sua história milenar de raízes talayóticas, Maiorca conquista pela sua
beleza serena e sua versatilidade na oferta de planos e atividades
para todos os gostos. É, sem dúvida, a ilha mais familiar e confortável
de todas quando se viaja com crianças - graças aos seus serviços
completos e excelentes meios de comunicação, mas é também um
destino mágico para casais e escapadelas românticas.

Cidade, praia e montanha: Você escolhe
A nossa rota propõe um percurso que convida a descobrir as múltiplas
faces que nos brinda Maiorca. Deixa-nos nas ruas da sua zona antiga,
onde passeamos pelos seus pátios entrando nesse passado nobre e
senhorial que ainda as adorna. Depois de conhecer os seus palácios,
o seu bairro judeu e as muralhas que rodeiam a Catedral o único
templo gótico do mundo que está virado para o mar paramos nos
terraços que salpicam o Paseo del Borne, aproximamo-nos dos seus
museus, edifícios modernistas e suas boutiques de luxo e passeamos
pelo passeio marítimo vendo como os veleiros entram e saem do seu
grande porto, um dos centros de vela mais importantes de todo o
Mediterrâneo.
Longe da vida urbana, Maiorca oferece-nos algumas das praias mais
bonitas do Mediterrâneo. Enseadas de rochas e areia escondidas
entre pinhais no oeste e praias infinitas no norte onde as baías de
Alcudia e Pollença, juntamente com a espetacular Praia de Muro,
oferecem-nos o maior leque de prazeres e propostas que alguém
pode sonhar: restaurantes para todos os paladares, paisagens
naturais, pistas desportivas, spots de kitesurf, kayak e vela, circuitos
em bicicleta, parques aquáticos, mercados, festas populares…
Mas para mergulhar de verdade no autêntico espírito de Maiorca
é indispensável dirigir a nossa rota rumo a Sierra de Tramuntana,
declarada Património da Humanidade pela Unesco. Aqui
conheceremos lugares que parecem saídos de um quadro: Sóller,
Valldemossa, Banyalbufar, Deià… são quadros perfeitos do sossego,
onde o tempo passa mais devagar e a vida gira à volta de uma boa
mesa.
Tudo cheira a laranja, malvasia, azeitonas e sal e as suas estradas
sinuosas desfilam à beira do Mar Mediterrâneo oferecendo uma
paisagem inesquecível para a memória. Moderna, inovadora e ao
mesmo tempo, fiel às suas tradições e à sua história milenar.

Moderna, inovadora e, ao mesmo
tempo, fiel às suas tradições e à
sua história milenar

A não perder

Nós levamos-te

Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar
ao Hotel

Os sabores de Maiorca
Um dos planos a não perder para conhecer Maiorca a fundo é
submergir-se plenamente na sua gastronomia. Nas despensas
tradicionais da ilha descobrirás que além de muito sabor a mar também
há muito de campo e montanha, com pratos tão deliciosos como o
arròs brut que te servirão nas tabernas e restaurantes das aldeias de
interior, capaz de concorrer com uma boa paelha em frente ao mar. Não
deixes de provar o frit mallorquí, a llampuga (muito típica no outono), a
sempre deliciosa ensaimada, a sobrassada de porc negre, as cocas de
verduras, o trampó ou o tumbet que leva o melhor da horta maiorquina
- ideal para veganos e vegetarianos. Mais além da cozinha tradicional,
na ilha também se podem saborear as inovadoras propostas culinárias
de chefs com Estrela Michelin e provar pratos de todos os cantos do
mundo: japoneses, libaneses, indianos... Uma paleta de sabores infinita
que combina na perfeição com os ares mediterrâneos.

Pelos arraiais das povoações
Verás a face mais autêntica de Maiorca nas suas pequenas povoações.
As que se escondem entre as montanhas, as que descansam aos
pés dos seus vales, as mais marinheiras e as de interior. Todas e cada
uma delas são famosas por encher os verões (e boa parte do inverno)
de festas inesquecíveis onde a música e as danças populares não
faltam. As mais emblemáticas e concorridas são as Festas de Sant
Sebastià de Palma, que se celebram em janeiro e enchem a cidade
de churrascos e concertos em todas as praças; também no princípio
do ano são as de Sant Antoni de Sa Pobla, cujos fogos de artifício são
conhecidos em toda a ilha; na primavera e no verão há tantas que é
impossível enumerá-las todas: Mouros e Cristãos em Sóller, a festa
do melão em Vilafranca, as de Praia de Muro e Can Picafort ou as
de Binissalem, coincidindo com a época de vindima, são toda uma
oportunidade para descobrir como é que os maiorquinos vivem e se
divertem.

Parques naturais imprescindíveis
Maiorca conta com numerosos parques naturais onde pode desfrutar
de caminhadas, rotas em bicicleta, pic-nics ao ar livre e banhos
mediterrâneos. O maior de todos está no norte: S’Albufera de Maiorca,
junto à praia de Muro, um grande pantanal perfeito para o avistamento
de aves e insetos nativos. Na costa Este destaca-se o Parque Natural
de Mondragó que esconde duas das praias mais bonitas da ilha. Mas
sem dúvida, impressionante é o Parque Nacional da Cabrera: desde
a Colonia de Sant Jordi saiem barcos que levam diretamente à ilha
onde se pode desfrutar da sua natureza e de enseadas mágicas,
completamente desertas.

A moda dos street market
Realizam-se há anos em todas as povoações de Maiorca e cada
vez contam com mais postos e propostas mais variadas. Os
mercados artesanais, os street markets como se chama agora, são a
oportunidade perfeita para desfrutar do encanto autêntico do dia a dia
de uma povoação maiorquina, conhecer os seus produtos locais mais
destacados e comprar souvenirs realmente originais. Desde comida
típica a roupa e complementos passando por antiguidades e peças
de artesanato únicas, nestes mercados pode-se encontrar de tudo.
Os mais famosos são o de Alcudia, o de Consell e o de Sineu, se bem
que também merece a pena o de Inca e o que se realiza na praça do
Quadrado de Palma.

Prazeres urbanos

A oitava maravilha do mundo

Se há um lugar que deve visitar sim ou sim durante os seus dias em
Maiorca, é Palma, sua capital. Cidade vibrante, cosmopolita e amigável
para todos que procuram tranquilidade, aconchego e diversão nas
suas ruas e terraços. Além da sua emblemática Catedral, frente
para o Mediterrâneo e com o belo Parque del Mar logo abaixo, esta
cidade inesgotável é a expressão máxima da cultura clássica e dias
modernos da ilha: o Museu de Arte Contemporânea Es Baluard,o
Museu de Maiorca, as galerias de arte mais exclusivas, o Casal Solleric
no coração do Paseo del Borne ... E é claro que será o seu destino de
compras favorito enquanto estiver na ilha, pois encontrará nas ruas
do centro boutiques das marcas de roupas mais luxuosas,decoração,
joalharia e cosmética do mundo.

Mudamos as planícies pela montanha e entramos numa das mais
fascinantes maravilhas naturais do mundo: a Serra de Tramuntana,
Património Mundial e um paraíso infinito de paisagens únicas e
cidades postais. Valldemossa e a sua coca de potata com música
de Chopin - um dos seus residentes mais ilustres-, Esporles com
lugares feitos para os amantes de escalada, caminhadas e ciclismo.
Banyalbufar, com uma das enseadas rochosas mais avermelhadas e
incrível da ilha; Deià e a sua perfeita harmonia de uma vila suspensa
nas encostas que descem para o Mediterrâneo; Escorca, o municipio
mais natural; Pollença e as suas atraentes paisagens de mar e
montanha; e para o extremo norte, Formentor: o miradouro mais
bonito do mundo.

As praias do último paraíso
Antes de começar a caminhar nos mares do sul, presenteamo-nos
com um brunch num dos charmosos cafés que salpicam a primeira
linha marítima de Portitxol , a um passo do centro de Palma. Após o
pequeno almoço, seguimos para o sul de Maiorca, onde tomamos o
primeiro banho em Cala Blava e nas pequenas enseadas escondidas
de Son Verí e Bellavista. As suas enseadas rochosas são lindíssimas,
desenhadas nas falésias incríveis com vista para a baía de Palma. Ao
longe, a silhueta da cidade, com a Catedral a coroá-la e a Serra de
Tramuntana atrás. Continuamos em direção a Cala Pi, cidade costeira
de Sa Rapidita e, no fundo, Es Trenc- conhecido como o último paraíso
do Mediterrâneo. Sim, vamos para o extremo mais a sul, apreciamos
o farol de Ses Salinese e três das melhores praias virgens de Maiorca.
Subindo para leste, encontraremos Es Caló des Moro, uma das
enseadas mais secretas e bem guardadas em Maiorca, e Cala Varques,
uma praia que parece de outros tempos.

Pôr do sol e noites sem fim
Numa tarde qualquer, dirigimo-nos a oeste, visitando Illetas,Cala
Mayor, Bendinat, Portals ... ao longo de toda a costa de Calvià. Ali
cruzamos praias e ruas cheias de bares e restaurantes até chegarmos
à baía de Santa Ponsa e sentar-se para assistir ao pôr do sol num
canto de sonho: a Costa de la Calma. O céu fica vermelho quando
o mar está coberto de prata e saboreamos um tinto de verão
acompanhado pelo típico pa amb oli. O sol põe-se e com a última luz
do dia voltamos à cidade querendo descobrir as suas noites: Santa
Catalina, Paseo Maritimo… Música, ambientes e locais para escolher.

Nosso Tudo Incluído em Maiorca
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

Coral Playa
Tudo Incluído

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído” :
• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails no
restaurante e bares do nosso hotel, exceto snacks pagos e cocktails
premium (consulte os horários no diretório de serviços do hotel).
Máximo de três bebidas alcoólicas ao almoço e três ao jantar por
cliente.
• Refrigerantes e bebidas alcoólicas (marcas locais) das 10:30 às
23:00 hrs no sports bar. Máximo de três bebidas alcoólicas ao almoço
e três ao jantar por cliente. Todas as bebidas consumidas após as
23h serão com custo. As primeiras marcas e outras bebidas não
especificadas de acordo com o menu Tudo Incluído com custo extra.

Atenções Especiais Gratuitas
Noivos
Surpresas que tornam a sua estadia inesquecível:
• Decoração no quarto.
• Vinho espumante e chocolates.
• Presente de boas-vindas.
• Último dia possibilidade de manter o quarto até à saída para
o aeroporto (sujeito a disponibilidade).
Imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses
à chegada ao hotel.

• Programa de entretenimento noturno internacional.
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas na receção
(esta última mediante depósito).

Aniversário de casamento
E se este evento especial coincidir com a sua estadia na Bahia

Outros serviços com custo extra
Serviço de saúde. Bebidas premium, primeiras marcas e outras
bebidas não especificadas no menu tudo incluído. Chamadas
telefônicas no exterior, correio, fax e internet.

Principe, oferecemos-lhe no primeiro dia:
• Decoração no quarto.
• Vinho espumante e chocolates.
É imprescindível apresentar licença matrimonial à chegada ao hotel.

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

Coral Playa
SON MATIES

Tudo Incluído
7 Noites, desde

587€

Por pessoa

O mais especial
Excepcional relação qualidade preço
Com vistas panorâmicas e acesso direto à praia
de Son Maties		
A 20 minutos da cidade de Palma
A 1 km do campo de golf “Poniente”

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão grátis

Decoração romântico com espumante
num dos restaurantes de especialidades

Descontos em vários serviços
do hotel (Resort Discounts)

Veja todas as
vantagens

Queres ver
o video?

Situação Numa colina, tem uma vista panorâmica fabulosa sobre a
praia de Son Maties e conta com acesso direto por um elevador exterior. Em frente à praia existe um ilhéu (Sa Porrasa). Pode desfrutar de
passeios de barco conhecidos como “andorinhas”. Apenas a 5 km de
distância fica o campo de golfe “Poniente” com greens e ruas largas
que atravessam um pinhal.
Quartos Os 184 quartos dispõem de terraço e/ou varanda com uma
vista maravilhosa do mar. Todos foram equipados de forma moderna
e confortável; tem casa de banho completa com secador de cabelo,
telefone direto (chamadas externas com custo), TV-SAT e ar condicionado. Wi-Fi grátis (com custo de Wi-Fi Premium). Com custo: minibar
(inclui refrescos, reabastecimento uma vez por semana) e cofre.
Capacidade maxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações e Serviços Tem um amplo hall de entrada, lounge bar, sala
de atividades, sala de TV, sala de conferências e Wi-Fi gratuito em todo
o hotel (Premium Wi-Fi com custo). No exterior existe um solário com
espreguiçadeiras e guarda-sóis com uma piscina para adultos e outra
para crianças. Ginásio, zona de jogos infantis, ténis de mesa, bilhar e
air hockey (ambos com custo). Programa de animação noturna.

Standar vista mar

Bares e restaurantes O restaurante principal oferece um buffet variado de cozinha internacional com serviço de café da manhã, almoço e
jantar. Possui um acolhedor lounge bar que oferece uma grande seleção de bebidas e um snack-bar, localizado junto à piscina, onde pode
comer um snack. Consulte o menu Tudo Incluído ao chegar ao hotel.

Preço “Desde” inclui: Avião de ida e volta com partida de Lisboa (para certas datas em Junho), alojamento em quarto standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
incluindo assistência Covid19 e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada até 28 de fevereiro já aplicado. Mais informações em www.soltour.pt

Tenerife
A rainha das ilhas Canárias

Tenerife é a ilha da eterna
primavera, onde as quatro
estações do ano convergem

A

primeira paragem da nossa viagem ao fascinante
universo das Canárias é a grande ilha de Tenerife, um
planeta inteiro de diversão, no qual se pode encontrar
absolutamente de tudo o que uma pessoa pode desejar
para umas férias cheias de propostas e programas à medida.
Também podemos a destacar por ser a mais extensa de todas as
ilhas desta impressionante galáxia atlântica, as suas paisagens
montanhosas que brilham com luz própria, dando-lhe carácter,
autoridade e uma personalidade que a converte num set de cinema
imprescindível no qual rodar mil cenas e momentos inesquecíveis
Tenerife é a ilha da eterna primavera, onde as quatro estações do
ano convergem e se difundem numas temperaturas médias que não
baixam dos 20 graus. Com o sol banhando sempre os seus contornos,
mesmo nos dias nos quais, lá no alto, os cumes do Teide apareçam
nevados, podem-se desfrutar as suas praias de areias finas. Cheia
de contrastes, com areias branquíssimas ou com pedras escuras
de herança vulcânica, todas estão banhadas por um Atlântico
domesticado, de águas limpas e cristalinas, movido por uma agradável
ondulação dos ventos alísios.
Entramos em sua natureza intocada, descobrindo paisagens
incríveis de bananeiras que dançam na brisa, plantações de tomate
coloridas, flores e vinhas que pendem das colinas, em terras que
parecem ter sido trazidas de além de Marte. Lava, deserto, areia ...
Tudo se mistura com o seu oposto: o mar, as exuberantes florestas
de plantas tropicais, os vales férteis. E formam, juntos, um percurso
infinito de possibilidades para explorar sozinho, com amigos, em
família ou com um parceiro.

Urbana e tradicional
Explorando, navegamos toda a cordilheira vulcânica que cruza a ilha e
vamos de uma ponta a outra, parando nas suas pequenas povoações
cheias de encanto, casinhas baixas, ruas sinuosas, igrejas que parecem
ter estado sempre lá, desde o início dos tempos, idosos e crianças
correndo pelas encostas íngremes até ás praias, até aos campos…
Tudo cheira a terra e a mar e de alguma cozinha se sente o calor e
o aroma do gofio, umas batatas com molho explodindo de sabor no
palato. Nos acompanhamos de um vinho em Icod e seguimos rota,
pela fascinante Orotava, até Puerto de la Cruz, uma das cidades mais
movimentadas de Tenerife e núcleo turístico por excelência da ilha.
Para trás deixamos hà tempo as praias e o ritmo pausado das Américas
e dos Cristianos, praias imensas como a de Abona ou El Roque, e
subimos até Tacoronte até chegar a San Cristóbal de La Laguna,
onde o seu ar colonial nos deixa uma marca indelével de passados
muito presentes que seguem deslizando com a mesma calma de
antigamente pelas ruas desta formosa cidade declarada Património da
Humanidade pela UNESCO.
O caminho leva-nos inevitavelmente ao principal ponto de atração
urbana de Tenerife: a sua capital, Santa Cruz, alegre, inovadora,
imparável e, também, cheia de histórias por contar e momentos por
viver. Santa Cruz de Tenerife e os seus menceyes, as suas ruas e
praças, os seus elegantes restaurantes, os seus teatros, auditórios e
museus… Encontrar algo que fazer em Santa Cruz é algo demasiado
simples se deixarmos um só minuto livre. Basta sentar-se num do seus
terraço e admirar o ir e vir das suas gentes para desfrutar do seu ar
de rainha perpétua. Depois de um aperitivo numa das suas tabernas
típicas, fazemos uma rota de compras e acabamos brindando pela
beleza deste destino único onde você encontra um dos seus locais da
moda. Saber que nosso caminho de emoções está apenas começando,
que o roteiro do nosso filme ainda não foi escrito.

A não perder

Nós levamos-te
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando
chegar ao Hotel

Trilho pelas praias secretas de Tenerife
Tenerife é famosa pelas suas praias incríveis de areias de mil cores,
falésias infinitas e um Atlântico que convida a flutuar e descobrir a
vida marinha dos seus fundos. Mas entre todo o seu leque de praias,
se és dos que procuram tranquilidade e aventura, propomos-te um
percurso pelas suas praias mais escondidas. Praias virgens às quais só
se pode chegar caminhando ou de barco, areais e angras onde estarás
sozinho com a natureza em estado puro. Vais encontrar uma das mais
bonitas indo a pé de Igueste, na costa de Anaga: os locais conhecemna com o nome de Playa de Antequera. Neste mesmo litoral, a praia
de Ocadila surpreende pela beleza da sua paisagem, com grutas
escavadas de forma natural nas montanhas. Por último, uma das mais
impressionantes da lista: a praia Garañona, na costa Sauzal, ao norte.
Vai conquistar-te.

Artesanato local
Para além de uma oferta têxtil destacável, o
artesanato local de Tenerife destaca-se pelos
seus desenhos de joias em prata, os seus
trabalhos em cerâmica e as suas peças de
falcoaria. Ostentando um folclore quase único
no mundo, muito ligado à influência iberoamericana, o visitante poderá desfrutar das
amostras artísticas que as lojas de Tenerife
apresentam na rua para vender.

A ilha do golf
Sol, verdes campos e todo um oceano que se estende perante os
nossos olhos… Tenerife é um dos sítios mais belos para desfrutar de
longas jornadas de golf. É a ilha com mais oferta de campos de golf
das Canárias, com um total de 8, que combinam circuitos de todo
o tipo e para todos os níveis. Situados em zonas privilegiadas, com
vistas para o mar e as impressionantes formações vulcânicas que dão
personalidade própria à ilha, estes campos de golf são conhecidos no
mundo inteiro por oferecer muito mais que desporto: a experiência
de praticar o swing no seu green é incomparável e os serviços
que oferecem são de primeira qualidade, assim como os preços,
adequados a quase todos os bolsos. A maioria encontra-se na zona
sul, perto dos principais complexos turísticos e perfeitamente ligados
ao resto da ilha.

A história de Laguna
San Cristóbal de La Laguna, situado junto ao aeroporto do norte da
ilha, é um do sitios de Tenerife que não pode deixar de visitar. Reserve
um dia para abordar as suas acolhedoras ruas, misturar-se com as
suas gentes, percorrer as suas pequenas lojas, surpreender-se com
a espetacularidade de algumas das suas jóias patrimoniais e os seus
monumentos e, sobretudo, desfrutar desse ambiente universitário e
colonial de outros tempos que ainda se respira em cada esquina. A
zona antiga de La Laguna é Património da Humanidade, a primeira e
única cidade das Canárias declarada como tal.

Gastronomia canária: produto e sabor

Adeje, desportos aquáticos

Produto e sabor com sabores e produtos que são únicos no mundo,
a gastronomia das Ilhas Canárias é um desses fatores que, junto
à riqueza da sua natureza, fazem com que o visitante queira voltar
ano após ano. Esta gastronomia única adquire um caráter especial
em Tenerife; e que todo o exotismo da ilha é incorporado nas
suas populares batatas, no seu molho ou até no queijo. O plano
gastronómico perfeito? Acompanhe cada uma das suas deliciosas
refeições com os vinhos locais.

Os amantes de desportos aquáticos encontram em Tenerife um cenário
perfeito para a prática de todo o tipo de modalidades. Para desfrutar
das melhores atividades no Atlântico nada melhor do que dirigir-se ao
sul da ilha, um território essencial para mergulhar em qualquer época do
ano. Em Adeje há espaço para atividades tradicionais como o mergulho
ou a pesca, mas também para outras atividades mais exigentes como o
kitesurf, o windsurf ou o paddle surf. Desfrute dos desportos aquáticos
no Atlântico mais autêntico.

Miradouros de postal
Pega na câmara e lança-te a descobrir Tenerife a partir dos seus miradouros
naturais mais impressionantes: o miradouro de São Pedro, na costa norte;
o dos cumes do Norte, com vista para Orotava; o de Cruz del Carmen, em
San Cristóbal de la Laguna, emoldurado num frondoso bosque de laurissilva,
dentro do Parque Natural de Anaga. Todas são varandas que parecem ter sido
idealizadas pelos deuses com a intenção de nos enlevar com tanta beleza.
Mas se procuras um realmente especial, toma nota: tens de aproximar-te
do miradouro de Archipenque. Podes lá chegar facilmente pela estrada que
vai para Puerto Santiago, perto de Costa Adeje. Deste miradouro, poderás
desfrutar de um dos entardeceres mais mágicos de Tenerife, com vista para a
Falésia dos Gigantes, o farol de Teno e, nos dias mais claros, o perfil da ilha de
La Gomera.

Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz é uma cidade cosmopolita
e alegre com sabor a vila marinheira. Oferece
a possibilidade de fazer compras, assistir
a festas populares, perder-se pelas suas
bonitas ruas pavimentadas ou provar a
gastronomia típica da zona. As suas praias,
os seus parques e a sua tradição turística
convertem-no num lugar único onde deve ir.

Mergulho na praia de La Tejita
O Médano e a zona de Montaña Roja é uma das paragens mais
fascinantes de Tenerife. A seu lado, junto à sua praia principal,
encontrará a praia de La Tejita que se destaca entre as demais
valorizada, pela sua grande extensão de areia dourada (até 1 km de
comprimento) e por estar longe de toda a urbanização e sinal de vida
humana. É efetivamente, uma das praias que conserva o seu carácter
autêntico e natural intacto e permite desfrutar da maravilha de
Tenerife longe de toda a civilização: só o mar, você e os seus.

Nosso Tudo Incluído em Tenerife
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

San Felipe

Sup.

BAHIA PRINCIPE

Sup.

Tenerife Resort

Tudo Incluído

Tudo Incluído

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído” :

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído”:

• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos
restaurantes e bares do nosso hotel (consulte os horários no diretório
de serviços do hotel).

• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos
restaurantes e bares do nosso hotel (favor consultar os horários no
diretório de serviços do hotel). Os buffets gerais são exclusivamente
para os clientes do hotel onde se hospedam.

• Dois jantares à la carte por semana de estadia e reserva prévia em
qualquer um de nossos restaurantes de especialidades: Italiano e
Mediterrâneo. Para o jantar, é obrigatório o uso de roupa formal.
• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23h. no bar
do lobby. Todas as bebidas consumidas após as 23h serão com custo.

• Três jantares à la carte por semana de estadia e reserva prévia em
qualquer um de nossos restaurantes de especialidades: Brasileiro,
Italiano, Mexicano e Asiático. Para o jantar, é obrigatório o uso de
roupa formal.

• Granizados, cafés, refrescos e cervejas no bar da piscina a partir
das 10h às 18h.

• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23h. no bar
do lobby. Todas as bebidas consumidas após as 23h serão com custo.

• Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12
anos).

• Granizados, cafés, refrescos e cervejas no bar da piscina a partir
das 10h às 18h.

• Use e desfrute das instalações desportivas especificadas no
diretório de desportos e atividades dentro do recinto do hotel.

• Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12
anos).

• Programa de animação para adultos e crianças (diurno e noturno).

• Use e desfrute das instalações desportivas especificadas no
diretório de desportos e atividades dentro do recinto do hotel.

• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas piscinas
(esta última mediante depósito).

• Programa de animação e shows noturnos.
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas na receção
(esta última mediante depósito).

Desportos e atividades
Ténis, ténis de mesa, dardos, tiro com arco, petanca, bilhar (com
custo) e ginásio (idade mínima 16 anos).

Desportos e atividades
Ténis, squash, mini-golfe, ténis de mesa, dardos e ginásio (idade

Outros serviços com custo extra

mínima 16 anos).

Serviço de babysitter (mediante reserva). Spa para adultos. Serviço de
lavandaria. Serviços médicos. Bebidas Premium, primeiras marcas e
outras bebidas não especificadas no menu Tudo Incluído. Chamadas
telefónicas para o exterior, correio, fax, internet e Wi-Fi. Cabeleireiro.

Outros serviços com custo extra
Serviço de babysitter (mediante reserva). Spa Wellness Center para
adultos. Cabeleireiro. Serviço de lavandaria. Serviço médico. Bebidas
Premium, primeiras marcas e outras bebidas não especificadas no
menu Tudo Incluído. As bebidas no Sport Bar & Karaoke La Fiesta.
Chamadas telefónicas para o exterior, correio, fax, internet e Wi-Fi
Premium 10 Mb. Lobby Shop.

Serviço Premium

Serviço Premium

Oferece inumeráveis
serviços especiais, alguns são:

Oferece inumeráveis
serviços especiais, alguns são:

Bahia Principe Sunlight San Felipe

Bahia Principe Tenerife Resort

• Bombons + garrafa de espumante à chegada.
• Serviço de roupões e chinelos no quarto, para
uso no hotel.
• Um jantar adicional no restaurante temático.
• Amenidades especiais no quarto.
• Upgrade de Minibar.

• Bombons + garrafa de espumante à chegada.
• Serviço de roupão e chinelos no quarto, para uso no hotel.
• Upgrade de Minibar.
• Bebidas incluídas no Sport Bar & Karaoke La Fiesta.
• Um jantar adicional num restaurante temático.
• Amenidades especiais no quarto.

16€

por adulto
e noite

16€

por adulto
e noite

BAHIA PRINCIPE FANTASIA

Tenerife

Tudo Incluído

Atenções Especiais Gratuitas

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo Incluído”:

(comum a todos os hotéis)

• Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos
restaurantes e bares do nosso hotel (consulte os horários no diretório
de serviços do hotel).

Noivos

• Três jantares à la carte por semana de estadia e reserva prévia nos
restaurantes de especialidades à la carte (sujeito a disponibilidade):
Steak House, Italiano e Asiático. Para o jantar, é obrigatório o uso de
roupa formal.
• Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23h. No lobby
bar e até às 23:30 no SportsBar. Bebidas internacionais e de marca
com custo extra.
• Granizados, cafés, refrescos e cervejas no bar da piscina a partir
das 10h às 18h.
• Programa de atividades para crianças dos 3 aos 12 anos no
Kidsclub de 10 às 20h.
• 		Use e desfrute das instalações desportivas especificadas no
diretório de desportos e atividades dentro do recinto do hotel.

Surpresas que transforman a sua estadia inesquecível:
• Decoração no quarto.
• Presente de boas-vindas.
• Vinho espumante e chocolates.
• Serviço de roupão e chinelos no quarto para uso no hotel.
• Último dia possibilidade de manter o quarto até à saída para o
aeroporto (sujeito a disponibilidade).
• 15% de desconto em tratamentos Spa, exceto massagens de
25 minutos e promoções.
É imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses à
chegada ao hotel.

• 		Programa de animação e shows noturnos.
• Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito)
nas piscinas.
• Ginásio com instrutor desportivo das 6h às 22h.

Deportos e atividades
Futebol, basquetebol, ping pong, dardos e ginásio.

Outros serviços com custo
Serviço de babysitter (pedido prévio), aluguer de carros de bebé,
Spa para adultos e crianças, cabeleiro, serviço de lavandaria, serviço
médico, bebidas Premium (primeiras marcas e outras bebidas não
especificadas na carta de Tudo Incluído), chamadas telefónicas para
exterior, Wi-Fi Premium. Lobby Shop.

SPA

Aniversário de
casamento
E se este evento especial coincidir
com a sua estadia no Bahia Principe,
oferecemos-lhe no primeiro dia:
• Decoração no quarto.
• Vinho espumante e chocolates.
É imprescindível apresentar licença
matrimonial à chegada ao hotel.

Bahia Principe Fantasia Tenerife
RITUAL VIP CASAIS

Durante suas férias merece
descanso extra... tomar
as magníficas instalações nossa
Spa, um oásis de relaxamento para
os seus sentidos.

Una experiência inesquecível para compartirlha com teu casal: um
masaje relaxante de 50 minutos e desfrutar durante 15 minutos do
jacuzzi privado, ambientado para vocês

175€

por casal
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
2 pessoas (não individual). Idade mínima 16 anos.

Bahia Principe Sunlight San Felipe

Bahia Principe Tenerife Resort

PACOTE ANTI ESTRÉS

Casais VIP PACOTE ESPECIAL

1 hora de CIRCUITO DE HIDROTERÁPIA que inclui: piscina
climatizada dinâmica com camas de borbulhas, mini cascata, jets
cervicais e dorsais, jacuzzi e sauna..
1 MASSAGEN RELAXANTE CANARIO 45 min.

65€

por pessoa
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
Idade mínima 16 anos.

O tratamento é iniciado com um jacuzzi privado para 2 pessoas
com flores, velas e óleos essenciais (15 min.), seguido de massagen
relaxante (50 min.). Para finalizar na zona de relax é oferecida uma
bebida (Tempo de duração 1h30 min. aprox.).).

165€

por casal
e estadia

Oferta válida para reservas feitas na origem.
2 pessoas (não individual). Idade mínima 16 anos.

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

San Felipe
PUERTO DE LA CRUZ

SUP
Tudo Incluído
7 Noites, desde

665€

Por pessoa

O mais especial
Localização ideal, com vistas ao Teide e ao Oceano Atlântico.
Possibilidade de reservar Meia Pensão e Tudo Incluído
Pessoal muito amável e amistoso
Atividades dentro do hotel: Uma aula de ténis; aulas de
Aeróbica e poderá divertir-se com o nosso Karaoke no lobby
bar do hotel.		

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão grátis

Decoração romântico com espumante
num dos restaurantes de especialidades

Descontos em vários serviços
do hotel (Resort Discounts)

Veja todas as
vantagens

Queres ver
o video?

Situação Separada do mar apenas pelo passeio marítimo e perto dos
conhecidos Lagos Martiánez. A praia Jardin fica a apenas 25 minutos
a pé, enquanto a praia selvagem de Bollullo fica a 10 km de distância. O
Real Club de Golf de Tenerife, a cerca de 20 km do hotel.
Quartos Os 305 quartos (Standard e Júnior Suite) são muito luminosos e espaçosos. Todos eles estão equipados com camas Twin Size,
Full Size ou King size, casa de banho com secador de cabelo e amenidades, ar condicionado, telefone (chamadas externas com custo),
TV satélite, cofre (com custo), mini-bar (incluído refrescos, reabastecimento 2 vezes por semana [em Tudo Incluído)), Wi-Fi (gratuito para
mais de 2 aparelhos) e Premium Wi-Fi 10 Mb (com custo), ferro e tábua
de passar (mediante pedido).
Capacidade maxima 2 adultos + 1 criança.
Instalações e Serviços Tem um jardim subtropical, três piscinas exteriores (uma para crianças) com terraço solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (esta última com depósito na receção).
Miniclube (4 a 12 anos). Ténis, ténis de mesa, dardos, tiro com arco,
petanca, bilhar (com custo) e ginásio (idade mínima 16 anos). Spa (com
cargo e idade mínima 16 anos): massagens, tratamentos, sauna, hidromassagem e circuito de hidroterapia. Programa internacional de animação para adultos e crianças (diurno e noturno).

Standard Vista Mar

Bares e restaurantes No restaurante principal “Teide” oferece um buffet variado de cozinha internacional, para além disso poderá também
saborear os dois restaurantes à la carte ao serviço de jantar: cozinha
italiana e cozinha mediterrânea (com reserva prévia e apenas em regime Tudo Incluído. 3 jantares à la carte por semana). Para o jantar é
obrigatório o uso de roupa formal. Dois bares, um no lobby do hotel e
outro na snack bar, ao lado da piscina, que também serve lanches e
pratos extras do menu como especialidades do chef.

Preço “Desde” inclui: Avião de ida e volta com partida de Lisboa (para certas datas em Junho), alojamento em quarto standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
incluindo assistência Covid19 e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada até 28 de fevereiro já aplicado. Mais informações em www.soltour.pt

BAHIA PRINCIPE FANTASIA

Tenerife

SAN MIGUEL DE ABONA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

809€

Por pessoa

O mais especial:
Localização privilegiada com espetaculares vistas para o oceano
Instalações e ofertas temáticas de entretenimento
Espetáculos noturnos e projeção multimédia no castelo central
Show de alto nivel com artistas profissionais
Zona exclusiva Só Adultos, com piscina infinity
Atividades dentro do hotel: O nosso Candyman que distribui guloseimas enquanto
faz malabarismo; aulas de hidroginástica e Aqua Zumba na piscina »Drago« e alongamentos no ginásio do hotel.

Voltar ao índice
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Excursão grátis

Decoração romântico com espumante
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Situação No município de San Miguel de Abona, entre a pequena vila
de pescadores de Los Abrigos e Golf del Sur. A 1 km do campo de golfe
“Golf del Sur” e a 9 km do aeroporto Reina Sofia.
Quartos Os 372 quartos (Superior, Júnior Suite, Family Master Suite e
Júnior Suite Swim up) estão equipados com camas Twin ou King Size,
casa de banho com duche separado, secador de cabelo, espelho de
maquilhagem e amenidades, ar condicionado, telefone (chamadas externas com custo), TV Led, sistema de iluminação centralizado, chaleira com fornecimento de chá e café, minibar adulto e infantil (reposição
diária), cofre, Wi-Fi grátis e Wi-Fi Premium (com custo), carregador USB
e varanda ou terraço. A Júnior Suite SwimUp (apenas adultos + 18
anos) também com acesso direto desde o terraço do quarto à piscina
exclusiva para hóspedes Swin Up.

disfarces, artesanato, cozinha e jogos infantis. Teatro Oniria com espectáculos todas as noites. Por motivos de lotação e distanciamento
social, temporariamente os espectáculos serão os seguintes: estadias
de 7 noites: 3 visitas, estadias de 6 a 4 noites: 2 visitas e estadias de 3
a 1 noite: 1 visita.
Bares e restaurantes Uma ampla e deliciosa variedade gastronómica
através dos seus diversos restaurantes à la carte (asiáticos, italianos e
steak house), restaurante principal em estilo buffet com a garantia de
qualidade Bahia Principe. Possui pratos para vegetarianos, para pessoas com necessidades nutricionais (deve ser indicado na chegada
ao hotel) e cantinho infantil. Temos um restaurante Snack Bar e seis
bares, um deles aberto das 23 às 7 horas. Para o jantar, é obrigatório o
uso de roupa formal.

Capacidade maxima Superior: 2 adultos; Júnior Suite: 3 adultos + 1
criança; Family Master Suite: 3 adultos + 2 crianças; Júnior Suite Swin
Up: 3 adultos.
Instalações e Serviços 3 piscinas para toda a família, 1 piscina para
adultos, 2 piscinas infantis, 1 parque aquático infantil com escorregas e todas com solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de
toalhas de piscina (com depósito). Neste hotel encontrará tudo o que
necessita se viajar em família: sala de amamentação, parque infantil,
balcões para bebés na zona dos quartos, aluguer de carrinhos (com
custo), babysitter (com custo) e berços (mediante pedido). Wi-Fi grátis
no lobby 24 horas por dia e Wi-Fi Premium com custo, campo polidesportivo, ténis de mesa, dardos e ginásio. Spa para adultos e crianças
(com custo): massagens e tratamentos. O Teens Club (exclusivamente para adolescentes): bilhar, matraquilhos ou ténis de mesa e pista
de dança e o Kids Club (exclusivamente para crianças): Workshop de

Junior Suite Swin Up

Preço “Desde” inclui: Avião de ida e volta com partida de Lisboa (para certas datas em Junho), alojamento em quarto standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
incluindo assistência Covid19 e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada até 28 de fevereiro já aplicado. Mais informações em www.soltour.pt

BAHIA PRINCIPE

Sup.

Tenerife Resort
TENERIFE - ESPANHA

Umas vistas privilegiadas na ilha
da eterna Primavera
Composto por dois hotéis, o Bahia Principe Tenerife Resort situa-se a sul da ilha, concretamente
na Playa Paraíso de Costa Adeje. A sua arquitectura típica vai levá-lo a sentir a vida numa
povoação canária e poderá desfrutar de umas preciosas vistas de la Gomera que o deixarão sem
fôlego.
A experiência de desfrutar das comodidades e serviços de um resort: Spa · Programas de
entretenimento para crianças · Amplas instalações · Piscinas · Diversidade de restaurantes e
bares · Ginásio · Deliciosa gastronomia internacional · Entretenimento noturno.
Pessoas simpáticas e hospitaleiras, bom clima durante todo o ano, paisagens únicas e muito
mais o esperam num destino encantador.
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Bahia Principe Sunlight Tenerife

2

Bahia Principe Sunlight Costa Adeje
ÁREAS COMUNS
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SPA
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Instalações desportivas
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Mini Club
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Bahia Principe Village
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BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

Tenerife

Sup

COSTA ADEJE

Tudo Incluído
7 Noites, desde

683€

Por pessoa

O mais especial:
Vistas privilegiadas ao oceano
24 hrs Tudo Incluído
Sensação de viver numa autêntica povoação canária
Hotel acessível e glamoroso
Excepcional relação qualidade- preço		
Atividades dentro do hotel: Aulas de polo aquático e Aqua Zumba; divirta-se
com o nosso karaoke na Bahia Principe Village e desfrute de um espetáculos:
Superheroes Night e tributo a bandas famosas

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão grátis

Decoração romântico com espumante
num dos restaurantes de especialidades

Descontos em vários serviços
do hotel (Resort Discounts)

Veja todas as
vantagens
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Situação No sul de Tenerife, na Costa Adeje, perto do campo de golfe
da Costa Adeje com excelentes vistas sobre o mar e La Gomera.
Quartos Os 244 quartos (Standard e Júnior Suite) estão equipados
com camas Twin Size ou King Size, casa de banho com banheira com
duche, secador de cabelo e amenidades, ar condicionado central, ventilador de teto, telefone (chamadas externas com custo), TV satélite,
cofre (com custo), minibar, Wi-Fi (gratuito para dispositivos ilimitados)
e Wi-Fi Premium 10Mb (com custo) e varanda ou terraço. A Júnior Suite também tem uma banheira de hidromassagem com duche e uma
área de estar com sofá-cama.
Capacidad maxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações e Serviços Wi-Fi grátis em todo o complexo. 2 piscinas,
uma em forma de lago e outra para crianças, piscina exterior com jacuzzi, rodeada por solário com jardins, espreguiçadeiras, guarda-sóis
e serviço de toalhas (esta última com depósito prévio). Podem ainda
usufruir das 3 piscinas, uma delas para os mais pequenos e jacuzzi
integrado. Miniclube (4 a 12 anos). Ténis, minigolfe, ténis de mesa, dardos e ginásio (idade mínima 16 anos). Spa Wellness Center (com custo
e idade mínima 16 anos): massagens, cabeleireiro e estética. Programa
internacional de animação para adultos e crianças (diurno e noturno).
Acesso à Bahia Principe Village.

Junior Suite

Bares e restaurantes O restaurante principal oferece uma ampla oferta de cozinha internacional em estilo buffet. Os clientes poderão degustar de cozinha asiática e mexicana, além da italiana e brasileira, nos
restaurantes do Bahia Principe Sunlight Costa Adeje. Dispõe também
de pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos (a indicar à chegada
ao hotel) buffet de canto infantil. Para o jantar, é obrigatório o uso de
roupa formal. O cliente pode aceder a qualquer uma das instalações
do Bahia Principe Sunlight Costa Adeje excepto ao restaurante buffet.

Preço “Desde” inclui: Avião de ida e volta com partida de Lisboa (para certas datas em Junho), alojamento em quarto standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
incluindo assistência Covid19 e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada até 28 de fevereiro já aplicado. Mais informações em www.soltour.pt

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

Costa Adeje
COSTA ADEJE

SUP
Tudo Incluído
7 Noites, desde

683€

Por pessoa

O mais especial:
24 hrs Tudo Incluído
Localização privilegiada com espetaculares vistas para o oceano
Transporte gratuito à Playa de Las Américas
Piscinas de grandes dimensões e uma piscina infinity até ao mar
Grande oferta gastronómica
Atividades dentro do hotel: Aulas de polo aquático ou aeróbica na
piscina do hotel; pode divertir-se com o nosso karaoke na Bahia Principe Village e desfrute de um espetáculo Canário

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão grátis

Decoração romântico com espumante
num dos restaurantes de especialidades

Descontos em vários serviços
do hotel (Resort Discounts)

Veja todas as
vantagens

Queres ver
o video?

Situação Na Costa Adeje, junto ao campo de golfe da Costa Adeje e
em frente ao mar com excelentes vistas sobre o mar e La Gomera.
Quartos Os 505 quartos (Standard e Júnior Suite) estão equipados
com camas Twin Size ou King size, casa de banho completo com secador de cabelo e amenidades, ar condicionado central, ventilador de
teto, telefone (chamadas externas com custo), TV satélite, cofre (com
custo), minibar, Wi-Fi (gratuito para dispositivos ilimitados) e Premium
Wi-Fi (com custo) e varanda ou terraço. A Júnior Suite também tem
uma banheira de hidromassagem com duche e uma área de estar com
sofá-cama.
Capacidade maxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.
Instalações e Serviços Wi-Fi grátis em todo o complexo. 4 piscinas com
um grande solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Uma delas é uma
piscina infinita com jacuzzi e outra para crianças; todas no exterior. Tem
serviço de toalhas (depósito prévio). Também pode desfrutar de duas
piscinas (uma delas para crianças) e de um jacuzzi exterior. Miniclube (4
aos 12 anos). Spa Weellness Center (com custo e idade mínima 16 anos):
massagens, cabeleireiro e estética. Ténis de mesa, dardos e ginásio (idade mínima 16 anos) e no Bahia Principe Sunlight Tenerife, tênis e minigolfe. Programa internacional de animação para adultos e crianças. Acesso
à Bahia Principe Village.

Junior Suite

Bares e restaurantes No Bahia Principe Costa Adeje poderá saborear
a cozinha italiana, brasileira, asiática e mexicana do Bahia Principe Tenerife, também serve pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos
(a indicar à chegada ao hotel). Para o jantar, é obrigatório o uso de
roupa formal. Comer no Snack-bar ou tomar uma bebida no bar da piscina ou no lobby bar são apenas duas das várias possibilidades que o
Bahia Principe Costa Adeje oferece. O cliente pode aceder a qualquer
uma das instalações do Bahia Principe Tenerife excepto ao restaurante buffet.

Preço “Desde” inclui: Avião de ida e volta com partida de Lisboa (para certas datas em Junho), alojamento em quarto standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem
incluindo assistência Covid19 e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada até 28 de fevereiro já aplicado. Mais informações em www.soltour.pt

Caraíbas
Tem que o conhecer

REPÚBLICA DOMINICANA

MÉXICO

Punta Cana é algo mais que um destino, é um sonho tornado
realidade; um lugar para viver experiências únicas ao abrigo das
águas turquesas da República Dominicana.
Deitada no coração das Grandes Antilhas, Punta Cana é um dos
principais destinos turísticos do mundo por mérito próprio; um retiro
exclusivo repleto de beleza natural, de gastronomía deliciosa e de
um ritmo pausado que o enamora desde o primeiro dia. Punta Cana
é um retiro de férias verdadeiramente mágico e sedutor em que todo
o visitante se sente em casa. Se procura um lugar para desfrutar
de umas férias sem igual com excursões fascinantes e cercado por
coqueiros e praias de mar turquesa e de areia branca, em que pode
praticar todo o tipo de desportos aquáticos e terrestres, sem dúvida a
sua opção ideal passa por Punta Cana.

Para além dos mariachis e da sua requintada gastronomia, famosa
em todo o mundo, o México é o destino dos destinos. Um lugar
privilegiado em que poderá desfrutar da natureza mais pura, a cultura
mais colorida e os sabores mais autênticos. Dos infinitos encantos
que merecem ser conhecidos este belo país destaca-se, entre
todos, pela magia que desperta a Riviera Maya. Considerado um
dos destinos mais desejados do mundo, a Riviera Maya oferece ao
visitante praias de excepção com areia fina e águas de cor turquesa
e a natureza mais bela do país. Se deseja desfrutar de umas férias
marcadas pela recordação de praias fascinantes em que possa
realizar actividades aquáticas, praticar desportos de aventura e
conhecer maravillhas que são Património da Humanidade, sem
dúvida, Riviera Maya é o destino perfeito. Berço da grandiosa e
misteriosa civilização maya, na Riviera Maya poderá conhecer a fundo
algumas das múltiplas jóias que esconde a Península de Yucatán e
que se encontram entre as mais interessantes do mundo. As mais
destacadas? A cidade amuralhada de Tulum (uma jóia assente sobre
a costa) e o incrível templo de Coba, localizado no interior da selva.

Punta Cana

La Romana
A meio caminho entre a capital Santo Domingo e o núcleo turístico
de Punta Cana encontra La Romana, um dos destinos mais idílicos
das Caraíbas e um dos pontos de férias mais interessantes. La
Romana é um lugar perfeito para quem deseja desfrutar do ritmo de
vida tropical sem renunciar à visita de belíssimos pontos de interesse
como Isla Catalina ou Altos de Chavón. La Romana não o conquistará
apenas pela sua cor, o seu ritmo e os seus entardeceres infinitos,
mas nos dias de retiro de férias poderá contemplar praias com ricos
fundos marinhos, manglares espectaculares e coloridos recifes de
coral. La Romana alberga uma natureza típicamente caribenha que
faz com que a palavra paraíso se ajuste na perfeição a cada lugar da
região. Se para além de visitar os melhores fundos marinhos do país
desejar conhecer outros pontos da geografía dominicana, sem dúvida
La Romana é o destino ideal. A localização de La Romana permitirá
chegar com facilidade a outros destinos turísticos como Punta Cana
ou a própria capital Santo Domingo.

Samaná
Um paraíso cheio de contrastes, considerado um dos lugares mais
belos do mundo, assim é a península dominicana de Samaná. Sem
dúvida, o destino perfeito para quem deseje levar na retina os mais
belos álbuns das Caraíbas. Se deseja desfrutar das suas férias
envolto em espectaculares praias de areia branca e águas cristalinas
ao abrigo de coqueiros, sem dúvida a escolha perfeita é Samaná.
Com os seus mais de 850 kilómetros de território, e com uma
exuberante e incomparável vegetação tropical, Samaná oferece
lugares únicos de visita obrigatória como o Salto del Limón, a Playa
El Valle ou Las Terrenas, uma aldeiazinha encantadora junto à praia
ideal para aqueles que procuram alternar o relax com, por exemplo,
algumas horas de surf.

Riviera Maya-Tulum

JAMAICA

Runaway Bay
Se procura um lugar com temperaturas ideais, montanhas
verdejantes, praias de sonho em que não falte a cultura e os
ritmos mais autênticos, sem dúvida a Jamaica é o destino perfeito.
Ideal para viver umas férias de sonho num marco incomparável,
a terceira maior ilha das Caraíbas conta com localizações únicas
como Runaway Bay em que convertem uns días de descanso numa
experiência para os sentidos.
As suas tradições, a sua beleza inata e as suas virtudes naturais
fazem da Jamaica um destino imbatível para ir durante todo o ano, e
graças às suas águas azuis e a paisagens de sonho a ilha é já um dos
cenários de cinema mais solicitados do momento. As imagens do
pirata Jack Sparrow navegando pelas águas do mar das Caraíbas no
seu “Perla Negra” em busca de tesouros pertencem à Jamaica e os
seus paradisíacos recantos.
Junto aos seus postais naturais, a Jamaica é um caldeirão de culturas
em estado puro e é na ilha que se misturam, em total harmonia,
as culturas africanas, europeia e asiáticas dando à ilha uma
pessoalidade exótica e sedutora. Desfrute de um destino especial
em que não faltarão plantações de café, museus de referência, a
vitalidade das suas gentes, pores do sol e sons de ska e reggae.

A mistura de culturas
africana, espanhola e taína
dá-lhe esse carácter tão
especial que te o Caraíbas.

A não perder

Nós levamos-te
Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.

Viajando com as baleias
Uma das excursões mais emocionantes que se podem
realizar no Atlântico dominicano é a que te levará a
conhecer o refúgio natural das baleias-jubarte em
plena baía de Samaná e o Banco de Plata. Além de
ser uma das zonas de costa da República Dominicana
mais assombrosas pela sua exuberante natureza,
o espetáculo que oferecem as baleias chegadas de
todos os mares do norte a este pequeno canto de
Samaná é único: entre dezembro e março, exemplares
de até 40 toneladas saltam e dançam nestas águas,
cantando para acasalar e garantir a continuidade da
sua espécie.

Os museus de Santo Domingo
Para viver e conhecer cada detalhe da história e da cultura
dominicana, nada melhor do que reservar dois dias para
desfrutar de um passeio pelos museus na capital do país. Santo
Domingo tem alguns dos melhores centros culturais da região:
o Museuo do Homem, o de História e Geografía, o da Família
Dominicana, o da Porcelana, o Museu de Larimar, o Museu
Duarte, o Teatro Nacional e o imprescindível Museu de Arte
Moderno. Um ponto de partida ideal para poder saborear toda
esta carta cultural é a Praça da Cultura de Santo Domingo, um
lugar para passear e desfrutar admirando o ritmo natural do seu
quotidiano e das suas gentes.

Excursão à Ilha Saona
Alugar um barco ou um catamarã e navegar a uma das ilhas das
Caraíbas mais amáveis e de natureza virgem, quase deserta, este
mar único: Ilha Saona. Localizada frente às costas próximas a La
Romana, este pedaço de terra abençoado com formosos mangais
e uns fundos marinhos espectaculares é um combinado perfeito de
calma, praias infinitas, desportos aquáticos e vida tradicional. Convém
preparar a excursão com tempo para que se possa ver todos os seus
lugares, desde os areais mais turísticos a esses espaços protegidos da
natureza impecável e as suas vilas, onde os habitantes prosseguem
com as suas rotinas como se nada se passasse. Uma paragem
obrigatória á a grande gruta de Cotubanamá. Os pontos de partida até
à Ilha Saona são vários e pode iniciar a travessía desde Bayahive ou de
Bávaro e Punta Cana.

Entardeceres de cores únicas.
Viver em pleno fundo Punta Cana supõe experimentar toda a riqueza
natural que este incrível destino tem para o viajante. De entre todas as
jóias que não podem faltar nas férias ideais nas Caraíbas destacam-se
os entardeceres de Punta Cana. O melhor lugar para viver e sentir na
primeira pessoa? Qualquer das suas praia ao abrigo de coqueiros. A
nossa recomendação? Uma boa máquina fotográfica com uma bateria
extra.

Na República Dominicana

Beleza natural
A República Dominicana é conhecida mundialmente pelas suas
incríveis praias mas os seus lugares naturais, as selvas, bosques,
lagos e cascatas não depreciam em nada e são um autêntico
pólo de atracção para os amantes da vida em plena natureza.
Existe uma infinidade de cantos onde se pode maravilhar perante
a majestuosidade da sua vegetação tropical, alguns tão míticos
como Salto El Limón, em Samaná, uma cascata natural com uns 40
metros de altura, onde a água, o musgo e as rochas configuram um
paraíso de conto de fadas. Em Puerto Plata, encontramos os Charcos
de Damajagua, com cascatas, lagoas naturais, trilhos infinitos…
Um parque aquático natural em que a diversão se mistura com a
espectacularidade do ambiente. E, como estes, há muitos, muitos
mais: o parque de los Haitises, a Gruta das Maravilhas, as Dunas de
Bani, o alto de Cabrera, o vale de Pelempito e assim, alternando entre
a costa e o interior, sem perder de vista o Mar Caribe e o oceano
Atlântico.

A primeira cidade do continente
A rota da República Dominicana leválo-á necessariamente à sua
capital, aquela que foi a primeira grande cidade do continente
americano, hoje cidade colorida e colonial que fala de passados e
presentes misturados com a mais vibrante oferta de lazer e cultura
que se pode encontrar no país. Santo Domingo a vida em estado
puro, a de ontem, hoje e sempre. São os seus parques ensolarados, as
mesas das tabernas onde se sentam os avós a jogar o dominó com um
copo de rum e alguns charutos, as monumentais praças, os museus
históricos e as primeiras construções coloniais do país. Ali está a casa
onde viveu Cristóvão Colombo, o primeiro hospital do continente, o
Convento dos Dominicanos e a imponente fortaleza de Ozama. Para
vivê-lo com pormenor, Santo Domingo exige passeios, almoços ao sol,
visitas às lojas tradicionais com os seus produtos de toda a vida, o
rum, a cana de açúcar, o cacau, o tabaco e as bananas. Convida a sair
e a saborear as suas noites ao ritmo da bachata e merengue, dançar
nas ruas e desfrutar saboreando um copo na melhor companhia.
Sabendo que fica um país eterno por descobrir.

Morrer sonhando
A gastronomía dominicana está repleta de nomes
inspiradores que elevam o paladar a cotas de prazer
inimagináveis. Morrer sonhando é, por exemplo, uma
das bebidas nacionais mais típicas que consiste
num refrescante e delicado batido feito com leite e
sumo de laranjas recém espremidas. Mas as cozinhas
da República Dominicana escondem muitas mais
surpresas assim, com nomes repletos de passado
e com exóticos ingredientes herdados das suas
diferentes civilizações. Um dos seus pratos mais
tradicionais é o sancocho, que faz lembrar o cozido
que se faz em diferentes pontos de Espanha, mas
elaborado com produtos locais como a batata, a
mandíoca, a banana e os indispensáveis coentros.

No México Riviera Maya
Visita às origens
Cobá é um dos lugares com mais história
da Riviera Maya. Localizado a menos de
uma hora, de carro, da maravilhosa cidade
maya de Tulum, este espaço arqueológico
sem igual oferece uma oportunidade
única de mergulhar na cultura mais
antiga do México, nas suas mais
enraízadas origens. A zona e os traços
das suas civilizações estão incrivelmente
bem conservadas, com construções
imponentes, muito similares aos templos
mayas mas com um aspecto muito mais
primitivo e rústico. Não se esqueça da
câmara ou arrepender-se-á..

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,
escondemse 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.

A autêntica povoação mexicana

Cavalgando por Cancún

Bem-vindo a San Miguel de Cozumel, uma pequena povoação que
parece concebida para surpreender o visitante. Um recanto no meio
do mar, situado na própria ilha de Cozumel diante da Playa del Carmen,
onde não parece passar o tempo, e que se mantém alheio a pressas e
agitações. Aproveita a tua visita à ilha de Cozumel para dar um passeio
pelas suas ruelas enfeitadas de pequenas casas de intensas cores
que gritam “Caraíbas!” a cada passo. Encontrarás modestas lojas para
comprar lembranças e também ricos restaurantes tradicionais onde
saborear peixe fresco grelhado na brasa.

As imagens mais impensáveis são possíveis aqui em Cancún e na
Riviera Maya e uma delas é, sem dúvida, a de cavalgar em plena selva
caribenha ou pelas areias de uma praia paradisíaca enquanto o sol de
põe. A pouca distância do centro de Puerto Morelos há um pequeno
rancho na costa que permite realizar tours a cavalo nos arredores.
Oferecem-se guias e diferentes rotas para desfrutar da experiência
mais do que uma vez.

Na Jamaica Runaway Bay

A melhor pôr-do-sol das Caraíbas
Poucas coisas evocam tão bem a felicidade em férias como um pôrdo-sol em pleno mar das Caraíbas, rodeado de coqueiros, com o rumor
das ondas e o som dos timbales de fundo, com um bom cocktail na
mão e a melhor das companhias. Poderás vivenciar esta imagem de
postal em Negril, onde se esconde o entardecer mais perfeito de toda
a Jamaica. Para desfrutar a sério, aproxima-te do emblemático Rick’s
Café, um bar-restaurante mítico na ilha, encastrado sobre as falésias
de Negril. Lá de cima, verás como o sol se vai ocultando no horizonte
enquanto cria um espetáculo fascinante de cores mágicas.

Rota por Ocho Ríos
Muito próximo das emblemáticas Montego Bay e Runaway Bay, existe
um lugar que terá que visitar sim ou sim na Jamaica. Trata-se de
Ocho Ríos, Ochie como lhe chamam os seus habitantes, uma zona de
praias, natureza exótica e vida plena de ritmo que antigamente era
uma vila tranquila de pescadores e hoje em dia é o um dos centros da
actividade turística da ilha. Em Ocho Ríos tem que desfrutar do seu
ambiente nocturno, das suas festas, dos seus areais paradisíacos e
das suas paisagens tropicais: Fern Gully, as famosas Eden Falls… Como
história curiosa, aqui encontrará a mansão do filme de James Bond,
Goldeneye.

Navegando pela Lagoa Luminosa
Em Montego Bay viverá uma das experiências que recordará para
toda a vida: navegará de noite por uma lagoa natural de cor verde
fluorescente, a emblemática Lagoa Luminosa. O seu excepcional
cromatismo deve-se a um micróbio próprio das águas das Caraíbas
produzindo um efeito tal que, com os barcos a circular pelas águas,
incrementa-se lançando toda a luz até ao céu nocturno iluminando os
seus arredores e permite ver, entre sombras, os bosques tropicais que
rodeiam todo o lago. Os cruzeiros duram pouco menos de uma hora
e são todos à noite, mas a lagoa pode-se navegar, também de dia, em
típicos barcos de bambú que se alugam nas redondezas.

Viver Bob Marley
Os amantes do reggae encontrarão na Jamaica o destino
perfeito. Esta ilha é a meca deste estilo musical do qual
Bob Marley é o seu principal artista. Conhecer o lado mais
desconhecido e pessoal do músico jamaicano é possível
no Museu Bob Marley, em Kingston. Raridades em
forma de vinil, as suas melhores canções e um sem fim
de curiosos testemunhos, mostram-se tal como é - sem
lugar a dúvidas - um dos museus mais visitados da ilha
caribenha.

O nosso Tudo Incluído nas Caraíbas
24 horas Tudo Incluído
• Todas as refeições, snacks e bebidas no hotel (restaurantes até às
22.30 horas e bares até às 23.00 horas).
• Snacks e refrescos durante 24 horas.

Também nos hotéis Luxury e
Fantasia, Tudo Incluído con mais
vantagens
• Cocktail de boas-vindas.

• Três jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por
semana de estadia). È necessário calças compridas ao jantar para
os cavalheiros.

• Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades.

• Minibar (reposição diária de água, sumos e cerveja).

• Ofertas VIP.

• Cofre.

• Serviço de mordomo (carta de almofadas, carta de aromas, etc.).

• Vinho da casa às refeições.

• Serviço de quartos 24 horas.

• Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais até às
23 horas nos bares do recinto hoteleiro. A partir das 23 horas o
“Tudo Incluído” continua em alguns bares e na discoteca no
“Bahia Principe Village” (na República Dominicana e Jamaica) e na
“Hacienda Doña Isabel” (do México). Primeiras marcas com custo
extra.

• Serviço de apoio à piscina e praia.

• Programa de actividades. Campos polidesportivos. Desportos
aquáticos que não precisem motor (caiaques, paddle-surf,
catamarã, snorkel e body-board). Uma hora diária e com reserva.

• Minibar com mini garrafas de bebidas alcoólicas.

Atenções Especiais Gratuitas
Noivos
Surpresas que farao da sua estada um evento inesquicível
• Bombons e garrafa de vinho.

• Uso de ginásio.

• Presente surpresa.

• Aulas de dança, musculação e aeróbica.

• 20% de desconto nos tratamentos do SPA.

• Uma aula de introdução ao mergulho na piscina.

• No último dia possibilidade de manter o quarto até às 15.00 hrs
(com reserva e sujeito a disponibilidade).

• Programa de entretenimento e shows nocturnos.
• Actividades infantis. Miniclub. Club de Jóvens (no Bahia Principe
Grand El Portillo, Turquesa, Coba, Tulum e Jamaica e Bahia
Principe Fantasia Punta Cana).
• Cadeiras e toalhas na piscina e praia
• Entrada e bebidas na discoteca.
• Entrada no casino (na República Dominicana e México).
• Wifi grátis.

Imprescendível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.
Devido à situação provocada pela Covid19, alguns dos serviços
indicados podem ser modificados.

Lazer e Lojas
Em todos os nossos hotéis encontrará uma zona de lazer e lojas construídas
com a típica arquitectura local: Bahia Principe Village (na República
Dominicana e Jamaica) e Hacienda Doña Isabel (no México). Lá encontrará
bares e discoteca para que a festa siga até de madrugada e lojas onde poderá
comprar artigos de praia e bonitas recordações...Não deixe de o visitar...

SPA
Durante as suas férias merece um descanso extra... Aproveite as magníficas
instalações do nosso SPA; um oásis de relaxamento para os seus sentidos.

MASSAGEM FRENTE AO MAR
Massagem Relaxante, realizada sob uma carpa situada
na praia com o som do mar de fundo.

MASSAGEM ESPECIAL VIP PARA CASAIS
Momentos românticos em casal. Primeiro um delicioso
banho com flores, velas e óleos essenciais. A seguir 50
minutos de Massagem Relaxante.

MASSAGEM DE AROMATERAPIA
Uma exaltação para os sentidos.

Outras Massagens
Massagem Caribenho Relaxante • Massagem Muscular
Massagem às Costas • Tratamentos Faciais
Tratameentos Corporais • Cabeleireiro / Beleza

BAHIA PRINCIPE GRAND

El Portillo

SAMANÁ - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.496€
Por pessoa

O mais especial
Espetacular baía e exclusiva praia em frente ao mar.
Ginásio totalmente equipado.
Quartos amplos.
Próximo do popular povoado de Las Terrenas.
Atividades dentro do hotel: Aulas de merengue e salsa,
circo tropical, karaoke, Ioga, waterpolo e vólei de praia.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão
grátis

Jantares ilimitados nos
restaurantes de especialidades

Abertura de cama

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Sobre a conhecida praia de“El Portillo” e rodeado de um meio
de natureza espectacular. A 50 minutos do aeroporto de Samaná “El
Catey” e a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domingo. A 5 minutos
da vila de “Las Terrenas”.
Quartos 204 quartos Standard, 340 Junior Suite Superior, 28 Family
Junior Suite e 32 Family Master Suite (todos os tipos de Junior Suite
contam adicionalmente com zona de estar com sofá-cama e tábua de
engomar). Os quartos “Junior Suite Superior” estão equipados com 1
cama King size ou 2 camas de casal, casa de banho completa com
banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado,
ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e terraço. Wifi Premium.
Capacidade máxima em Standard: 2 adultos + 1 criança. Em Junior
Suite Superior e Family Junior Suite: 3 adultos + 1 criança. Na Family
Master Suite: 4 adultos + 3 crianças (mínimo 2 adultos + 2 crianças).

Junior Suite Superior

Instalações e serviços Piscina com secção para crianças e hidromassagem, rodeada de um solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. 1
piscina relax. Uso de toalhas para piscina e praia. SPA (com custo). Ginásio. 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de atividades
aquáticas. Discoteca (no Bahia Principe Village). Miniclub (4-12 anos),
Club de Jóvens (13-17 anos) e piscina infantil “Bahia Scouts Water
Park”. Teatro para entretenimento. Wifi Premium.
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 5 restaurantes à la carte: Gourmet, italiano, rodizio, griego, mediterrâneo e 1 restaurante de
praia. 6 bares: 1 Sport bar, 1 no anfiteatro (aberto durante os espectáculos), 2 nas piscinas, 1 na praia e 1 no Water Park infantil.
ÁREA DA PISCINA E VÁRIOS RESTAURANTES E BARES
REFORMADOS EM 2020

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra
Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE GRAND

La Romana
LA ROMANA - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.423€
Por pessoa

O mais especial
Grande oferta gastronómica.
Campo de Golf propio de 27 hoyos.
Atividades dentro do hotel: Oficina de chapéus de coco, festas
temáticas tropical e local, karaoke, aulas de zumba, paddle surf e
bike tour.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Quarto com decoração
especial à chegada

1 pequeno almoço nupcial no
quarto (com reserva)

Wifi Premium

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Magnífico complexo vacacional localizado numa charmosa
baía sobre uma praia de 2.000 mts. de longitude, ladeada por palmeiras. A 45 minutos do aeroporto de Santo Domingo. A 75 minutos do
aeroporto de Punta Cana.
Quartos 352 Junior Suite Superior e 48 Junior Suite Superior Vista Mar.
Os quartos “Junior Suite Superior Vista Mar” com 2 camas de casal ou
1 cama King size, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira,
cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi Premium.
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 1 piscina para adultos em forma de lago e outra
para crianças. 2 hidromassagens. Grande solário. Guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. SPA (com custo). Ginásio. 2
courts de ténis e 1 de basquétebol. Centro de actividades aquáticas e
de mergulho. Miniclub (4-12 anos). Discoteca (no Bahia Principe Village
e para maiores de 18 anos) e Casino. Salão-teatro para entretenimento. Bilhar e ténis de mesa. Campo de golf de 18 buracos e campo de
Golf de 9 buracos (par 3 Pitch & Putt), com descontos especiais para
os hóspedes. Salão de Convenções (com capacidade máxima de 250
pessoas). Wifi Premium.

Junior Suite Superior Vista Mar

Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e mediterrâneo (todos eles climatizados) e 1
restaurante de praia. 3 bares: 1 no lobby, 1 na praia e 1 na piscina.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Superior Vista Mar, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assintência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15 €). Desconto de
Compra Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE LUXURY

Bouganville
LA ROMANA - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.584€
Por pessoa

O mais especial
Situado numa baía de palmeiras, exclusiva para o Resort.
Ocean´s 4; Campo de Golfe próprio, em frente ao Mar do Caribe.
Acesso ao nosso hotel Grand e instalações (no restaurantes
buffet).
Serviço de mordomo.
Atividades dentro do hotel: Oficina de chapéus de coco, festas
temáticas; Coconut & Silence disco, aulas de salsa, merengue e
latin fusión, aquaspinning, aquazumba, pilates, Ioga surf.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Bombons e garrafa
de vinho

1 massagem em casal
de 50 minutos em SPA

Último dia possibilidade de manter
o quarto até às 15.00 horas
(com reserva e sujeito a disponibilidade)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Magnífico complexo vacacional localizado numa charmosa
baía sobre uma praia de 2.000 mts. de longitude, ladeada por palmeiras. A 45 minutos do aeroporto de Santo Domingo. A 75 minutos do
aeroporto de Punta Cana.
Quartos 412 Junior Suite Deluxe (24 delas frente ao mar). Os quartos
“Junior Suite Deluxe frente ao mar” equipados 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 duche separado,
secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição
diária de sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas),
cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24
horas. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos.

Junior Suite Deluxe frente ao mar

Instalações e serviços 2 piscinas com hidromassagens. Solário com
camas balinesas. Guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas para a piscina e praia. No complexo: SPA (com custo). Ginásio. 2 campos de ténis
e 1 de basquétebol. Centro de actividades aquáticas. Discoteca (no
Bahia Principe Village e para maiores de 18 anos). Casino. Salão-teatro
para entretenimento. Bilhar e ténis de mesa. Campo de golf de 18 buracos e campo de golf de 9 buracos (par 3 Pitch & Putt), com descontos
especiais para os hóspedes. Salão de Convenções (com capacidade
máxima de 250 pessoas). Wifi Premium.
Bares e restaurantes 2 Restaurantes buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, rodizio e asiático-fusão e 1 restaurante de praia. 4
bares: 2 no lobby e 2 nas piscinas.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe
frente ao mar, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra
Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Pacotes de Golf
na República Dominicana

Ocean’s 4

preço
desde

Batismo de golfe

Por pessoa

223

€

Concebido para todas as pessoas que adoram o desporto e a
natureza, que tenham curiosidade pelo golfe, mas que nunca o
tenham praticado.
É uma forma ideal e original de desfrutar das férias na Riviera Maya
sem necessidade de ter qualquer experiência prévia de golfe. O curso
é basicamente prático, onde se aprende como colocar o corpo para
acertar na bola, como pegar no taco de golfe, o movimento completo
para bater e começará a dar as suas primeiras pancadas de golfe
e a lançar a bola a uma certa distância e com altura. Conhecerá
também os diferentes tipos de tacos e pancadas, e poderá praticálas. O Ocean’s 4 é um local de visita obrigatório, não só pelo jogo mas
também porque se encontra num santuário da natureza, onde se
respira paz e tranquilidade.

Golf multirronda

preço
desde

Por pessoa

157€

Concebido para jogadores com handicap que queiram jogar e até
repetir uma segunda volta no nosso campo de golfe Ocean’s 4, que
está integrado no resort de Bahia Principe. O Ocean’s 4 é um campo
inaugurado no início de 2018 e destaca-se pela sua variedade e pelos
seus quatro buracos próximos do Mar do Caribe.
Tendo em conta que nos encontramos na denominada capital do
golfe do Caribe, não pode perder a oportunidade de jogar também
uma terceira ronda em: Teeth of the Dog, em Casa de Campo,
que combina beleza e dificuldade, Punta Espada, em Cap Cana,
considerado entre os melhores do mundo, Corales, em Punta Cana
Resort.

Inclui
Inclui

2 green-fees

8 horas com um professor qualificado, distribuídas por 6
horas na academia e 2 no campo.

Água

Material e equipamento completos
Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo
Diploma a certificar o seu primeiro curso de golfe

Buggy
Polo de Golfe com logótipo do campo
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino antes de cada ronda
Consulte a nossa oferta para aluguer de material das marcas Taylor
Made e Callaway.

A Soltour criou quatro pacotes especiais para jogadores de golfe, mas
também para clientes que nunca tenham praticado este desporto
e desejem fazê-lo durante as suas férias. Estes quatro pacotes são
desenvolvidos no nosso resort de golfe da República Dominicana,
pais nomeado na última feira de golfe internacional de 2018 como o
“Destino de golfe do ano 2019 na América Latina e Caraíbas”. O país
conta com um total de 26 campos de golfe, alguns incluídos entre

preço
desde

Jogue e melhore

Por pessoa

269

€

Pacote Golfe combinado com aulas Concebido para jogadores
com handicap que queiram aproveitar as suas férias para, além
de jogar no campo, melhorar o seu jogo aprendendo com um
professor acreditado e jogando com ele. Este pacote consiste numa
combinação de jogo e aprendizagem com o nosso professor de golfe.
Desta forma, durante a primeira ronda, estará sempre acompanhado
pelo professor, com uma aula antes de ir até ao campo e a
possibilidade de jogar 18 buracos com ele. Durante a volta, poderá
rever o seu swing, tirar dúvidas sobre estratégia no campo, sobre
regras ou sobre como melhorar determinadas partes do seu jogo. A
segunda volta de 18 buracos será precedida por uma hora de aulas
de golfe, revendo o que foi visto na primeira volta ou mesmo partes
novas que precise de melhorar. Jogará esta segunda volta sem o
professor de golfe e a terceira volta será uma volta normal, se quiser,
precedida de um pequeno treino antes de ir para o campo.

os melhores do mundo que incluem 86 buracos ao lado do Mar das
Caraíbas/Oceano Atlântico e 39 buracos nas proximidades. Este
país pode ser considerado atualmente como a capital do golfe das
Caraíbas. Consulte o nosso pacote multi-ronda, que oferece também
a oportunidade única de jogar num dos melhores campos do mundo
como “Teeth of the Dog”, “Corales” e “Punta Espada”.

preço
desde

Golf ilimitado

Por pessoa

375€

O Ocean’s 4 é um local de visita obrigatório, não só pelo jogo mas
também porque se encontra num santuário da natureza, onde se
respira paz e tranquilidade.
A nossa Academia está completamente coberta e protegida do sol.
Além disso, se não trouxer os seus tacos de golfe, criámos uma oferta
muito económica com os nossos tacos de aluguer das marcas Taylor
Made e Callaway, que poderá usar e guardar durante toda a sua
estadia como se fossem seus.

Inclui
Green-fees ilimitados
Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo

Inclui
3 green-fees. Primeira ronda com proffessor,
a segunda ronda précedida per 1 hora de aulas
e 1 terceira hora libre
Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino antes de cada ronda
Consulte a nossa oferta para aluguer de material das marcas Taylor
Made e Callaway.

3 bolas Titleist Pro V1 com logótipo
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino ilimitadas
Consulte a nossa oferta para aluguer de material das marcas Taylor
Made e Callaway.

BAHIA PRINCIPE

Bavaro Resort
PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

E se fizer a mala e vier
visitar-nos à Praia Bávaro?
7 hotéis, 2 deles Luxury e 1 Fantasia, ocupam um espaço único a alguns minutos do aeroporto
de Punta Cana. Não sentirá falta de nada aqui, temos tudo para umas férias ideais nas
Caraíbas. Tomará banho na Praia Bávaro, passeará por jardins tropicais sem sair do resort e
admirará como é que se funde a brisa marinha com a espetacular vegetação.
Um grande complexo onde poder viver diferentes experiências Bahia Principe ao mesmo
tempo. Onde se conjugam a diversão com a desconexão a diferentes níveis.
Multidão de restaurantes · Inúmeras piscinas · Amplos solários · Campos de ténis · Campos
desportivos · Spa · Bahia Principe Village.
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1

Bahia Principe Grand Turquesa

2

Bahia Principe Grand Bavaro

3

Bahia Principe Grand Punta Cana

4

Bahia Principe Luxury Ambar +18

5

Bahia Principe Grand Aquamarine +18

6

Bahia Principe Luxury Esmeralda

7

Bahia Principe Fantasia Punta Cana

8

ZONAS COMUNS Instalaçoes desportivas / Bahia Principe Village

9

Parque aquático bahia scouts

7

10 Centro de convenções
11 Novo salão de festas até 200 pessoas
12 BEACH CLUB LAS OLAS

6

8
9

1

10

8

5

3

2

6

4
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A nova Beach House “Las Olas” é uma zona de restauração, onde
poderá descobrir novas especialidades gastronómicas junto ao

Beach Restaurant LAS OLAS

mar, para todos os clientes de todos os hotéis que integram o Bahia
Principe Bavaro Resort, independentemente do hotel onde estejam
alojados.
Este espaço moderno e atual possui 7.400m2 dividido em dois
pisos, que inclui dois restaurantes de praia e um bar, que à noite se
transformam em restaurantes de especialidades Rodizio e Tex-Mex,
além de três restaurantes no último andar (Hindu, Mediterrâneo e
Mercado de Peixe (este último para adultos +18).

Restaurante Tex-Mex TEQUILA

Restaurante de peixe FISH MARKET

BLUE BAR

Restaurante RODIZIO

Restaurante griego THE GREEK

Restaurante hindú THALI

BAHIA PRINCIPE GRAND

Bavaro

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.425€
Por pessoa

O mais especial
Centro da diversão.
Oferta de entretenimento muito variada.
Numerosas piscinas e acesso à primeira linha de praia.
Atividades dentro do hotel: Oficinas de chapéus de coco,
churrascos na praia, festa tropical, Ioga flow e bike tours.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Presente surpresa

Uso de roupões e chinelos

Entrada na Discoteca
“Imagine”

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Ubicado a meia hora do aeroporto de Punta Cana e sobre uma
esplêndida praia. Perto do Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 744 Junior Suite Superior, equipados com 2 camas de casal ou
1 cama King size (a maioria com dossel), zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador de
cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar
e terraço. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 piscinas em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande solário com zona relax com camas balinesas, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. SPA
(com custo). Ginásio. 3 courts de tenis e campos polidesportivos. Centro
de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (4-12 anos) e Minigolf
infantil. Club de Jóvens (13-17 anos) com video jogos, matrecos, etc. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão-teatro para entretenimento. Campo de Golf de 18 buracos. Coreto para casamentos. Centro
de Convenções. Wifi Premium. Possibilidade de utilizar as instalações do
Bahia Principe Grand Turquesa e Bahia Principe Grand Punta Cana (excepto restaurantes buffet).

Junior Suite Superior

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet e 3 de especialidades (japonês,
BBQ e italiano). 5 bares próprios: 1 lobby bar, 1 na piscina, 2 aquáticos e 1
no Salão-teatro (aberto durante os espectaculos). O Complexo oferece
ainda mais 4 restaurantes de especialidades: mediterrâneo, steak-house, mexicano e outro japonês. 3 restaurantes de praia e 6 bares mais.
Beach House “Las Olas“ Zona de restauração para todos os clientes do
complexo.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra
Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE GRAND

Punta Cana
PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.425€
Por pessoa

O mais especial
Centro da diversão.
Oferta de entretenimento muito variada.
Numerosas piscinas e acesso à primeira linha de praia.
Atividades dentro do hotel: Oficinas de chapéus de coco, aulas
de merengue, aulas de ténis, fitness master class e bike tour.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Abertura de cama

Jantares ilimitados nos
restaurantes de especialidades

Sessão de fotos profissional
(com selecção de 10 imagens)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Ubicado a meia hora do aeroporto de Punta Cana e sobre
uma esplêndida praia. Perto do Campo de Golf “Punta Blanca” de 18
buracos.
Quartos 756 Junior Suite Superior, equipados com 2 camas de casal ou
1 cama King size (a maioria com dossel), zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com banheira de hidromassagem e secador
de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma
via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de
engomar e terraço. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 piscinas em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande solário com zona relax com camas
balinesas, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia.
SPA (com custo). Ginásio. 3 courts de tenis e campos polidesportivos.
Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub (4-12 anos) e
Minigolf infantil. Club de Jóvens (13-17 anos) com video jogos, matrecos, TV de ecrã gigante, etc. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Salão-teatro para entretenimento. Campo de Golf de 18 buracos.
Coreto para casamentos. Centro de Convenções. Wifi Premium. Possibilidade de utilizar as instalaçoes de Bahia Principe Grand Turquesa e
Bahia Principe Grand Bavaro (excepto restaurantes buffet).

Junior Suite Superior

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet e 4 de especialidades (japonês, steak-house, texmex e mediterrrãneo). 6 bares: 1 Lobby bar, 1 na
piscina, 2 aquaticos e 1 no salão-teatro (aberto durante os espectáculos). O Complexo oferece ainda mais 3 restaurantes de especialidades:
Italiano, BBQ e outro japonês. 3 restaurantes de praia e 5 bares mais.
Beach House“Las Olas“ Zona de restauração para todos os clientes do
complexo.
O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra
Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE GRAND

Aquamarine
PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.478€
Por pessoa

O mais especial
Único Hotel Grand, Só adultos.
Experiência Escape, mais e melhor: Silence Disco, Festa da
Espuma, Festa Branca…
Único Grand com jantares ilimitados e acesso a instalações dos
hotéis Grand.
Atividades dentro do hotel: Aromaterapia, Workshop de
cocktails, festa branca, Silence Disco, espetáculos, paddle surf,
pilates e Ioga surf.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Wifi Premium

20% desconto nos tratamentos
do SPA (excepto massagens de
25 min. e promoções).

Quarto com decoração
especial à chegada

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe e rodeado de vegetação tropical. Perto do Campo
de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 258 Junior Suite e 240 Junior Suite Superior. Os quartos “Junior Suite Superior” equipados 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 duche separado, secador de
cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma vía
satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e terraço. Wifi
Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 3 piscinas comuns com espaçosos solários e
jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toallas na piscina
e na praia. Jacuzzi com 4 secçoes de hidromassagens. Zona Chill-out.
SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas. Dentro
do complexo: 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Anfiteatro
para entretenimento. Coreto para casamentos. Campo de golf de 18
buracos. Centro de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Wifi Premium. Possibilidade de utilizar as instalações do
Bahia Principe Grand Turquesa, Bahia Principe Grand Bavaro e Bahia
Principe Grand Punta Cana (excepto restaurantes buffet).

Junior Suite Superior

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades: Gourmet e fusão Nikkei e BBQ. 4 bares: 1 no lobby, 1 na piscina,
1 Snack bar, 1 Sport bar.
Beach House “Las Olas“ Zona de restauração para todos os clientes
do complexo.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior,
transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra Antecipada até 30/
Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE LUXURY

Ambar

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.668€
Por pessoa

O mais especial
Hotel de luxo junto à praia.
Novas tendências gastronómicas.
Gastronomia e cocktails de primeiro nível incluídos.
Serviço de mordomo.
Acesso aos Hotéis Luxury e Grand do Complexo (exceto
restaurantes buffet).
Atividades dentro do hotel: Workshop de charutos, Silence Disco.
Festas pink e champagne. Aulas de bachata, aquazumba,
stretching e Ioga flow.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Bombons e garrafa
de vinho

1 pequeno almoço nupcial
no quarto (com reserva)

Sessão de fotos profissional
(com selecção de 10 imagens)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe. Sobre uma praia de areia branca rodeado de
vegetação tropical. Perto do Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 buracos.
Quartos 288 Junior Suite Deluxe, 96 Junior Suite Deluxe Corner, 108
Junior Suite Deluxe Swim up e 36 Junior Suite Swim up Corner. Os
quartos “Junior Suite Deluxe Swim up” equipados com 2 camas de
casal ou 1 cama King size com dossel, casa de banho completa com
duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de
tecto, uso de roupões e chinelos, telefone, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água, cervejas e mini garrafas
de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço.
Serviço de quartos 24 horas. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).

Junior Suite Deluxe Swim up

Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços 1 piscina com espaçosos solários e jardins.
Guarda-sóis, espreguiçadeiras e uso de toallas de piscina e praia.
Área de relaxamento com camas balinesas. 3 hidromassagens. Zona
Chill-out. SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas.
Dentro do complexo: 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Anfiteatro para entretenimento. Coreto para casamentos. Campo de golf
de 18 buracos. Centro de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia
Principe Village). Wifi Premium.
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e Steak-House (tudos eles climatizados) e 1
restaurante de praia. 4 bares: 1 no lobby, 1 na piscina, 1 na praia e Sport
Bar. Coffee shop.
Beach House “Las Olas“ Zona de restauração para todos os clientes
do complexo.
O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Deluxe Swim up, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19, taxas de aeroporto (164 €) e taxa de saída (15€). Desconto de Compra
Antecipada até 30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE

Riviera Maya Resort
RIVIERA MAYA - MÉXICO

E se se deixasse ser enfeitiçado pela cultura Maia?
Composto por 4 hotéis, este resort permite-lhe dar um mergulho na essência da cultura maia
sem perder o conforto de um fantástico resort. No meio da selva, a 20 minutos das populares
ruínas maias de Tulum, rodeado por um luxuoso residencial e um campo de golfe espetacular
desenhado por Robert Trend Jones II.
A tudo isso, sumamos uma variadíssima gama de serviços, instalações e atividades de
desporto que o farão desfrutar em todo momento: 4 fantásticos SPA • Piscinas em forma de
lago • Solários grandes • Courts de ténis • Campos desportivos • Ginásios.
Experimente, também, em primeira pessoa, o nosso compromisso com o meio ambiente, a
biodiversidade e o patrimônio cultural através da Fundação Eco-Bahia.
Venha descobrir a beleza da fauna nativa!

1

Bahia Principe Grand Tulum

2

Bahia Principe Luxury Akumal

3

Bahia Principe Grand Coba

4

Bahia Principe Luxury Sian Ka’an

7

5 ZONAS COMUNS
Instalaçoes desportivas
Hacienda Doña Isabel
Capela para cerimônias religiosas
6

Riviera Maya Golf Club

7

Bahia Scouts Water Park

8

Centro de convenções

2

Plano de situação

3
2

3

4

1

5

1

6
4
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BAHIA PRINCIPE GRAND

Tulum

RIVIERA MAYA - MÉXICO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.400€
Por pessoa

O mais especial
Junto à praia.
Ideal para todos os públicos.
Campo de golfe próprio.
Espaços abertos e amplos.
Atividades dentro do hotel: Workshop de tacos, festas locais,
atuações de mariachis, aquagym, aquazumba, stretching e
bike tour.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Excursão
grátis

Jantares ilimitados nos restaurantes
de especialidades

Abertura de cama

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação A 60 minutos do aeroporto de Cancún, a 25 minutos da Playa
del Carmen e próximo dos principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 774 quartos (168 Junior Suite, 366 Premium Superior, 36 Premium Superior Ocean Front e 204 Suites) equipados com 2 camas de
casal ou 1 cama king-size. Os quartos“Premium Superior” contam com
duche e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira,
cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi Premium. Quartos adaptados
(sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima em Junior Suite: 3 adultos + 1 criança, em Premium: 3 adultos o 2 adultos + 2 crianças e em Suite: 4 adultos + 1
criança.
Instalações e serviços 3 piscinas: 1 piscina principal tipo lago e 2 para
relaxar com secção para crianças. 3 hidromassagens. Solário com
guarda-sóis, espreguiçadeiras e uso de toalhas na piscina e na praia.
SPA (com custo). Ginásio. 5 courts de ténis e campo polidesportivo (à
entrada do complexo). Centro de actividades aquáticas e de mergulho.
Miniclub (4-12 anos). Club de Jóvens (13-17 anos). Discoteca e Casino
(na Hacienda Doña Isabel). Teatro Raíces. 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). Piscina para crianças
com parque. Wifi Premium.

Premium Superior

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet frente ao mar, 4 restaurantes à la carte: Gourmet, mexicano (tipo de mercado), Rodizio e Hindú.
Restaurante de praia (fast food) e Hambúrguer. 6 bares: 1 no Lobby, 1
no teatro (aberto durante os espectáculos) e 4 nas piscinas (1 deles
aquático).
REFORMADO EM 2020
O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Premium Superior,
transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19 e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 30/Abril já aplicado.
Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE LUXURY

Sian Ka’an
RIVIERA MAYA - MÉXICO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.476€
Por pessoa

O mais especial
Hotel de luxo situado em plena selva Maia.
Arquitetura diferencial.
Campo de Golfe próprio, desenhado por Robert Trent Jones II.
Treasure Ambassador, para personalizar a sua experiência de
férias.
Atividades dentro do hotel: Oficinas de Tequila e Tacos. Música
local. Paddle surf, Sunrise Ioga e Aqua body mind.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Presente surpresa

Wifi Premium

Jantar romântico com espumante
(com reserva e como complemento de um dos
jantares nos restaurantes de especialidades)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação A 60 minutos do aeroporto de Cancún e a 25 minutos da
Playa del Carmen. Inserido no campo de golf “PGA Riviera Maya”.
Quartos 120 Junior Suites (com 2 camas individuais ou 1 cama King
size) e 300 Junior Suites Superior (mais amplas com 1 cama king size,
das quais 56 com hidromassagem duplo no jardím e 56 com hidromassagem duplo no terraço superior). Os quartos “Junior Suite Superior
Jardim” equipados com zona de estar (a maioria com sofá-cama), casa
de banho com duche e secador de cabelo, uso de roupões e chinelos,
ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV plasma via satélite,
minibar (com reposição diária de sumos, água, cerveja e mini garrafas
de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço/
varanda em andar baixo ou ático. Serviço de quartos 24 horas. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos.

Junior Suite Superior Jardím

Instalações e serviços 4 piscinas (1 delas com área de hidromassagens). Solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de toalhas na
piscina e praia. SPA (com custo). 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 e campo polidesportivo.
Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para entretenimento. Centro de actividades aquáticas e Beach Club com bar exclusivo (no Bahia Principe Luxury Akumal). Wifi Premium.
Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades: Gourmet e japonês e 1 restaurante de piscina. 5 bares e Sushi
Bar.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior
Jardím, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19 e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 30/Abril já
aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE LUXURY

Akumal

RIVIERA MAYA - MÉXICO

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.505€
Por pessoa

O mais especial
Junto à praia, com zona exclusiva Só Adultos.
Instalações novas e remodeladas, que integram elementos
decorativos e cores das tradições Maias: restaurante, teatro.
Novo Sports Bar, combinando influências americanas com a
simbologia de desportos Maya.
Atividades dentro do hotel: Oficinas de tequilha e tacos.
Waterpolo, Aquagym, Aquaerobics, Running, Surf Ioga e
Bike Tour.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Bombons e garrafa
de vinho

1 pequeno almoço nupcial
no quarto (com reserva)

Sessão de fotos profissional
(com selecção de 10 imagens)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação A 60 minutos do aeroporto de Cancún, a 25 minutos da Playa
del Carmen e próximo dos principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 630 Junior Suite Superior e 128 Junior Suite Deluxe (87 delas
frente ao mar). Os quartos “Junior Suite Deluxe” 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, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária de sumos, água,
cerveja e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de
engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi Premium. Quartos
adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Deluxe: 3 adultos.
Instalações e serviços 3 piscinas: 2 delas com zona de hidromassagens
e secção para crianças. 1 piscina Infinity (exclusiva para adultos). Solário com guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. SPA
(com custo). Ginásio. 5 courts de ténis e campo polidesportivo (à entrada
do complexo). Centro de actividades aquáticas e de mergulho. Miniclub
(4-12 anos). Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro
para entretenimento. Campo de golf de 18 buracos + 9 buracos executivos (com descontos especiais para os hóspedes). Sala de reuniões mais
salão de convenções (no Campo de golf). Wifi Premium.

Junior Suite Deluxe

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet frente ao mar e 4 restaurantes
à la carte: Gourmet, italiano, de peixes e mariscos e rodizio (exclusivo
para adultos). 1 restaurante de praia e 1 de piscina. 9 bares: 5 nas piscinas
(1 deles aquático), 2 na praia, 1 no anfiteatro e 1 Sport Bar. Coffee Shop.
Área exclusiva para adultos Quartos Junior Suite Deluxe e Junior Suite
Deluxe frente ao mar. Instalações: 1 picina infinity. 1 restaurante. 1 bar.
Zona Chill-out.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Outubro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19 e taxas de aeroporto (154 €). Desconto de Compra Antecipada até 30/Abril já
aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Pacotes de Golf
em México

PGA Riviera Maya

preço
desde

Bautismo de golf

Por pessoa

223

€

Concebido para todas as pessoas que adoram o desporto e a
natureza, que tenham curiosidade pelo golfe, mas que nunca o
tenham praticado. É uma forma ideal e original de desfrutar das férias
na Riviera Maya sem necessidade de ter qualquer experiên- cia prévia
de golfe.
O curso é basicamente prático, onde se aprende como colocar
o corpo para acertar na bola, como pegar no taco de golfe, o
movimento completo para bater e começará a dar as suas primeiras
pancadas de golfe e a lançar a bola a uma certa distância e com
altura
Conhecerá também os diferentes tipos de tacos e pancadas, e
poderá praticá-las.

Golf multirronda

preço
desde

Por pessoa

157€

Direcionado para jogadores com handicap que queiram jogar e até
repetir uma segunda volta num campo de golfe magnífico e exigente.
O PGA Riviera Maya foi concebido por Robert Trent Jones II e está
completamente rodeado de selva e natureza. É uma impressionante
obra de arquitetura paisagística que ficou perfeitamente integrada
no terreno, onde se destacam os mangues e cenotes. É considerado
como um dos melhores da Riviera Maya e do México e, nos últimos
3 anos, a revista Golf Digest incluiu-o na sua lista como os melhores
resorts de golfe na América Central e Caribe.

Inclui
2 green-fees

Inclui

Buggy

8 horas com um professor qualificado, distribuídas por
6 horas na academia e 2 no campo.

Polo de Golfe com logótipo do campo e toalha

Material e equipamento completos
Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo
Diploma a certificar o seu primeiro curso de golfe

Água
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino antes de cada ronda
Consulte a nossa oferta para aluguer de material das marcas Taylor
Made e Callaway. Possibilidade de jogar também uma terceira ronda
no campo de renome mundial El Camaleón, em Mayakoba, onde se
disputaram várias edições do Mayakoba PGA Classic, que faz parte
do PGA Tour.

A Soltour criou quatro pacotes especiais para jogadores de golfe, mas
também para clientes que nunca tenham praticado este desporto
e queiram fazê-lo durante as suas férias. Estes quatro pacotes são
desenvolvidos no nosso resort de golfe da Riviera Maya, zona turística
na qual há um total de 15 campos de golfe. O resort Bahia Principe
conta com 4 hotéis e 2 campos de golfe e encontra-se 1 hora a sul

preço
desde

Jogue e melhore

Por pessoa

269

€

Pacote Golfe combinado com aulas Concebido para jogadores
com handicap que queiram aproveitar as suas férias para, além
de jogar no campo, melhorar o seu jogo aprendendo com um
professor acreditado e jogando com ele. Este pacote consiste numa
combinação de jogo e aprendizagem com o nosso professor de golfe.
Desta forma, durante a primeira ronda, estará sempre acompanhado
pelo professor, com uma aula antes de ir até ao campo e a
possibilidade de jogar 18 buracos com ele. Durante a volta, poderá
rever o seu swing, tirar dúvidas sobre estratégia no campo, sobre
regras ou sobre como melhorar determinadas partes do seu jogo. A
segunda volta de 18 buracos será precedida por uma hora de aulas
de golfe, revendo o que foi visto na primeira volta ou mesmo partes
novas que precise de melhorar. Jogará esta segunda volta sem o
professor de golfe e a terceira volta será uma volta normal, se quiser,
precedida de um pequeno treino antes de ir para o campo.

de Cancun e a 20 minutos de Tulum e Playa del Carmen. Consulta os
nossos pacotes multi-ronda, que oferecem também a oportunidade
única de jogar na sede do torneio da PGA Tour Mayakoba Golf Classic,
e no famoso campo conhecido como “El Camaleón”.

preço
desde

Golf ilimitado

Por pessoa

431€

Concebido para jogadores de golfe entusiastas de nível médio ou
avançado que não querem perder nem um momento das suas
férias e querem jogar o máximo possível, de forma ilimitada, nos
nossos campos do resort PGA Riviera Maya Championship Course
e Executive Course. O pacote oferece a possibilidade de jogar todas
as vezes que quiser e também praticar na nossa zona de treinos de
forma ilimitada.
A nossa Academia está completamente coberta e protegida do sol.
Além disso, se não trouxer os seus tacos de golfe, criámos uma oferta
muito económica com os nossos tacos de aluguer da marca Taylor
Made, que poderá usar e guardar durante toda a sua estadia como se
fossem seus.

Inclui
Green-fees ilimitados

Inclui
3 green-fees. Primeira ronda com proffessor,
a segunda ronda précedida per 1 hora de aulas
e 1 terceira hora libre
Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino antes de cada ronda
Consulte a nossa oferta para aluguer de material da marca Taylor
Made.

Buggy
Água
Polo de Golfe com logótipo do campo e toalha
3 bolas Titleist Pro V1 com logótipo
Guarda de tacos e limpeza
Bolas de treino ilimitadas
Consulte a nossa oferta para aluguer de material da marca Taylor
Made.

BAHIA PRINCIPE GRAND

Jamaica

RUNAWAY BAY - JAMAICA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.470€
Por pessoa

O mais especial
Enseada privada e águas cristalinas.
Experiência Family & Friends.
Instalações totalmente reformadas.
Atividades dentro do hotel: Aulas de jamaicano, competição
de dança, aulas de ténis, aeróbica, aulas de Reggae e de soca.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Abertura de cama

Uso de roupões
e chinelos

20% desconto nos tratamentos do SPA
(excepto massagens de 25 min. e promoções).

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Construído num belo estilo vitoriano, encontra-se sobre uma
esplêndida praia privada, a 50 minutos do aeroporto de Montego Bay e
a 30 minutos de Ocho Ríos.
Quartos 850 Junior Suite Superior (271 delas com vista mar e 25 ocean
front). Os quartos “Junior Suite vista mar” equipados com 2 camas de
casal ou 1 cama King Size com dossel, zona de estar com sofá-cama,
casa de banho completa com duche separado e banheira de hidromassagem, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto,
telefone, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.
Instalações e serviços 3 piscinas em forma de lago unidas entre si,
rodeando o edificio principal, com secção para crianças e 3 hidromassagens. Grande solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras.
Uso de toalhas para a piscina e praia. SPA (com custo). Ginásio. 2
courts de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de actividades aquáticas. Miniclub (4-12 anos) e Club de Jóvens (13-17 anos). Piscina infantil
com parque aquático. Discoteca (no Bahia Principe Village). Anfiteatro
para entretenimento. Salões para reuniões. Coreto para casamentos.
Campo de Golf nas proximidades. Wifi Premium.

Junior Suite Superior Vista Mar

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, japonês, steak-house e italiano (tudos eles climatizados) e 1 restaurante de praia. 8 bares: 1 no Lobby com terraço chill-out,
1 no salão-teatro (aberto durante os espectáculos), 2 nas piscinas, 2 na
praia, 1 disco bar, 1 karaoke e 1 sport bar.
Bahia ao Natural (maiores de 18 anos): Numa área afastada e numa
paisagem de natureza espectacular, o hotel dispõe de uma zona de
banho nudista equipada com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis.
O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Junho) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo JuniorJunior Suite
Superior Vista Mar, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19 e taxas de aeroporto (174 €). Desconto de Compra Antecipada até
30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

BAHIA PRINCIPE LUXURY

Runaway Bay
RUNAWAY BAY - JAMAICA

Tudo Incluído
7 Noites, desde

1.647€
Por pessoa

O mais especial
Experiências Escape - Só adultos.
Situado na zona mais bela da Jamaica.
Exclusiva enseada Privada.
Atividades dentro do hotel: Degustação de vinho, jerk chicken
band, churrascos na praia, aulas de reggae, de soca, pilates e aqua
body mind.

Voltar ao índice

Vantagens especiais
Wifi Premium

1 massagem em casal de
50 minutos em SPA

Sessão de fotos profissional
(com selecção de 10 imagens)

Veja todas as
vantagens

Quer ver
o vídeo?

Situação Num belo estilo vitoriano, encontra-se sobre uma esplêndida
praia privada, a 50 minutos do aeroporto de Montego Bay e a 30 minutos de Ocho Ríos.
Quartos 525 Junior Suite Deluxe (278 delas com vista mar). Os quartos
“Junior Deluxe vista mar” equipados com 2 camas de casal ou 1 cama
King Size com dossel, zona de estar com sofá-cama, casa de banho
completa com duche separado e banheira de hidromassagem, secador
de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, ventilador de
tecto, telefone, TV LED via satélite, minibar (com reposição diária de
sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira,
cofre, tábua de engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi
Premium. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade).
Capacidade máxima 3 adultos.
Instalações e serviços Piscina em forma de lago e 6 hidromassagens.
Grande solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de
toalhas para a piscina e praia. O complexo conta com SPA (com custo).
Ginásio. 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de atividades
aquáticas. Discoteca (no Bahia Principe Village). Anfiteatro para entretenimento no Bahia Principe Grand Jamaica. Salões para reuniões. Coreto para casamentos. Campo de Golf nas proximidades. Wifi Premium.

Junior Suite Deluxe vista mar

Bares e restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, rodizio e asiático, 1 restaurante de piscina. 4 bares: 1
no Lobby, 1 aquático, 1 na praia e 1 La Isla.
Bahia ao Natural (maiores de 18 anos): Numa área afastada e numa paisagem de natureza espectacular, o hotel dispõe de uma zona de banho
nudista equipada com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis.

O preço“Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa “Promo”, alojamento em quarto duplo Junior Suite
Deluxe vista mar, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico incluindo assistência COVID-19 e taxas de aeroporto (174 €). Desconto de Compra Antecipada até
30/Abril já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt.

Seguro de
Viagens
Baleares e Canárias

O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a EUROP ASSISTANCE um seguro de viagens com a apólice nº 2NJ, em benefício de
todos os seus clientes, sem custo adicional para os mesmos.
O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se descritos no quadro inferior. Válido para estadas de máximo 30 dias
(desde o dia de inicio de viagem até ao dia de regresso ao lugar de origem). Consulte para estadas superiores.
As garantias incluídas no seguro de viagem terão efeito desde o momento da partida até ao momento da chegada da mesma. Estabelece-se uma franquia de euros 40€ a cargo dos segurados nos despesas médicas.
Os capitais do seguro opcional são cumulativos com as coberturas do seguro incluído, não tendo de pagar qualquer franquia.

Grantías seguras por pessoa e viagem
Despesas médicas em Espanha em caso de doença ou acidente

Incluído Apólice 2NJ

Opcional, Apólice 2NK
Limite 750€
Limite 1500€

Até 3.000€ (franquia 40€)

Até 3.000€
Até 30€

Até 30€

Transporte sanitario de doentes e feridos (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Trasladação de restos mortais (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Regresso dos segurados acompanhantes (1)
Regresso do segurado em caso de hospitalização ou de falecimento de um
familiar (1)
Deslocação de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Despesas de estadia de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Prolongamento de estadia em hotel por doença ou acidente (por prescrião
facultativa)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Até 60€ por dia (máximo
10 dias e limite 600€)

Despesas odontológicas de urgência

Serviço de informação

Incluído

Até 3.000€

Incluído

Incluído

Transmissão de mensagens urgentes

Incluído

Incluído

Envio de objetos pessoais

Incluído

Incluído

300 €

300 €

Até 50€

Até 50€

Até 6.000€

Até 6.000€

Até 750€

Até 1.500€

Até 900€

Até 900€

Bagagem
Perda, danos e roubo de bagagem

150 €

Demora da bagagem (reembolso pela compra de artigos de uso pessoal)

Acidentes (ficam excluídos os passageiros menores de 14 anos e maiores de 65 anos)
Por falecimento ou invalidez permanete

Até 3.000€

Anulação
Reembolso de despesas por anulação de viagem contratado (2)

Responsabilidade Civil
Pagamento das despesas de assitência jurídica no exterior

(1) Estas coberturas aplicam-se exclusivamente desde/até ao ponto de origem contratado. (2) A garantia da anulação só terá validade se decorrerem pelo menos 72
horas entre a contratação da apólice e o motivo que originou o cancelamento da viagem.

Notificação dos sinistros (+34) 91 536 82 79

Reembolsos

Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa
segura deve comunicar, a partir do local do estrangeiro onde se
encontre, à EUROP ASSISTANCE a verificação de qualquer dos eventos
cobertos.
O segurado indicará à EUROP ASSISTANCE os seguintes dados:

Todos os pedidos de reembolsos devem ser enviados diretamente pelo cliente
para o seguinte endereço: https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, acedendo ao icone“reembolso on-line” e não através da agência de viagens ou da Soltour,
que não carecem de decisão sobre a atribuição de indeminizações. O pedido deve
ser acompanhado de faturas e documentos comprovativos originais..

• Nome do segurado sinistrado e expediente de reserva.
• Número da apólice contratada.
• Local e número de telefone onde se encontra.
• Descrição do evento ocorrido.

Exclusiones

A EUROP ASSISTANCE não se responsabilizará por nenhum sinistro
que não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

As garantias do seguro de viagem cessarão no momento em que o segurado
regressar à sua residência habitual, ou quando tiver sido repatriado pela
EUROP ASSISTANCE, para o seu local de residência ou hospital próximo deste.
São excluídos com caráter geral os gastos que não tenham sido comunicados
préviamente à EUROP ASSISTANCE e aqueles, aos quais não se tenha obtido a
correspondente autorização.
Em qualquer caso, são excluídos (salvo estejam expressamente incluídos na
garantia) uma série de danos, doenças, situações, despesas ... que se encontram
detalhados nas condições gerais do seguro de viagem que poderão ser consultados diretamente no nosso site ”www.soltour.pt” .

Proteja ainda mais as suas féiras
Este documento é meramente informativo, sem carácter contratual e
não substitui as condições gerais e particulares das apólices em poder
– Agência de Viagens, S.A. (Soltour) e da Seguradora EUROP ASSISTANCE. Para mais informações consulte:
“www.soltour.pt”. O valor correspondente ao seguro opcional, mesmo
em caso de cancelamento da reserva para a qual o mesmo foi contratado, não será objecto de reembolso.

Opcional
limite 750€
até 34 días

21

euros
por pessoa

Opcional
limite 1.500€
até 34 días

24

euros
por pessoa

Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro
Consulte os preços no nosso site para estadias superiores a 34 dias

Inclusão do Covid-19
em todas as nossas apólices do seguro de viaje
Desde a Soltour queremos que o seu cliente viaje com tranquilidade e desfrute das férias, todas as nossas
viagens contam com a máxima garantia sanitária e de segurança com assistência no destino 24 horas por dia,
365 dias por ano. E desta forma, temos o prazer de informá-lo sobre a inclusão das consequências derivadas da
Covid-19 em todas as nossas apólices de seguro de viagem contratadas por si e o seu tratamento como qualquer outra doença grave. Todas as reservas feitas a partir de 1 de julho de 2020 têm Covid-19 incluído em todo o
nosso seguro.

Questões frequentes europ assistance

Seguro de Viagens
nas Caraíbas

O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a EUROP ASSISTANCE um seguro de viagens com a apólice nº 2RR, em benefício
de todos os seus clientes, sem custo adicional para os mesmos. O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se
descritos no quadro inferior. Válido para estadas de máximo 30 dias (desde o dia de inicio de viagem até ao dia de regresso ao lugar de origem). Consulte
para estadas superiores.
As garantias incluídas no seguro de viagem terão efeito desde o momento da partida até ao momento da chegada da mesma.
(*) Os capitais do seguro opcional são cumulativos com as coberturas do seguro incluído, não tendo de pagar qualquer franquia.
Estabelece-se uma franquia de euros 45,00 a cargo dos segurados nos despesas médicas.

Incluido
Apólice 2RR

Opcional
Completo
Apólice 2RV

Transporte ou repatriamento (por meio aéreo comercial), em caso de doença ou acidente do Segurado (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Repatriamento do Segurado falecido (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Transporte ou repatriamento de acompanhantes e/ou menores/deficientes
em caso de repatriamento do Segurado (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Regresso antecipado por doença grave, acidente grave ou falecimento de um familiar (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Deslocação para um familiar ou acompanhante (1)

Incluído

Incluído

Incluído

Até 95 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 4.000 €
(franquia 45€)

Até 30.000 €

Até 30.000 €

Grantías seguras por pessoa e viagem

Gastos de alojamento para um familiar ou acompanhante por hospitalização do Segurado
Despesas médicas no destino
Despesas odontológicas de urgência

Opcional
Só Anulação
Apólice 2RP

Opcional
Só Assistência
Apólice 2RT

Até 30 €

Até 120 €

Até 120 €

Até 95 € por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 e por dia
(máximo 10 dias)

Até 150 € por dia
(máximo 10 dias)

Transmissão de mensagens urgentes

Incluído

Incluído

Incluído

Envio de medicamentos para o estrangeiro

Incluído

Incluído

Incluído

Serviço de informações para viagens para o estrangeiro

Incluído

Incluído

Incluído

Até 600 €

Até 1.200 €

Até 1.200 €

Até 150 €

Até 150 €

Despesas de prolongamento de estadia no hotel do Segurado (por prescrião facultativa)

Despesas de defesa legal fora do seu país de residência habitual
Transporte alternativo por perda de ligação
Perda de passaporte no estrangeiro

Até 75 €

Até 75 €

Até 1.500 €

Até 1.500 €

Até 300 €

Até 1.000 €

Até 1.000 €

Demora na entrega de bagagem: reembolso pela compra de artigos de primeira necessidade

Até 90 €

Até 200 €

Até 200 €

Envío de objetos roubados, extraviados ou perdidos durante a viagem ao domicilio do segurado

Incluído

Incluído

Incluído

Até 6.000 €

Até 60.000 €

Até 60.000 €

Capital de acidente em viagem por falecimento

Até 12.000 €

Até 12.000 €

Capital de acidente em viagem por invalidez

Até 12.000 €

Até 12.000 €

Capital de acidente em viagem em meio de Transporte Público

Até 60.000 €

Até 60.000 €

Indemnização por interrupção de férias em caso de repatriamento do Segurado

Bagagem
Indemnização por perda, roubo ou destruição da bagagem

Responsabilidade civil
Responsabilidade Civil Privada

Acidentes pessoais (ficam excluídos todos os passageiros menores de 14 anos e maiores de 65 anos)

Anulação
Reembolso de despesas de penalização por anulação de viagem por causas especificadas na Apólice Geral

Até 3.000 €

Até 3.000 €

(1) Estas coberturas aplicam-se exclusivamente desde/até ao ponto de origem contratado.
A garantia da anulação só terá validade se decorrerem pelo menos 72 horas entre a contratação da apólice e o motivo que originou o cancelamento da viagem.

Notificação dos sinistros (+34) 91 536 82 79

Reembolsos

Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa
segura deve comunicar, a partir do local do estrangeiro onde se
encontre, à EUROP ASSISTANCE a verificação de qualquer dos
eventos cobertos.
O segurado indicará à EUROP ASSISTANCE os seguintes dados:

Todos os pedidos de reembolso deverão ser enviados pelo próprio cliente à
Europ Assistance (https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, acedendo a
“reembolso online”) e não à Agencia de viagens ou à Soltour, que não têm poder
de decisão sobre a concessão da indemnização. O pedido deve ser acompanhado
de documentos de apoio digitalizados.

• Nome do segurado sinistrado e expediente de reserva.
• Número da apólice contratada.
• Local e número de telefone onde se encontra.
• Descrição do evento ocorrido.

Exclusões

A EUROP ASSISTANCE não se responsabilizará por nenhum sinistro
que não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

As garantias do seguro de viagem cessarão no momento em que o segurado
regressar à sua residência habitual, ou quando tiver sido repatriado pela EUROP
ASSISTANCE, para o seu local de residência ou hospital próximo deste. São
excluídos com caráter geral os gastos que não tenham sido comunicados
préviamente à EUROP ASSISTANCE e aqueles, aos quais não se tenha obtido
a correspondente autorização. Em qualquer caso, são excluídos (salvo estejam
expressamente incluídos na garantia) uma série de danos, doenças, situações,
despesas ... que se encontram detalhados nas condições gerais do seguro de
viagem que poderão ser consultados diretamente no nosso site ”www.soltour.pt” .

Proteja ainda mais as suas Férias
Este documento é meramente informativo, sem carácter contratual e
não substitui as condições gerais e particulares das apólices em poder –
Agência de Viagens, S.A. (Soltour) e da Seguradora EUROP ASSISTANCE.
Para mais informações consulte:
“www.soltour.pt”. O valor correspondente ao seguro opcional, mesmo em
caso de cancelamento da reserva para a qual o mesmo foi contratado, não
será objecto de reembolso.

Opcional
Completo

45

euros
por pessoa

Opcional
Só Anulação

21

euros
por pessoa

Opcional
Só Assistência

28

euros
por pessoa

Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro

Inclusão do Covid-19
em todas as nossas apólices do seguro de viaje
Desde a Soltour queremos que o seu cliente viaje com tranquilidade e desfrute das férias, todas as nossas
viagens contam com a máxima garantia sanitária e de segurança com assistência no destino 24 horas por dia,
365 dias por ano. E desta forma, temos o prazer de informá-lo sobre a inclusão das consequências derivadas da
Covid-19 em todas as nossas apólices de seguro de viagem contratadas por si e o seu tratamento como qualquer outra doença grave. Todas as reservas feitas a partir de 1 de julho de 2020 têm Covid-19 incluído em todo o
nosso seguro.

Questões frequentes europ assistance

