MAPUTO

MOÇAMBIQUE

PROGRAMA : FIM DE SEMANA NO MAPUTO / CATEMBE GALLERY HOTEL
O programa inclui:
Duração: 02 Noites / 03 Dias

Catembe: 02 Noites / 03 Dias
Cidade de Maputo: Visita a cidade
Hotel: Catembe Galery Hotel
Assistência e transfer: Aeroporto / Hotel / Aeroporto; Hotel / Restaurante / Hotel
N- ão inclui: Passagens aéreas e gorjetas
Informação geral
Capital: Maputo
Língua: Português + língua local
Moeda: Metical
Horário dos bancos: abertos de segunda a sexta-feira, das 07H30 as 15h00
Clima: Estacão quente e das chuvas, de Outubro a Março. Abril a Setembro,
chuvas e temperaturas amenas.
Temperatura média do ar:
Norte 26ºC
Montanhas 18ºC
Sul 20ºC
Temperatura média da água 27ºC
Documento para os programas fora de Moçambique:
Passaporte e visto

Condições gerais
Termos e condições de venda:
Todas as reservas são aceites e sujeitas as seguintes
condições:
Depósito / pagamentos No acto da reserva, o cliente
deverá depositar 50% do preço do programa. O total da
viagem devera ser pago 21 dias antes da partida. Caso
a reserva seja feita 21 dias da partida, o valor total do
programa deverá ser pago no acto da reserva. A Win
Travel & Tours reserva-se ao direito de cancelar qualquer
reserva cujo pagamento não tenha sido efectuado nas
condições acima mencionadas.

Tipos de acomodação
APA - Acomodação e pequeno-almoço
Meia Pensão - Jantar, dormida e pequeno-almoço
Pensão completa - Jantar, dormida, pequeno-almoço
Alojamento
Documentos
É da responsabilidade do cliente assegurar-se que tem
todos os documentos em ordem. O cliente deverá carregar
consigo bilhete de identidade, passaporte e respectivos
cisos. A Win Travel & Tours declina qualquer responsabilidade pela recusa de vistos a não permissão e entrada ao
cliente em pais estrangeiro.
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