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#2 Ilha Maurícia

9º Dia | Sexta, 04 de Setembro | Chegada à Ilha Maurícia

10º Dia | Sábado, 05 de Setembro | Dia livre

11º Dia | Domingo, 06 de Setembro | Dia livre

12º Dia | Segunda, 07 de Setembro | Dia livre

13º Dia | Terça, 08 de Setembro | Dia livre

14º Dia | Quarta, 09 de Setembro | Partida da Ilha Maurícia

15º Dia | Quinta, 10 de Setembro | Chegada a Lisboa



#2 Ilha Maurícia – dia 08

No primeiro dia desta extensão, iremos até ao Aeroporto Internacional Cape Town com partida no vôo das 06h00 em direcção às
Maurícias, vôo com escala em Johanesburg, com chegada prevista para as 15h30 ao aeroporto da Ilha Maurícia, com assistência à
chegada ao aeroporto e transfer para o The Preskil Beach Resort ****.

Depois do transfer no aeroporto, e da chegada ao hotel começa o habitual processo de check-in, é tempo para descansar e desfrutar do
hotel. O The Preskil Beach Resort **** é o destino ideal para visitantes que escolhem as Maurícias como destino de férias. Um lugar
calmo e vibrante, onde se sentirá facilmente em casa. Relaxe no mar azul ou na sumptuosa piscina panorâmica, aprecie a beleza deste
lugar cheio de charme, requinte e elegância.

https://www.youtube.com/watch?v=1z7Kg2bONVk
https://www.youtube.com/watch?v=1z7Kg2bONVk




#2 Ilha Maurícia – Do 9º dia ao 13º dia 

A República da Maurícia, é um arquipélago no Oceano Índico, que é conhecido pelas suas praias, lagoas e recifes. No interior
montanhoso da ilha, localiza-se o Parque Nacional Gargantas do Rio Negro, com florestas tropicais e cascatas naturais de água doce. A
capital das Maurícias é Port Louis, e os seus jardins botânicos “Sir Seewoosagur Ramgoolam” merecem a sua visita.

Durante os dias livres da sua estadia no The Preskil Beach Resort **** na Ilha Maurícia, pode somente descansar ou tem também a
possibilidade de realizar actividades em contacto com a natureza, como percorrer trilhos ou desfrutar das águas quentes, que oscilam
entre os 23º e 27º graus, praticando diversas actividades aquáticas. É especialmente interessante a prática de mergulho, graças às
centenas de quilómetros de bancos de coral presentes nas águas cristalinas da ilha.

https://www.youtube.com/watch?v=1z7Kg2bONVk


#2 Ilha Maurícia – Do 9º ao 13º dia 

Durante os dias livres da sua estadia no The Preskil Beach Resort **** na Ilha Maurícia, pode tembém aproveitar para jogar uma partida
de Golf no campo do Heritage Golf Club Mauritius. Este complexo de golfe 27 buracos, que foi desenhado por Peter Matkovich e
inaugurado em 2004, dispõe de um campo de golfe profissional de 18 buracos, 9 buracos, Par 3, condições de treino excepcionais,
academia de golfe, clube, restaurante e loja de golfe. Com 5 opções de teeing em cada buraco, os jogadores de golf dos mais diversos
níveis são bem vindos.

O campo foi recentemente reconhecido como um dos 10 melhores campos de golfe da África, de acordo com a CNN, e em Novembro de
2014 e 2015 conquistou o título de “Melhor campo de golfe no Oceano Índico” no World Golf Awards em Portugal.

https://www.youtube.com/watch?v=1z7Kg2bONVk
https://heritagegolfclub.mu/
https://matko.co.za/about/




#2 Ilha Maurícia – 14º dia

No décimo quarto e último dia na Ilha Maurícia, após o pequeno almoço e um período de descanso o grupo efectuará os procedimentos de
check-out no The Preskil Beach Resort **** e inicia a viagem de regresso a Lisboa.

Transfers e formalidades de check-in no aeroporto de Maurícia, embarque nos vôos de regresso, com escala no Dubai. Chegada prevista a
Lisboa na quinta-feira, dia 10 de Setembro às 12h35m.

https://www.youtube.com/watch?v=1z7Kg2bONVk


Reservas
Esta extensão, com o valor 1.399,00 EUR por pessoa em ocupação dupla

Serviços incluídos:

Vôo da South African Airways em classe económica, Cape Town | Johannesburg | Maurícia

com taxas de Aeroporto incluídas; 

Vôo da Emirates em classe económica, Maurícia | Dubai | Lisboa com taxas de Aeroporto 

incluídas; 

05 noites de alojamento em regime de All Inclusive no The Preskil Beach Resort **** em quarto 

Superior Garden;

Transfer privado do Aeroporto | The Preskil Beach Resort **** | Aeroporto;

Seguro de Viagem (Standard).

Outros serviços não incluídos:

× Seguro de cancelamento de viagem (VIP);

× Gratificações Guia e Motorista;

× Despesas extra de carácter pessoal.

Número mínimo de participantes: 10 

Confirme a sua reserva com a Travel Consulting, parceiro de viagens e turismo do Clube de Golfe do Benfica, 
através do email ccs@travelconsulting.pt ou 210 488 000

mailto:ccs@travelconsulting.pt

