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460€
desde

por pessoa em Duplo

Porto 
Santo

Voos Diários
JANEIRO A ABRIL

(exceto épocas especiais)

Partidas de Lisboa
AZORES AIRLINES

LUGARES
LIMITADOS

PREÇOS INCLUEM: Voos Regulares Azores Airlines em classe X (sujeitos a disponibilidade), Lisboa - Porto Santo (via Funchal voo Binter) Porto Santo – Lisboa (voo Binter via Funchal); Taxas de aeroporto (100€) já incluídas nos 
preços apresentados (valores à data de edição do programa, sujeitas alteração); Transporte do aeroporto ao Hotel e vice-versa; Estada 3 noites no Hotel e regime selecionado; Assistência pelo nosso representante local; 

IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO. 
PREÇOS NÃO INCLUEM: Bagagem e outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. Seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP (+35€/pessoa).

NOTA IMPORTANTE: Quando o periodo da viagem coincidir com diferentes periodos do hotel podem aplicar-se diferentes tarifas; Os preços apresentados podem apresentar ofertas especiais com validade limitada; As taxas de 
aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas 
classes utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui 

e anula todas as anteriores; Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico.

Avião
(Lis - Porto Santo - Lis

Via Funchal)

Hotel 3 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 100€ 
por pessoa

Madeira


