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Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando Organização de Viagens S.A. · Sede: Rua das Sesmarias, 3, Estrada de Albarraque, 2710-692 Sintra · Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital social 
realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o RNAVT nº 2302

460€
desde

por pessoa em Duplo

Avião
(Lis ou Opo - Funchal - Lis ou

Opo)

Hotel 7 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 154€/Lisboa
180€/Porto

por pessoa

Domingos
PARTIDAS DE LISBOA

(partidas do Porto via Lisboa)

AGOSTO A SETEMBRO

Madeira
Funchal

PREÇOS INCLUEM: Voos Regulares TAP Air Portugal em classe G (sujeitos a disponibilidade), Lisboa ou Porto, Funchal, Lisboa ou Porto; Taxas de aeroporto (Lisboa 154€), (Porto 180€) já incluidas nos preços apresentados (valores à data de edição do 
programa, sujeitas alteração); Transporte do aeroporto ao Hotel e vice-versa; Estada 7 Noites no Hotel e regime seleccionado; Assitência 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) 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. VALIDADE: Preços por pessoa, para reservas solicitadas e efectuadas para 
partidas entre Agosto e Setembro 2021. 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. 
Preços apresentados podem sofrer alteração devido alteração das classes de tarifa aérea ou outra por parte dos hotéis. Valores a reconfirmar no momento da reserva, não acumulável com outras ofertas. Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria 
e companhia aérea. Preços válidos para as condições descritas salvo erro topográfico. 

7
NOITES




