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867€
desde

por pessoa

Porto Santo
Madeira

Avião
(Lis - Porto Santo - Lis)

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

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 50€ 
por pessoa

Segunda-feira
PARTIDA DE LISBOA

13 SETEMBRO

VILA BALEIRA
THALASSA & SPA

* * * *

VOOS
ESPECIAIS 
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

ÚLTIMA HORA
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PÁG: 2/3

Porto Santo
Madeira

Segunda-feira
PARTIDA DE LISBOA
13 SETEMBRO

PREÇOS INCLUEM: Voos especiais AZORES Airlines em classe S, Lisboa, Porto Santo, Porto Santo, Lisboa; Taxas de aeroporto no valor de 50€, já incluidas nos preços apresentados (valores à data de edição do programa, sujeitas alteração); Transporte de 23kg de 
bagagem (por pessoa e volume excepto bebés), Transporte do aeroporto ao Hotel e vice-versa; Estada 7 Noites no Hotel e regime seleccionado; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (Seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP (+35€/
pessoa). Assistência pelo nosso representante local; IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço; PREÇOS NÃO INCLUEM: Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal, Criança dos 0-2 anos incompletos pagam 50€ relativo 
ao transporte aéreo. (sujeito a disponibilidade); VÁLIDO para reservas solicitadas e efectuadas para partida de 13 Setembro 2021. NOTA IMPORTANTE: Os preços apresentados são válidos para uma criança dos 02 aos 12 anos incompletos (salvo indicação em contrário 
na tabela); 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 tIpográfico.

Suplementos de partida (Ida e Volta) - Lisboa (não incluídos) - Azores Airlines

Classe S Classe L Classe T

13 Setembro - 25 € 50 €

VOOS
ESPECIAIS 
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

Preços por pessoa Lisboa - Segunda-feira - 13 Setembro

Vila Baleira Thalassa & Spa  * * * *  Hotel (1)(e) Porto Santo

TI Duplo Single Triplo Criança
2-16 anos Supl. TI Plus (d) -

Standard 13 Setembro 867 € 1.112 € 840 € 574 € 219 € -

(1) Capacidades: Standard (3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças); (d) Criança grátis dos 4 aos 16 anos acompanhada por 2 adultos no mesmo regime dos adultos; (e) Criança dos 0-3 anos grátis alojamento e refeições; Quarto Triplo: Corresponde (Duplo + Cama 
extra); Importante: Restantes Tipologias - Preços consulte o nosso site.

Regulamento regime Tudo Incluído (todas as 

informações estão sujeitas a alteração) 

Pequeno almoço: 7h30 - 11h   

Almoço Buffet: 12h30 - 14h30 e Jantar Buf-

fet: 19h30 - 22h (inclui: água, vinhos da casa, 

cerveja, refrigerantes, chá e café)

Snacks Quentes e Frios: 14h30 - 18h (inclui: 

Saladas, Sandwiches, Pizzas, Gelados, Fruta, 

Hamburguers e cachorros, água, vinhos da 

casa, cerveja, refrigerantes, chá e café)     

1 Entrada Restaurante Temático: 19h30 - 22h 

(sujeito a disponibilidade) 

Bar Aberto: 11h - 23h (inclui bebidas espiri-

tuosas da seleção do hotel - marcas interna-

cionais não incluídas, vinhos da casa, cerveja 

e refrigerantes)

1 Garrafa de água 1,5 L por dia e por quarto 

a ser solicitada no Bar Navegador após as 21h

1 Circuito thalasso por estadia no Centro 

Thalassoterapia & SPA - Inclui: piscinas e 

saunas. Todos os tratamentos são pagos e a 

utilização somente permitida a partir dos 16 

anos de idade (devido ao COVID poderá estar 

encerrado)

WI-FI Grátis em todo o Hotel 

Ginásio; 1 Piscina Exterior de água do mar; 

Centro de Mergulho Rheadive com certifica-

ções PADI, SSI e DDI; Campo de Volei; Acesso 

directo à praia por tunel pedonal; Baleira 

Kids Club (4-12 anos) 

Autocarro para a cidade (3€ por pessoa ida e 

volta); Praia Concessionada (A pagamento € 

20 dia colmo + 2 espreguiçadeiras); Centro de 

Actividades Nauticas.    

Nota importante: Todos os artigos não especi-

ficados neste regulamento e fora dos horários 

definidos poderão ter custo extra 

SISTEMA PARA RESTAURANTES TÉMATICOS: Su-

jeito a reserva e disponibilidade  

Regulamento regime Tudo Incluído Plus (obri-

gatório para todos os elementos do quarto) 

Inclui todos os serviços no Regime normal de 

Tudo Incluído (pequeno-almoço, almoço, jan-

tar, bebidas selecionadas às refeições, snacks 

e bar aberto) e:

1 Colmo e 2 Espreguiçadeira na praia Conces-

sionada

Bar Aberto no Bar da Praia Concessionada 

(café, Gelados, Bolas de Berlim, Bebidas se-

leccionadas)

Late Check-Out (Sujeito a disponibilidade)

Selecção de bebidas de marca disponíveis em 

todos os Bares

Selecção de Vinhos nos Restaurantes

Inclui Restaurantes Temáticos durante toda a 

estadia (sujeito à disponibilidade)

1 Dining Around (jantar num restaurante da 

ilha da nossa selecção)

Shuttle Gratuito para o Centro da Cidade

Cofre

Wi-fi Premium 100MB

3 Circuitos Vitapool na Talassoterapia (devido 

ao COVID poderá estar encerrado)

Snacks - 24horas

1 Actividade/Excursão selecção por parte do 

Hotel (de acordo com a disponibilidade)




