
Especialmente 
elaborado para sócios:



https://drive.google.com/file/d/1YrHm7_dIkLowM4yJg5UNO3t3Ocs-paYm/view?usp=sharing


1º dia – Lisboa > Porto Santo

Voo especial directo com

destino a Porto Santo. Chegada,

assistência e transporte privado

até ao hotel Vila Baleira, check-

in e alojamento.

7 noites de estadia no hotel

escolhido, em regime alimentar

de tudo incluído, e com

possibilidade de usufruir dos

serviços do hotel e das

excelentes praias desta

magnifica ilha, onde poderá

encontrar o descanso que tanto

procurou.

Terá ainda a possibilidade de

realizar outras actividades na

ilha para melhorar a sua

experiência.

8º dia – Porto Santo > Lisboa

Em hora a determinar,

embarque em voo especial

directo com destino a Lisboa ou

Porto.

Itinerário



Voo Charter SATA com partida de Lisboa

Percurso Nº voo Partida Chegada

LIS/PXO S4 6451 14:00 15:35

PXO/LIS S4 6450 21:55 23:20

A SATA implementou uma serie de procedimentos em sequência do COVID-19
para garantir a segurança de todos os passageiros.
Incluem limpeza no aeroporto e a bordo, distanciamento social, uso de máscara
facial, desinfetante e outras medidas de higiene.

https://www.azoresairlines.pt/pt-pt/voamos-juntos/novos-procedimentos

Horários aos Sábados

https://www.azoresairlines.pt/pt-pt/voamos-juntos/novos-procedimentos




Vila Baleira Resort Porto Santo

Está localizado em Porto Santo e
beneficia de acesso directo por túnel
à Baleira Talassa e às areias
medicinais da Praia de Porto Santo.

Cada quarto é arejado e está
equipado com portas em vidro
deslizantes que abrem para uma
varanda privada. Todos os quartos
incluem ar condicionado,
confortáveis poltronas e televisão
por satélite.

O Vila Baleira Resort All Inclusive
possui uma ensolarada área de
piscina interior com amplas janelas.
Os hóspedes também podem

desfrutar de acesso a uma vasta
gama de comodidades como uma
piscina interior, lojas, salas de
conferências, um clube infantil, uma
sala de jogos e um anfiteatro.
O Restaurante Atlantic serve uma
ementa variada e poderá desfrutar
de um cocktail tropical ou aperitivo
no Bar Navegador. Snacks ligeiros e
saladas estão disponíveis no Clube
de Praia..



Hotel Vila Baleira Resort & Spa 4* - Especial para Familias
TUDO 

INCLUÍDO

Preços por pessoa para um
mínimo de 20 participantes por
partida

Partida:
25 de Setembro

Twin Standard: € 584
Terceira pessoa: € 533
1ª e 2ª Criança (2-3 anos): € 328
1ªe 2ª Criança (4-16 anos): € 456
Bebé (até 2 anos): € 50
Individual: € 839



Partida 25 de Setembro
Data limite para inscrição e cancelamento sem gastos: 25 de Junho

Preços por pessoa para um
mínimo de 20 participantes por
partida



SERVIÇOS INCLUÍDOS:

• Passagem aérea em classe turística em voo especial direto para os percursos

Lisboa /Porto Santo/Lisboa;

• Franquia de 23kg de bagagem;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€50), sujeitas às alterações

legais até à data de emissão dos bilhetes;

• Transporte regular aeroporto / hotel / aeroporto;

• 7 noites de estadia no hotel escolhido, em regime alimentar de tudo incluído;

• Assistência no aeroporto no dia da partida;

• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

• Seguro Multiviagens PVFM.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Serviços não mencionados como incluídos, e extras de carácter pessoal

ACTIVIDADES OPCIONAIS

• Snorkeling

• Snorkeling nocturno

• Passeio de barco com passagem por 2 ilhéus adjacentes –

oportunidade de observar bio e geodiversidade, cetáceos, e ainda fazer

Snorkeling.

• Mergulho

• Aluguer de Twizzy

• Kayak Tour

• Passeio Porto Salemas

• Passeio Ilhéu do Farol

• Volta à ilha de autocarro

• Combinado 4x4 com volta à ilha

• Aula “Clinica de golf”

• Passeio de Buggy pelos campos de golf

• Tratamentos Thalassoterapia

• Tratamentos com areias medicinais



REGRAS: VIAGENS PARA A MADEIRA E PORTO SANTO

1. Ao programar a sua viagem para a Madeira e Porto Santo, é importante conhecer as normas em vigor nesta

Região, no âmbito da prevenção e contenção da COVID-19.

2. Deverá fazer o registo e preencher o inquérito epidemiológico em https://madeirasafe.com/#/login

3. Todos os passageiros de voos provenientes do exterior devem ser portadores de teste PCR negativo para a

doença COVID-19, efetuado nas 72 horas prévias ao embarque, em laboratórios certificados.

Ver lista de laboratórios com os quais o governo regional tem protocolo ativo: www.covidmadeira.pt

Todos os passageiros que não sejam portadores de teste PCR, realizam o seu teste, sem custos, à chegada

nos aeroportos da Madeira e Porto Santo.

Lista de Laboratórios com acordo com o Governo Regional da Madeira:
https://www.madeira.gov.pt/srs/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/SRS/ctl/Read/mid/6655/Inf
ormacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0

Exigências do destino
Coronavírus | Covid-19

✓ Consulte o site do Governo Regional da Madeira para rever na integra as medidas atualmente em vigor na região:
https://www.madeira.gov.pt/Covid19

✓ Vídeo explicativo dos cuidados e procedimentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=I9E2k3NfgNc&feature=youtu.be&utm_term=Viva+-
+13+de+julho+de+2020&utm_campaign=Agencia+Abreu+Abril+20&utm_source=e-goi&utm_medium=email

https://www.madeira.gov.pt/srs/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/SRS/ctl/Read/mid/6655/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/Covid19
https://www.youtube.com/watch?v=I9E2k3NfgNc&feature=youtu.be&utm_term=Viva+-+13+de+julho+de+2020&utm_campaign=Agencia+Abreu+Abril+20&utm_source=e-goi&utm_medium=email


Seguro - O nosso seguro cobre cancelamento por teste Covid Positivo, agora também
internacionalmente.

Mais informações:
http://sitestatic.abreu.pt/static_pt/Viva/Viagens_Portugal_Abreu_PVFM.pdf

Seguro

http://sitestatic.abreu.pt/static_pt/Viva/Viagens_Portugal_Abreu_PVFM.pdf


1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se

encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

2. O Programa está sujeito às Condições Gerais das Viagens Abreu

S.A.

3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão

informados/confirmados localmente.

4. Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no

entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o

programa de viagem.

5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da

efectivação real da reserva.

6. Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de

aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos

respectivos títulos de transporte.

7. Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não

o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos

mercados cambiais.




