
27 de Maio a 04 de Junho de 2023

Especialmente 
elaborado para sócios:



ILHA DO SAL



8 dias de viagem

Itinerário

1º dia – 27 de Maio (sábado) |

Lisboa > Ilha do Sal

Comparência no aeroporto de

Lisboa 180 minutos antes da

partida. Entrega das

documentações e assistência nas

formalidades de embarque por um

representante da Abreu.

22h00 – Partida no voo SATA,

com destino à Ilha do Sal. Chegada

pelas 00h15, do dia seguinte..

Transporte privado de autocarro

para o hotel Oásis Belorizonte.

Check-in. Estadia em regime de

tudo incluído.

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 - 03 de Junho (sábado) |

Ilha do Sal

Estadia em regime tudo incluído.

Check-out até às 12H.

Resto de dia livre para atividades 

de caracter pessoal.

Em hora a determinar, transporte

privado para o aeroporto.

Após formalidades de embarque,

partida, já no dia 04 de Junho, em

voo SATA com destino a Lisboa,

prevista para as 01h45. Chegada às

07h30.

FIM DE VIAGEM



Horário ao Sábado

Voo Charter Sata com partida de Lisboa

Data Percurso Nº voo Partida Chegada

27/05/2022 LIS/SAL S4 0000 22:00 00:15 (+1)

04/06/2022 SAL/LIS S4 6001 01:45 07:30

Nota: Horários sujeitos a alteração até à data de chegada





Hotel Oasis Belorizonte

Na primeira linha sobre a areia branca
e fina da extensa praia de Santa Maria
da Ilha do Sal, banhado por águas
calmas e cristalinas, de um azul
turquesa, fica o Hotel Oásis Atlântico
Belorizonte

Quartos: Todos os quartos estão
equipados com Tv Satélite; Ar
Condicionado; Telefone; Minibar;
Cofre (serviço pago); Secador de
Cabelo; Casa de Banho com Poliban;

Nesta unidade hoteleira é possível
encontrar uma ampla oferta
gastronómica, que inclui o restaurante

“Belorizonte”, o restaurante e bar
“Beach-Bar” ideal para saborear uma
refeição ligeira (apoio de praia), o bar
“Tropical” (dentro da piscina de água
salgada), o bar “Fun” com mesa de
snooker e um plasma, assim como o
espaço “Salinas” composto pelo “Grill
Salinas”, o restaurante “Belo-Pizza”,
uma gelataria e uma zona de bar com
espetáculos noturnos diários.



Partida 27 de Maio
Data limite de inscrição: 23 de Março de 2023

Cancelamentos: Até 60 dias, sem gastos | De 59 dias a 45 dias, será cobrado 25% do
valor total | De 44 dias a 30 dias, será cobrado 50% do valor total | 29 dias ou menos,
será cobrado 100% do valor total | No período de 45 dias até 14 dias da data de partida,
qualquer alteração de nome terá um custo de € 25,00 por pessoa. A partir dessa data,
qualquer alteração terá gastos totais | Para podermos garantir a inclusão da taxa TSA no
programa, os dados dos clientes deverão ser informados até 10 dias uteis antes da
partida

Preços por pessoa para um
mínimo de 25 participantes por
partida (máximo de 40)



SERVIÇOS INCLUÍDOS:        

• Passagem aérea em classe turística em voo especial direto para os percursos Lisboa ou Porto/ Ilha do Sal / Lisboa ou Porto; Franquia de 23kg para bagagem 

de porão e de 6kg para bagagem de mão  (SATA), ou de 20kg para bagagem de porão e de 6kg para bagagem de mão (Smartwings); Taxas de aeroporto, 

segurança e combustível (€ 249), sujeitas às alterações legais até à data de emissão do bilhete; Taxa TSA (€ 35 Cabo Verde); Transporte regular aeroporto / 

hotel / aeroporto; 7 noites de estadia no hotel em regime TUDO INCLUIDO; Taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro Multiviagens + PVFM

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Despesas de caráter particular; 

• Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa; 

• Taxa de Turismo paga localmente no hotel: € 2,50 por adulto (a partir dos 16 anos) e noite.

Hotel Tipologia Regime Duplo Triplo Single
Criança 

(2-11 anos)
Bebé 

( - 2 anos)

Belorizonte 4* Bungalow Confort TI € 1060 - € 1.325 - € 100

Belorizonte 4*
Bungalow Deluxe (*sujeito a 

confirmação)
TI € 1125 € 1095 € 1437 € 600,00 € 100

Valor por pessoa (mínimo de 25 e máximo de 40 participantes)

* Suplemento para partida do Porto (26 de maio) : € 70,00 por pessoa



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.
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