
Porto Santo

1º DIA – LISBOA / PORTO 
SANTO

Comparência no aeroporto 
Humberto Delgado 2 horas an-

tes da partida. Assistência pelo 
representante da TRYVEL, e par-

tida em voo especial Tap às 14h15 
com destino a Porto Santo.

Chegada às 16h00, formalidades de 
desembarque, assistência e transporte 
para o Hotel Vila Baleira. Check-in e jan-
tar no Hotel. Alojamento.

2º AO 7ºDIA – PORTO SANTO
Estadia no Hotel Vila Baleira em regime 
de ‘tudo incluído’.
Durante a estadia oportunidade de par-
ticipar em passeios facultativos.

8º DIA – PORTO SANTO / LISBOA
Pequeno almoço e almoço no hotel.
Em hora a informar localmente, trans-
porte para o Aeroporto da ilha de Porto 
Santo. Assistência nas formalidades de 
embarque e regresso a Lisboa no voo 
especial da Tap, às 22h15.
Chegada prevista às 23h50, ao aero-
porto Humberto Delgado, em Lisboa

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Porto Santo / Lisboa, 
em voo especial Tap, em classe económica;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, 
em autopullman com ar condicionado;
• 7 noites de alojamento em regime de tudo 
incluído no hotel VilaBaleira 4*;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível, 
no valor de € 50,00 à data de 21.02.2017 (a 
reconfirmar aquando da emissão dos bilhetes);
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar;
• Bolsa ou similar Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações ao Motoristas e guias;
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, 
mini-bar, lavandaria, etc.);

NOTA: A presente cotação está sujeita a 
reconfirmação mediante as disponibilidades 
de voos e alojamentos à data da V/ reserva. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer 
eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível 
e/ou eventuais novas taxas.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

941 € 242 €

MADEIRA


