
| Passagem aérea em voo directo com bagagem de porão de 23Kg
| Transferes aeroporto / hotel / aeroporto
| Estadia em regime de tudo incluído básico
| Seguro de viagem

R. DIREITA DE MASSAMÁ, 100 A, MASSAMÁ 
 T: 214 300 860 / 918 669 602

AV. JOSÉ ELIAS GARCIA, 98 A, QUELUZ
 T: 211 982 222 / 916 143 870

WWW.QUELUZTUR.PT
GERAL@QUELUZTUR.PT

RNAVT 2156 

QUELUZTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA

O PREÇO INCLUI:  NOTAS: 
• Suplemento para quarto individual = 190,00 € 
• Suplemento Vista Mar lateral = 40,00 € pessoa 
• Sinal de 30% no acto da reserva
• Restante pagamento 60 dias antes da partida
• Número mínimo de participantes.
• Este programa poderá ser alterado por motivos imprevistos 
• Consulte condições gerais do programa, informação pré 
contratual e �cha informativa normalizada em: 

1º DIA

8º DIA

2º AO 7º DIA

Comparência no aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida 
para formalidades de embarque em voo directo para Porto 
Santo. Desembarque assistido pelo representante e transfere 
para o Hotel Vila Baleira 4*. 

Dias livres em regime de tudo incluído, tempo livre para 
desfrutar das excelentes condições deste hotel em frente à 
praia. Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, 
varanda, televisão, telefone, cofre, minibar e casa de banho 
privativa com secador de cabelo. 
O Hotel dispõe de WIFI gratuíto, piscinas interior e exterior 
com água do Mar, ginásio, solário e espreguiçadeiras, todos os 
dias programas de animação. 
Possibilidade de efectuar tratamentos de PSAMOTERAPIA e 
TALASSOTERAPIA, bem como de excursões opcionais. 

Em hora a indicar, transfere para o aeroporto de Porto Santo e 
regresso a Lisboa em voo directo.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO = 750,00 € 

QueluzTur
2020

14 A 21
750€ 

P R O G R A M A

PORTO SANTOPORTO SANTO
SETEMBRO


