Preço desde, por pessoa

LUGARES GARANTIDOS
5 Dias/4 Noites

684€

PARTIDAS DE LISBOA E PORTO

FOUR VIEWS OÁSIS 4*
(Caniço de Baixo)

DO CARMO 3*
GIRASSOL 4*
ORQUÍDEA 3*

Quarto

Duplo APA

Single

Cama
Extra

Criança

Jantar 31.12

Duplo v/mar
lateral

684€

951€

618€

2/6: 319€
7/11: 452€

Opcional
189€ - adulto / 95€ - 7/11

Duplo v/mar

711€

978€

638€

2/6: 319€
7/11: 466€

Hipótese de ver o fogo no Four
Views Baía – 20€ pagos no local

Duplo

738€

994€

--

--

Opcional
70€ - adulto

Duplo

866€

649€

2/11: 484€

Suite

748€
802€

--

687€

2/11: 511€

Duplo

775€

855€

668€

0/2: 319€
3/11: 498€

Obrigatório
100€ - adulto / 50€ - 2/11
Opcional
110€ - adulto / 3/12: 55€

PARTIDA LISBOA: 28 Dezembro – Lisboa/Funchal – TP1685 – 09h00/10h45 | 01 Janeiro – Funchal/ Lisboa – TP1686 – 18h15/19h55
PARTIDAS PORTO: 29 Dezembro – Porto/Funchal – TP1713 – 06h05/08h00 | 02 Janeiro – Funchal/Porto – TP1710 – 08h45/10h40
30 Dezembro – Porto/Funchal – TP1713 – 06h05/08h00 | 03 Janeiro – Funchal/Porto – TP1710 – 08h45/10h40
PREÇO por pessoa PACOTE INCLUI passagem aérea Lisboa/Funchal/Lisboa em voos TAP com direito a 23 kg de bagagem de
porão, estada de 5 dias / 4 noites no hotel e regime escolhidos, transferes de chegada e partida, taxas aeroportuárias sujeitas
a alteração sem aviso prévio: 40€, Seguro de viagem PVFM+CIV+PROTECÇÃO COVID19* e assistência local PACOTE NÃO INCLUI
despesas de reserva: 15€, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados, Ecotaxa Turística Municipal
(Four Views Oásis) de 1€ por pessoa, por noite, até um valor máximo de 5,00€ por pessoa. VOOS lugares garantidos, mediante
disponibilidade:

* Coberturas a destacar no seguro com inclusão Covid 19:
1.As despesas médicas/internamento, devido à Covid 19, passam a estar incluídas no seguro, assim como o repatriamento, em caso de necessidade;
2.Garantia de despesas médicas alargadas a doença exclusivamente para despiste ou tratamento de COVID19, que inclui testes prescritos por entidades
competentes para despiste de sintomas com vista a diagnóstico de COVID19, exceto testes COVID19 exigidos pelas autoridades locais para entrada no
destino da viagem;
3.Qualquer passageiro que tenha teste Covid 19 positivo nos 60 dias anteriores à data da viagem, os gastos de cancelamento serão assumidos pelo seguro;
4.No início da viagem, caso seja recusado o embarque por sintomas Covid 19, o cancelamento está coberto pelo seguro (desde que teste Covid 19 posterior
dê positivo)
5.Se tiver de interromper viagem por teste positivo Covid 19 no destino, nova cobertura do seguro cobre alteração do transporte original e indemniza dias
não usufruídos.
6.Passam a estar incluídos o cancelamento ou interrupção de viagem por motivo de força maior (apenas válido para viagens realizadas em Portugal)
7.Numa situação em que o governo declare situações de emergência com fecho de determinadas áreas ou freguesias, este seguro não cobre
cancelamento antecipado por esse motivo. O seguro cobre cancelamento antecipado apenas no caso de o cliente acusar positivo ao Covid 19.

CONDIÇÕES DE RESERVA programa comissionável conforme com condições comerciais já acordadas,
exceptuando taxas de aeroporto e Jantares de 31 de Dezembro.
No acto da confirmação da reserva o cliente deverá depositar 40% do preço do pacote, liquidando os restantes
60% até 30 de Novembro.
Se a reserva tiver lugar a 30 dias ou menos da data da partida, o preço total deverá ser pago no acto da mesma,
ficando esta condicionada à obtenção, da parte dos fornecedores, da confirmação das reservas para todos os
serviços.
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