Viagens a Porto Santo desde Lisboa e Porto / 17459
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Ficha viaje

Viagens a Porto Santo desde Lisboa e Porto

Em pleno Oceano Atlântico, com uma superfície total de 43km2 e
cerca de 5.500 habitantes, o Porto Santo deslumbra com o dourado
das suas praias, nove quilómetros de areia fina, um mar calmo e
temperaturas amenas, a sua cor turquesa, fazem desta praia um
dos destinos mais procurados por famílias, extremamente segura
para crianças e adultos. Adicionando uma ampla oferta
gastronómica (mistura de cozinha tradicional e gourmet) e um
ambiente acolhedor, temos em Porto Santo um dos melhores
destinos do mundo para os que apreciam a boa mesa, boa praia e
ambiente tranquilo.

Resumen del viaje
●

1° Dia - LISBOA OU PORTO - PORTO SANTO

●

2° ao 7° Dia - PORTO SANTO

●

8° Dia - PORTO SANTO - LISBOA OU PORTO
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Itinerario ampliado
ITINERÁRIO DA SUA VIAGEM

1° Dia - LISBOA OU PORTO - PORTO SANTO
Comparência no respetivo aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de embarque e
partida, em voo regular, com destino Porto Santo. À chegada assistência e transporte ao hotel
seleccionado ou similar.

2° ao 7° Dia - PORTO SANTO
Pequeno-almoço no hotel. Dias inteiramente livres para atividades de caráter pessoal

8° Dia - PORTO SANTO - LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de
embarque e partida, em voo regular, com destino ao respetivo aeroporto. Chegada ao aeroporto de
destino.

FIM DA VIAGEM

Incluido
●

Passagem aérea em classe económica

●

Alojamento no hotel e regime seleccionado.

●

Seguro Viagens - Capital de 15.000€

●

IVA

●

Taxas de aviação conforme indicado.

●

Transferes Aeroporto / Hotel / Aeroporto

No Incluido
●
●

Visitas Opcionais - Consultar
Suplementos quando aplicáveis

Hoteles
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Porto Santo
PORTO SANTO diversidade, beleza e as mais belas praias Tão espantosamente diferente da ilha da
Madeira, Porto Santo, a denominada “Ilha Dourada”, com uma das melhores praias da Europa, de
areias macias e águas matizadas de vários tons de azul, palmeiras exóticas e moinhos de vento, leva
o visitante a absorver em todos os cantos, a beleza primitiva das paisagens que lembram o início da
epopeia dos Descobrimentos impulsionada pelo Infante D. Henrique.
Deambulando pela cidade de Porto Santo outrora conhecida como Vila Baleira, pode conhecer, o
Campo de Baixo, o lugar das Pedras Pretas, com o largo do Pelourinho, a Igreja Matriz e a casamuseu de Cristóvão Colombo (visita incluída), onde este terá preparado a viagem que o imortalizou,
a descoberta da América. Ou passear pela Serra de Fora e Serra de Dentro, subir ao miradouro do
Pico do Castelo a 437m de altitude, até ao norte da ilha para Fonte da Areia e Camacha onde pode
provar o vinho local.
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