Viagem ao PORTO SANTO voo directo de LISBOA e do PORTO SEGUNDA FEIRA CHARTER / 31103

Tfno: + 351 215569347
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Viagem ao PORTO SANTO voo directo de LISBOA e do PORTO
SEGUNDA FEIRA CHARTER

Oferta de viagem ao PORTO SANTO com saídas de LISBOA e
PORTO em Voo direto com a Companhia TAP CHARTER
LUSOVIAGENS.
As ilhas da Madeira e do Porto Santo são reconhecidas nacional e internacionalmente
como um local muito especial para passar umas férias memoráveis. As suas
potencialidades e qualidades turísticas são reforçadas pelos galardões de renome
atribuídos ao Destino Madeira ao longo dos anos.

Resumen del viaje
8 Dias/ 7 Noites

1º DIA: LISBOA / PORTO - Porto Santo SANTO Comparência no aeroporto 90 minutos antes da hora
de partida. Assistência nas formalidades de embarque e saída com destino a Porto Santo. Chegada e
embarque para o hotel . Alojamento.

2º AO 7º DIA: PORTO SANTO Estadia nos hotéis ou apartamentos, no regime alimentar escolhido.
Possibilidade de efetuar diversas excursões facultativas ao dispor (favor consultar o nosso guia
local).
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8º DIA: PORTO SANTO / LISBOA Em hora a informar localmente, transporte do hotel para o
aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e voo com destino a Lisboa. Chegada e fim dos
nossos serviços.
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Itinerario ampliado
O Porto Santo é a segunda maior ilha da Região Autónoma da Madeira, com uma área de 42,48 km²
habitada por 5 483 pessoas. Com sede na cidade de Vila Baleira, o Porto Santo constitui também um
Município português. Esta ilha fica situada no Oceano Atlântico, no extremo sudoeste europeu e
apenas a 500 km da costa africana e a 1000 Km da Europa, a uma hora e meia de voo da cidade de
Lisboa.

O início da história do Porto Santo está ainda envolto em mistério. A mais conhecida versão aponta
para uma tempestade, em 1418, da qual fazem parte os marinheiros do infante D. Henrique, João
Gonçalves Zarco e Tristão Vaz, que iam em direção a um outro destino quando foram surpreendidos
por uma tempestade que os fez sair do rumo. Depois de horas e dias mal passados chegam a uma
ilha que deram o nome de Porto Santo.
Uma outra versão, historicamente argumentada, aponta para tempos anteriores em que uma
embarcação teria encontrado porto seguro na ilha, depois de uma violenta tormenta. Segundo esta
versão, antes dos portugueses terem iniciado o seu povoamento já a ilha era denominada de Porto
Santo. Este facto é constatado no chamado “Atlas Medicis”, de cerca de 1370.

A ilha evidencia-se pela extensa praia de areia, com cerca de nove quilómetros. É uma praia de areia
amarela e fina que contorna todo o litoral sul da ilha, entre o porto e a Calheta. Oferece sobretudo
sossego e um encanto contagiante que não deixa indiferente quem a visita. Uma chamada de
atenção para a temperatura da água do mar: é verdadeiramente temperada ao longo de todo o ano.
O clima é seco e estável, com pouca variação térmica entre as estações, pelo que é normal fazer
praia durante todo o ano.

A nível das atividades económicas o Porto Santo tem uma agricultura pobre devido às suas
características naturais, e por isso assenta a sua economia no comércio e serviços. Nos últimos anos
tem havido um incremento do turismo, que se deve muito ao novo navio que liga a Madeira ao Porto
Santo, o Lobo Marinho. Este progresso deve-se também a novas unidades hoteleiras foram
construídas e novos restaurantes cada vez com mais qualidade.

O maior ícone cultural do Porto Santo é a Casa Museu Cristóvão Colombo, que assinala a presença
do descobridor da América na ilha. Aqui procura-se recriar o ambiente primitivo onde o explorador
viveu. A Casa de Colombo apresenta-se num conjunto de dois edifícios, o mais antigo deles remonta
à época em que o navegador esteve na ilha. Em exposição, além de retratos de Colombo, do século
XVI ao século XX, encontram-se mapas com as diferentes rotas por ele percorridas.
O Porto Santo Golfe proporciona desafios únicos em tacadas e com vistas soberbas. Rodeado por
uma paisagem serena e envolto na brisa do mar o campo de golfe do Porto Santo tem as condições
ótimas para jogar golfe o ano inteiro.

A Vila Baleira, única cidade do Porto Santo, foi elevada a esta categoria a 6 de Agosto de 1996. O
Porto Santo, por sua vez, também dá o nome ao município e à sua, também única, freguesia.
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Podemos encontrar na ilha do Porto Santo alguns locais de interesse sob o ponto de vista
geomorfológico, natural e paisagístico. Estes locais merecem uma visita, uma vez que constituem
óptimos cenários para uma sessão fotográfica.
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Incluido
Passagem aérea em voo TAP Lisboa/ Porto Santo / Lisboa, em classe A com direito a 20 kg de
bagagem;
Estadia 7 noites no hotel e regime escolhidos;
Transfers;
Seguro de Viagem Global;
Taxas de aeroporto segurança e combustível (50€ - sujeito a alterações legais até emissão dos
bilhetes);

No Incluido
Extras

Condiciones
Reservas Antecipadas Até: 15.02.19
Partidas Válidas do Porto: 04.06.18 a 23.07.19
NÃO INCLUI:
Suplemento de Partida
Classe Base: - - / Classe B: 25€ / Classe C: 50€ / Classe D: 75€ / Classe E: 100€

OS PREÇOS PARA ESTE PACOTE OSCILAM SEGUNDO A DISPONIBILIDADE DOS HOTEIS PELO
QUE CONSULTE COM UM AGENTE NO CHAT DESTA PAGINA E FACILITAREMOS O PREÇO
ACTUALIZADO.
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Hoteles

Luamar Aparthotel ****
Facilidades:Bar, sala de jogos com mesa de bilhar e Ping-pong, sala de pequenos-almoços, tabacaria,
mini-mercado e lavandaria self-service. O grande solário junto à piscina tem acesso directo a praia e
um snack-bar (sazonal), acesso à Internet wireless.Quartos: 75 apartamentos. Todos os
apartamento...

Betamar Torre Praia Invest. Turistic.Lda ****
Facilidades:2 Restaurantes,um Bar, ginásio completo, acesso grátis à internet wireless na recepção
do hotel, piscina (com separação para crianças), um court de squash, sauna e jacuzzi.Quartos:66
Quartos (incluindo 4 suites).Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, casa de banho
completa...

Porto Santo Hotel ****
Facilidades:Um Restaurante,um Bar, um Snack-Bar, uma piscina, uma piscina para crianças, salas
de massagens, áreas de relaxamento, banho turco, tanques de contrastes, piscina aquecida,
hidromassagem, banho de Vichy, jardim interior, complementados com ginásio e com a Terapia de
Areias Quentes e jar...

Praia Dourada Hotel ***
Facilidades:Sala de pequenos almoços, sala de TV com uma mesa de bilhar e bar exterior junto ao
solário da piscina. Acesso grátis à Internet wireless na recepção do hotel.Quartos:100 Quartos.
Todos equipados com ar condicionado, casa de banho privativa, TV cabo, secador de cabelo
(disponível na rece...

I.T.I.-Soc. Inv. Tur. Na Ilha da Madeira,Sa *****
Facilidades:4 Restaurantes e 3 Bares. Duas piscinas (1 com água doce e outra com água do mar
natural), piscina para crianças (água do mar natural), Spa com uma piscina interior aquecida dotada
de múltiplos jactos de água, sauna, banho Turco, banho a vapor aromático, ginásio, loja, biblioteca,
áreas ...
Pestana Colombos - Porto Santo *****
O Pestana Colombos Premium Club é um hotel de luxo localizado na ilha de Porto Santo, um paraíso
com um extenso areal com quase 10 quilómetros, água quente e cristalina.Este maravilhoso resort
de cinco estrelas com regime Tudo Incluído, dispõe de uma enorme piscina exterior, piscina interior
e um mo...

Hotel Vila Baleira ****
Localizado a cerca de 4 kms do centro da Vila, o Hotel Vila Baleira Talassa foi originalmente
construído com o intuito de atrair à ilha quem pretendia usufruir das qualidades medicinais das suas
areias e é o Hotel melhor equipado do Porto Santo.O complexo é composto por 3 áreas distintas: No
ed...
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