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Clube da Golf Santo da Serra
Madeira

15
out

Madeira 

A sua marca de confiança

Um evento:

Viagens Abreu, S.A • Capital Social € 10.500.000 • Sede: Praça da Trindade, 142, 4º • 4000-539 Porto • RNAVT 1702 • NIPC: 500 297 177

Companhia Aérea Oficial

€ 365 
por pessoa em ocupação dupla

Desde:

€ 415 
por pessoa em ocupação dupla

Desde:

LISBOA | 1 noite 
De 14 a 15 de outubro

PORTO | 2 noites 
De 13 a 15 de outubro

Região convidada



Exclui despesas de reserva (€ 29 por processo e não por pessoa) | Taxas sujeitas a alteração | Lugares limitados | Não acumulável  com outras ofertas/promoções | Programa sujeito às condições gerais
A informação contida neste documento não dispensa a consulta do programa detalhado

Madeira PROGRAMA ESPECIAL

ITINERÁRIO DE LISBOA
Dia 14 de outubro - Lisboa > Funchal
Comparência no aeroporto Humberto Delgado 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida às 10h00 em avião da TAP – voo 
TP 1697, com destino ao Funchal. Chegada ao aeroporto Cristiano Ronaldo pelas 
11h45. Receção pelos nossos representantes locais e transporte privativo para o hotel 
escolhido. Instalação. Tempo livre para atividades de interesse pessoal. Alojamento.

Dia 15 de outubro - Funchal > Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte privado para o campo de 
golf Santo da Serra. Findo o torneio, e em hora a determinar, transporte privado para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 22h15, em avião da TAP – voo TP 
1688, com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado às 23h55.

ITINERÁRIO DO PORTO
Dia 13 de outubro - Porto > Funchal
Comparência no aeroporto Francisco Sá Carneiro 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida às 20h05 em avião da TAP – voo 
TP 1715, com destino ao Funchal. Chegada ao aeroporto Cristiano Ronaldo pelas 
22h05. Receção pelos nossos representantes locais e transporte privativo para o hotel 
escolhido. Instalação. Alojamento.

Dia 14 de outubro - Funchal
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para atividades de interesse pessoal. 

Dia 15 de outubro - Funchal > Porto
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte privado para o campo de 
golf Santo da Serra. Findo o torneio, e em hora a determinar, transporte privado para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 22h50, em avião da TAP – voo TP 
1714, com destino ao Porto. Chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 00h45.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
LISBOA 
•  Passagem aérea em classe turística em voo direto 

TAP, para os trajetos Lisboa / Funchal / Lisboa;
•  Transferes privados conforme itinerário;
•  Estadia de 01 noite no hotel escolhido em quartos 

duplos standard e em regime de APA; 
•  Inscrição no Torneio de Golf;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Seguro de viagem Multiviagens Abreu +  PVFM.

PORTO 
•  Passagem aérea em classe turística em voo direto 

TAP, para os trajetos Porto / Funchal / Porto;
•  Transferes privados conforme itinerário;
•  Estadia de 02 noites no hotel escolhido em quartos 

duplos standard e em regime de APA; 
•  Inscrição no Torneio de Golf;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Seguro de viagem Multiviagens Abreu +  PVFM.

SERVIÇOS EXCLUÍDOS COMUM ÀS 2 PARTIDAS 
•  Despesas pessoais e tudo o que não estiver 

mencionado como incluído no programa 
(telefonemas, bebidas, lavandaria, etc.);

•  Refeições não mencionadas.

Voos previstos (partidas de Lisboa)
TP 1697 14 outubro Lisboa – Funchal 10h00 11h45
TP 1688 15 outubro Funchal – Lisboa 22h15 23h55

Voos previstos (partidas do Porto)
TP 1715 13 outubro Porto – Funchal 20h05 22h05
TP 1714 15 outubro Funchal – Porto 22h50 00h45

Para partidas do Porto acresce €40 por pessoa (valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível)

Duas Torres Hotel **** 
Situado na área mais nobre da hotelaria madeirense, num promontório rochoso com vista privilegiada sobre o oceano Atlântico. o Duas Torres Hotel encontra-se a 5 km 
do centro do Funchal e a 1 km  da Praia da Orca. 
O Duas Torres Hotel oferece-lhe excelente acomodação em espaçosos estúdios com casa de banho privativa, televisão de ecrã plano por cabo e uma kitchenette com 
frigorífico e micro-ondas. As suas varandas cénicas, com vista direta sobre o mar, são ideais para tomar uma bebida ao final da tarde.
O hotel dispõe de um restaurante, bar, piscina exterior, terraço com vista panorâmica, campo de ténis, livraria e solário.
www.duastorres.pt


