Terceira

De 29 de out. a 1 de nov. | 3 noites

399

Desde:

€

por pessoa em ocupação dupla

2022

30 Terceira Island Golf Club
out

Terceira

Companhia Aérea Oficial

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

A sua marca de confiança

Terceira

PROGRAMA ESPECIAL

Zenite Boutique Hotel & SPA ****
Situado em Angra do Heroísmo, tem piscina interior e exterior, serviço de SPA, massagens, um restaurante e um centro de fitness.
Este hotel de 4 estrelas disponibiliza uma receção aberta 24 horas e serviço de quartos. Os hóspedes podem usufruir do bar e apreciar a carta de cocktails. Os quartos do
hotel estão equipados com uma secretária e uma televisão de ecrã plano.
Cada quarto está, também, equipado com ar condicionado e alguns quartos estão equipados com uma varanda. Um buffet de pequeno-almoço continental, com opção
vegetariana, é servido diariamente no Zenite Boutique Hotel & SPA ****.
O Aeroporto da Base Aérea das Lajes está a 17 km do alojamento.
www.hotelzenite.com

ITINERÁRIO

Dia 29 de outubro - Porto ou Lisboa > Terceira

SERVIÇOS INCLUÍDOS

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida.
Formalidades de embarque e partida com destino à ilha Terceira.
Chegada, assistência de transporte para o Zenite Boutique Hotel.
Tarde Livre. Alojamento.

• Voos TAP com 1 peça de bagagem de porão com
franquia até 23kg
• Estadia no Zenite Boutique Hotel (4*), ou similar, em
quartos duplos e em regime de APA
• Transfer In e Out

Dia 30 de outubro - Terceira > Clube de Golf da Terceira

• Transfer Hotel / Clube de Golf da Terceira / Hotel

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o Clube de Golf da Terceira.
Transfer de regresso ao Zenite Boutique Hotel.
Alojamento.

• Seguro Multiviagens Portugal + PVFM

• Inscrição no torneio (jogo a pares)

Dia 31 de outubro - Terceira
Dia inteiramente livre.
Alojamento.

Dia 1 de novembro - Terceira > Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a determinar, transfer para o aeroporto.
Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa.

SERVIÇOS EXCLUÍDOS
• Tudo o que não estiver mencionado nos serviços
incluídos”

Voos previstos (partidas de Lisboa)

Voos previstos (partidas do Porto)

TP 1827

29 outubro

Lisboa – Terceira

11h15

12h50

TP 1941

29 outubro

Porto – Lisboa

09h00

10h00

TP 1822

1 novembro

Terceira – Lisboa

11h50

15h10

TP 1827

29 outubro

Lisboa – Terceira

11h15

12h50

TP 1822

1 novembro

Terceira – Lisboa

11h50

15h10

TP 1946

1 novembro

Lisboa – Porto

16h00

17h00

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

OPCIONAL

Terceira - Dia inteiro (almoço incluído)
€ 53 por pessoa
O dia começa com uma visita ao Monte Brasil de onde podemos desfrutar de uma vista sobre
a cidade de Angra do Heroísmo. Do miradouro da Serra do Cume, poderá admirar uma grande
planície dividida por muros de pedra, conhecida como a “Manta de Retalhos”. Visita ao Algar do
Carvão (Entrada não incluída) - Um vulcão adormecido, onde a 100 metros de profundidade,
poderá observar estalactites únicas no mundo. Passagem pelas Furnas do Enxofre - campo
constituído por diversas saídas de gases vulcânicos. Visita às piscinas naturais dos Biscoitos,
formadas por lavas de basalto.
Nota: mínimo 2 pessoas.

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

