Sinta a tradição do Mar no Faial

142 €
(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Horta 3* (APA)
1 Noite / Faial, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Faial – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
1 Noite Hotel Horta 3*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 205€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Encontre o Ocidente nas Flores

150 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Ocidental 3* (APA)
1 Noite / Flores, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Flores – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Hotel Ocidental 3*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 217€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Aprecie a Doce Graciosa

141 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Graciosa Resort 4* (APA)
1 Noite / Graciosa, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Graciosa – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Graciosa Resort 4*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 199€ / por pessoa
Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Explore recantos de S.Maria

108 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Praia Lombos (APA)
1 Noite / Santa Maria, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Santa Maria – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Hotel Praia Lombos APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 166€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Revele fajãs de São Jorge

155 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Caravela (APA)
1 Noite / São Jorge, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – São Jorge – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Hotel Caravela : APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 241€ / por pessoa
Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Descubra Património na Terceira

132 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Caracol 4* (APA)
1 Noite / Terceira, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Terceira – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Hotel Caracol 4* APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 197€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Suba a montanha do Pico

139 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *)

Hotel Caravelas 4* (APA)
1 Noite / Pico, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Ponta Delgada – Pico – Ponta Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
1 Noite Hotel Caravelas 4*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 235€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Aprecie a Doce Graciosa

99 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Graciosa Resort 4* (APA)
1 Noite / Graciosa (Sáb.), SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Graciosa – Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite
Graciosa Resort 4*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 157€ / por pessoa
Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Encante-se em S. Miguel

182 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Canadiano (APA) + Viatura
1 Noite / Ponta Delgada SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Ponta Delgada - Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1
Noite Hotel Canadiano: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.- Viatura grupo A
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 326€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Sinta a tradição do Mar no Faial

146 €
(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Horta 3* (APA)
1 Noite / Faial, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Faial – Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite
Hotel Horta 3*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 214€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Encontre o Ocidente nas Flores

153 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Ocidental 3* (APA)
1 Noite / Flores, SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Flores – Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite
Hotel Ocidental 3*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 221€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Suba a montanha do Pico

148 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *)

Hotel Caravelas 4* (APA)
1 Noite / Pico ,SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Pico – Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite Hotel
Caravelas 4*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 244€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Explore recantos de S.Maria

139 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Praia Lombos (APA)
1 Noite / Santa Maria ,SATA, 30 Março 30 Setembro de 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – Santa Maria – Terceira Delgada Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e
combustível; 1 Noite Hotel Colombo 4*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 197€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Revele fajãs de São Jorge

113 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Caravela 4* (APA)
1 Noite / São Jorge ,SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Terceira – São Jorge – Terceira Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite
Hotel Caravela *: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 199€ / por pessoa
Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Encante-se em S. Miguel

138 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Canadiano (APA)
1 Noite / Ponta Delgada (Sáb.), SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou mínimo de três noites.
O preço inclui: Passagem Aérea Graciosa– Ponta Delgada - Graciosa Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1
Noite Hotel Canadiano: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 190€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

Descubra Património na Terceira

99 €

(Preço desde por pessoa em quarto duplo standard *).

Hotel Caracol 4* (APA)
1 Noite / Terceira (Sáb.), SATA, 30 Março a 30 Setembro 2019
Obrigatória estadia de sábado para domingo ou

mínimo de três noites.

O preço inclui: Passagem Aérea Graciosa – Terceira – Graciosa Voo SATA classe H: Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 1 Noite
Hotel Beira Mar 3*: APA – Alojamento e pequeno-almoço, quarto duplo Standard.
Nota: Promoção válida também para 3 noites desde 157€ / por pessoa

.Outras Informações: (*) Preço desde, POR PESSOA. Não inclui despesas de reserva; transporte aeroporto/Hotel / Aeroporto ou outros não
mencionados. Sujeito a disponibilidade (lugares limitados) e alteração pelo fornecedor. Pode ser retirada sem aviso prévio. Válida nas
condições descritas salvo erro digitação. 12/10 BTPDL RNAVT 3386

