
Passeio de Balão de Ar Quente: O Grande Lago do Alqueva

De 3 de Janeiro a 30 de dezembro 2023

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Preço desde referente a chegada no dia 15.11.2023, 1 Noite de alojamento na Pousada Convento de Vila Viçosa - Historic Hotel em quarto Duplo/Twin Pousada com pequeno-almoço buffet; 1 Voo em balão de ar quente (Duração do voo: 1
hora (aprox.) durante o amanhecer, ou nascer do sol: Certificado de Voo; Brinde com Espumante no final do voo; Transporte de regresso para o ponto de partida; Seguro de passageiros no ar e em terra; Assistência no ar e em terra. |
Consultado no dia 29.12.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 29.12.2022 – P220212/2022

VIAGENS NA MINHA TERRA®

FÉRIAS
2022 |  2023

PROMOÇÃO
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

por pessoa

1 noite desde

271,90€



Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 29.12.2022 – P220212/2022

PASSEIO DE BALÃO DE AR QUENTE: 
O GRANDE LAGO DO ALQUEVA

1 Noite – De 03.01.2023 a 30.12.2023

NOTAS: 1. Oferta não acumulável com outras promoções em vigor. 2. Programa de autoférias. Os preços não incluem transferes. 3. TARIFAS DINÂMICAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO. CONSULTE-NOS. 4. Os hotéis
distam a cerca de 50 minutos do local da atividade. 5. Duração: 1 hora de Voo e 3 horas de atividade desde a preparação até ao regresso ao local de partida. 6. Hora de início: a definir em função da
meteorologia e da época do ano Manhã pelas 05H30/ 08H00 tarde pelas 14H00 / 15H00. 7. Nº de pessoas por cesto/balão: 6, 8, 10, 12, 16 (de acordo com o número total de passageiros). Experiência de voo
partilhada em grupo com outros passageiros (mínimo de 6 passageiros). 8. O voo está sujeito a condições meteorológicas favoráveis que poderá levar o piloto a não cumprir as horas indicadas, a adiar ou
mesmo a cancelar o voo no próprio dia por questões de segurança. 9. Política de Cancelamento: Passeio de Balão de Ar Quente - Até 3 dias antes da data, sem custos adicionais. 24 horas antes da data,
pagamento de 50% do valor da reserva ou será emitido Voucher para um futuro agendamento. Alentejo Marmòris Hotel e Spa - Em caso de cancelamentos a 08 dias da data de entrada: sem custos; Em caso de
cancelamento a menos de 08 dias da data de entrada: valor de uma noite; Em caso de No-Show: totalidade da reserva. Pousada Convento de Vila Viçosa - Em caso de cancelamentos efetuados até 7 dias antes
da data de entrada, sem custos; Em caso de cancelamentos efetuados a menos de 7 dias da data de entrada, ou não comparência ("No-Show") será cobrado o valor da totalidade da estadia; Em caso de não
comparência ("No-Show"), será cobrada a totalidade da estadia, independentemente da data de estadia. Vila Galé Évora - Em caso de cancelamento a mais de 72 horas da data de chegada, sem custo; Em caso
de cancelamento entre 72 horas e a da data de chegada, será cobrado 100% do valor total da estadia. M'ar de Ar Aqueduto Hotel - Cancelamentos a mais de 48h sem custos. Cancelamentos a menos de 48h
ou no-show cobra total da reserva. M'ar de Ar Muralhas - Cancelamentos a mais de 48h sem custos. Cancelamentos a menos de 48h ou no-show cobra total da reserva. 10. De acordo com eventuais novas
normativas da Direção Geral de Saúde (DGS), alguns serviços poderão estar encerrados.

INCLUI:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 Voo em balão de ar quente (3) (Duração do voo: 1 hora (aprox.) durante o amanhecer, ou nascer do sol:

- Certificado de Voo;
- Brinde com Espumante no final do voo;
- Transporte de regresso para o ponto de partida;
- Seguro de passageiros no ar e em terra;
- Assistência no ar e em terra.

PREÇO POR PESSOA E PROGRAMA (€) 1 NOITE - DESDE

Pousada Convento de Vila Viçosa - Historic Hotel - Duplo/Twin Pousada 271,90

M'ar de Ar Muralhas 4* - Classic vista Cidade Duplo 272,70

Vila Galé Évora 4* - Twin 290,15

M'ar de Ar Aqueduto Hotel 5* - Classic Palácio Duplo 296,28

Alentejo Marmòris Hotel e Spa 5* - Duplo Deluxe 321,90

desde

271,90€
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