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1910€
desde

por pessoa

VOOS
ESPECIAIS 
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

Brasil

PARTIDAS DO PORTO

26 DEZEMBRO

Avião
(Opo - Salvador - Opo)

Hotel
Vila Galé

7 noites Seguro
Silver Plus + Covid

Protection

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 440€ 
por pessoa

Salvador
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Preços por pessoa Partida Porto - 26 Dezembro

Vila Galé Salvador  * * * * Salvador

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Reveillon

26 Dezembro

Apartamento Duplo 1 910 € 2 156 € 1 879 € 1 585 €

Não tem festa ou ceia

Apartamento Vista Mar 1 977 € 2 598 € 1 824 € 1 585 €

Vila Galé Mares  * * * * * Voo Porto - Salvador - Porto Guarajuba

TI Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Reveillon

26 Dezembro

Apartamento Duplo 2 986 € 3 742 € 2 891 € 1 599 € -

Apartamento Familiar 3 175 € - - 1 599 € -

Chalet Duplo 3 269 € - 3 147 € 1 599 € -

Chalet Superior 3 459 € - 3 191 € 1 599 € -

Chalet Familiar 3 269 € - 3 147 € 1 599 € -

Suite com sofá 3 364 € - - 1 599 € -

NOTA IMPORTANTE - A classificação hoteleira é sempre atribuída pelo país de destino, sendo que, poderá não corresponder aos padrões de outros destinos turisticos. Tenha a certeza de que 
escolheu a opção indicada para as suas expectativas.

Salvador

VOOS
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

Após a reserva, os seguros são não reembolsáveis, pelo que todos os cancelamentos es-
tão sujeitos às seguintes condições particulares de anulação, no que respeita ao seguro 
(verificar na confirmação da reserva, qual o seguro contratado):

Seguro Travel Silver Plus: 35 €/pessoa
Seguro Travel Gold Plus: 65 €/pessoa
Seguro Travel Platinum Plus: 114 €/pessoa

Todos os cancelamentos estão sujeitos às seguintes condições particulares de anulação, no que respeita à parte aérea:
a) Cancelamentos efetuados a menos de 72h da presente confirmação: 100% (se data viagem entre 14 e 0 dias), 20€ (se data de viagem entre 60 e 15 dias).
b) Cancelamentos efetuados após 72h da presente confirmação: 100% (se data viagem entre 60 e 0 dias) ou 20€ (se data de viagem for a 61 ou mais dias)

CONDIÇÕES PARA RESERVA:
Obriga à sinalização de 40% do valor da reserva até 72h após confirmação e restantes 
60% até 30 dias antes da partida
Hotéis com tarifas não reembolsáveis, obrigam ao pré-pagamento de 100% do valor da 
reserva, num período máximo de 24 horas, não permitindo qualquer tipo de alteração 
ou cancelamento.

OFERTAS:
Tour à Praia do Forte
Para os passageiros alojados na cidade de Salvador (não incluí almoço)

City Tour
Panoramico e histórico à cidade de Salvador para os passageiros alojados em no Litoral 
Norte (não incluí almoço)

Passagem aérea Porto - Salvador - Porto em classe económica, com direito a 1 mala até 20kg (por pessoa/volume); transporte aeroporto - hotel - aeroporto; Estada de 7 noites no hotel Vila 
Galé escolhido e no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade Silver Plus + Covid Protection; taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível 
(440€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 
2 adultos): 0 aos 1 anos - 120€/criança, relativamente ao transporte aéreo (lugares limitados) | 2 aos 11 anos de acordo com apresentado na tabela. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO 
para reservas solicitadas e efectuadas para partida de 26 Dezembro 2022. NOTA IMPORTANTE: As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à 
data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes utilizadas na construção destas promoções, 
quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui e anula todas as 
anteriores; Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico. 

Horários Locais

26 Dezembro 5K611 OPO SSA 11H10 17H10

2 Janeiro 5K612 SSA OPO 21H05 8H30

Horários sujeitos a alterações

Suplementos de classe a considerar

Classes E K L H W

26 Dezembro 25€ 50€ 75€ 100€ 150€

Suplementos de classe executiva

Voo OPO - SSA 3333€


