
  

MAIORCA 
A maior Ilha das Baleares, Palma de Maiorca, continua a impulsionar com o seu selo de 
qualidade como grande centro turístico internacional, após várias décadas no top dos 
destinos preferências de lazer. Os seus indiscutíveis encantos naturais fazem com que seja 
uma ilha de extrema beleza. O sul é de areias brancas, águas cristalinas, que combinam tons 
de azul e verde, com temperaturas ideais para os dias de praia. Temp média 30º C / Temp 
água do mar média 25º C em Agosto.

1º Dia – Lisboa /Palma de Maiorca
Partida de Santarém em hora e local a informar com destino ao Aeroporto de Lisboa. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida às 20H50 com destino a Palma de 
Maiorca em voo Vueling. Chegada às 23H50. Transporte ao Hotel. Check-in no Hotel. Estada 
em regime de Tudo Incluido.

2º ao 7º Dia – Palma de Maiorca
Dias livres em regime de Tudo incluído, para desfrutar das magníficas praias. Possibilidade 
de efectuar excursões opcionais.

8º Dia – Palma de Maiorca/Lisboa
Em hora a combinar transporte ao Aeroporto de Palma. Formalidades de embarque e 
partida em voo Vueling às 19H15 com destino a Lisboa. Chegada às 20H15. Transporte a 
Santarém.

PIÑERO BAHIA 3***
No centro de El Arenal, a 250 metros do Clube Náutico, a 14 km do centro de Palma e a 250 
metros de distância da praia. Entre as suas instalações conta com um restaurante, um 
Lounge Bar um salão social, Internet corner (com custo), zona com ligação Wifi (com custo) 
nas áreas comuns (zona nobre e piscina), sala de reuniões e um grande salão para as 
atividades do programa de animação. Todas as áreas nobres do hotel são climatizadas. 
Também podemos encontrar uma piscina exterior para adultos, outra para crianças e uma 
zona solário com espreguiçadeiras e zona de jogos para crianças. Programa de animação 
noturna.
REGIME TUDO INCLUÍDO: Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet variado com pratos 
frios e quentes, ao almoço e ao jantar também poderá encontrar uma variedade de 
sobremesas. Também existe a possibilidade de ter pequeno-almoço continental/snack. 
Todas as refeições no restaurante principal do hotel incluem as ,seguintes bebidas: água, 
refrescos, cerveja e vinho da casa. Semanalmente uma noite temática (gastronomia 
maiorquina). No bar do hotel poderá consumir as seguintes bebidas: água, refrescos, 
cerveja, vinho da casa, café, infusões e bebidas alcoólicas (segundas marcas). 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO         755,00€
SUPLEMENTO SINGLE           200,00€

INCLUI:
Transporte Santarém/Aeroporto/Santarém; Passagem aérea com taxas em voos Vueling 
(horário sujeito a alteração) ;7 Noites em Regime de Tudo Incluído;Transfere de chegada e 
de partida; Assistência e seguro de Viagem. Não inclui: Taxas governamentais a pagar 
localmente, 1.50€ por pax/noite sujeito a alteração
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PALMA DE MAIORCA

8 DIAS EM TUDO INCLUIDO
29 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO
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