
 
 

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 12H35 com destino a Palma de Maiorca em vôo Germania. Chegada às 15H25. 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 Germania às 10H45 com destino a 
Lisboa. Chegada às 11H35. Transporte a Santarém. 

 
 
 
INCLUI:  

Transporte Santarém/Aeroporto/Santarém; Passagem aérea com taxas em vôos Germania (horário sujeito a alteração) ;7 Noites em 
Regime de Tudo Incluído (Inclui todas as refeições no restaurante do hotel com bebidas incluídas ;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. 

PIÑERO TAL 3***, Situado apenas a 300 metros da Praia El Arenal. Apresenta Restaurante, bar, sala de jogos, salão. 

Canto da internet (com custo). Uma piscina exterior para adultos e uma piscina exterior para crianças, jardins e terraços. Com 
custo extra: sauna e solário. Piso nobre climatizado. Programa de animação nocturna. Casa de banho completa, aquecimento 
central, ar condicionado, cofre (com custo), TV-SAT, terraço, telefone e todos os quartos são exteriores. Capacidade máxima: 
2 Adultos + 1 criança. Restaurante, bar, sala de jogos, salão. Piso nobre climatizado. Programa de animação nocturna. 
Compreende todas as refeições no restaurante do hotel com bebidas incluídas (água, refrescos, cerveja e vinho). Pequeno-
almoço: buffet variado com pratos frios e quentes (das 08:00 às 10:00 h). Pequeno-almoço continental/snack (das 10:00 às 
11:00 h). Almoço: buffet variado com pratos frios e quentes e variedade de sobremesas (das 13:00 às 15:00 h). Jantar: buffet 
variado com pratos frios e quentes e variedade de sobremesas (das 19:30 às 22:00 h). Semanalmente uma noite especial. 
Água, refrescos, cerveja, vinho, café, infusões e bebidas alcoólicas (segundas marcas) no bar do hotel (até às 23:00 h). Uso 

gratuito de ginásio, piscina climatizada. 

         Omnitur - Dept. Congressos & Incentivos 

          Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M    2005-177 Santarém - PORTUGAL 

     Phone: +351 243333828 / Fax: +351 243371900    Mobile: +351 964702081 

Email: congressos@omnitur.pt    Web: www.omnitur.pt 

Preço por pessoa em quarto Duplo 755.00€ 

Suplemento Single 200.00€ 

PALMA DE MAIORCA 
8 DIAS 

TUDO INCLUIDO 
26 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 
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