
Reserve na Sua Agência de Viagens
www.sonhando.pt

Malta

PARTIDAS DE LISBOA 31 MAIO, 7, 14 E 21 JUNHO
QUINTAS-FEIRAS

308€
desde

preço médio por pessoa em duplo
(1ªpessoa - 567€ + 2ªpessoa - 49€)

VOOS 
DIRETOS

Avião
(Lis - Malta - Lis)

Hotel 7 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 49€
por pessoa

OFERTA

2x1
2ªpessoa paga apenas

as taxas 49€

LUGARES
LIMITADOS

OPORTUNIDADE ÚNICA



www.sonhando.pt
Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando Organização de Viagens S.A. · Sede: 
Rua das Sesmarias, 3, Estrada de Albarraque, 2710-692 Sintra · Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital social realizado 

de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o RNAVT nº 2302

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa - Malta - Lisboa, em económica, voo AirMalta, com direito a 20kg de bagagem; Transfer aeroporto - hotel - aeroporto, Estada de 7 noites no hotel escolhido, no regime indicado, quarto standard; Oferta do 
Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (Seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); Taxas de aeroporto e de segurança + Sobretaxa de combustível (YQ - 49€/pessoa), sujeitas a alterações legais. SERVIÇOS 
NÃO INCLUÍDOS: Taxas de conservação e preservação locais, pagas localmente nos hoteis, 0,50€ por pessoa e noite (máximo 5€/pessoa) aplicável a maiores de 18 anos inclusivé; Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras 
de carácter pessoal. CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 60€/criança, não ocupando lugar de avião | 2 aos 11 anos (conforme indicado na tabela). 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.

Malta
VOOS 

DIRETOS

Topaz Hotel ***
7 noites | Alojamento e Pequeno Almoço

Seashells Resort at Suncrest ****
7 noites | Alojamento e Pequeno Almoço

preços por pessoa

Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

STANDARD 31 Mai + 7, 14 e 21 Jun 308 €* 688 € 557 € 470 €

*preço médio por pessoa em Duplo (1ªpessoa 567€ + 2ªpessoa 49€)

preços por pessoa

Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

INLAND 31 Mai + 7, 14 e 21 Jun 398 €* 919 € 733 € 324 €

*preço médio por pessoa em Duplo (1ªpessoa 748€ + 2ªpessoa 49€)

OFERTA

2x1
2ªpessoa paga apenas

as taxas 49€

OPORTUNIDADE ÚNICA


