
 

 

 

 

 

 

 

 

1º DIA: ORIGEM – LISBOA – PALMA DE MAIORCA  
Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto de LISBOA. Formalidades de embarque e check-in. 

Partida em direcção a PALMA DE MAIORCA. Acolhimento à chegada e transferes para o hotel. ALMOÇO NO 

HOTEL OFERECIDO PELA AGÊNCIA. Tarde livre à disposição. Jantar e alojamento no hotel.  

2º DIA: PALMA DE MAIORCA 
Pequeno-almoço e manhã livre para atividades de carácter pessoal. ALMOÇO NO HOTEL. Continuação de 

tarde livre para poder desfrutar das maravilhosas praias da ilha, equipadas com todo o tipo de serviços, de 

segurança. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

3º DIA: PALMA DE MAIORCA 
Pequeno-almoço e dia livre em regime de PENSÃO COMPLETA nesta ilha que não se faz só de praias. 

Principalmente quando falamos de Maiorca, onde são imensas as paisagens rurais intocadas e o número 

crescente de hotéis luxuosos e exclusivos nos fazem esquecer a costa sobrelotada. Alojamento.  

4º DIA: PALMA DE MAOIRCA 
Pequeno-almoço e manhã livre à disposição. ALMOÇO NO HOTEL. Tarde livre para desfrutar das fabulosas e 

inigualáveis praias da região. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

5º DIA: PALMA DE MAIORCA 

Pequeno-almoço e manhã livre nesta ilha onde se encontram centenas de coisas para ver e muitas mais coisas 
para fazer, é uma cidade com muitos atractivos em muitas áreas. ALMOÇO NO HOTEL. Tarde livre á 

disposição. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
6º DIA: PALMA DE MAIORCA 
Pequeno-almoço e dia livre à disposição em regime de PENSÃO COMPLETA. Palma, uma ilha onde também há 

tempo para a cultura. Uma visita à Catedral de Palma pode ser uma boa opção. Este monumento de estilo gótico 

data do Século XIII, embora a sua construção tenha terminado apenas no Século XV. Alojamento.  

7ºDIA: PALMA DE MAIORCA 

Pequeno-almoço e manhã livre à disposição nesta ilha que tem todo o tipo de entretenimento possível, desde 

cinemas a teatros, passando por óperas, concertos... aqui, há sempre algo para os mais diversos gostos. 

ALMOÇO NO HOTEL. Tarde hotel, jantar e alojamento.  

8ºDIA: PALMA DE MAIORCA – LISBOA – ORIGEM 

Pequeno-almoço e dia livre em regime de pensão completa para aproveitar as últimas horas nesta magnífica 
ilha. Em hora a combinar, saída em transferes com destino ao aeroporto. Embarque e regresso a Portugal. 

Chegada ao aeroporto de Lisboa e início da viagem de regresso aos nossos locais de origem. Fim dos nossos 
serviços.  
 

 
 
 
 

 

 
 
O Preço Inclui: Voos ida e volta com saída de Lisboa ou Porto, Estadia no hotel selecionado em quartos duplos em regime de PC, Transfers in/out colectivos, Assistência 
dos nossos guias no destino, Câmbios de moeda e preços de combustível cotizados ao valor do dia de hoje, Seguro de viagem. É FAVOR FAZER-SE ACOMPANHAR DO 
CARTÃO EUROPEU DE SÁUDE.  
O Preço não Inclui: Telefonema, lavagens de roupa e demais extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. 
NOTA: Preços e serviços sujeitos a disponibilidade no ato da reserva.  

 
 
 

http://palma-de-mallorca.costasur.com/pt/servicos.html
http://palma-de-mallorca.costasur.com/pt/trato-social.html
http://palma-de-mallorca.costasur.com/pt/principais-cidades.html
http://maiorca.costasur.com/sites/catedraldepalma/pt/index.html

