Regulamentação

"Mega" Promo
Descrição do Produto
Viagens de ida e volta entre as ilhas S. Miguel ↔ S. Maria
entre 12 a 16 de agosto.

Passageiros
75% desconto no Veículo
20€ / Adulto
7,5€ / Criança
Condições
Documentação obrigatória

Cartão de cidadão e livrete da viatura (se aplicável).

Alteração da data de viagem

Não aplicável

Mínimo de Estadia

Não aplicável

Bagagem de Mão

Máximo de 6 Kg

Bagagem de Porão

2 volumes por pessoa /Máximo de 25Kg por volume

Bagagem Extra e Fora de Formato

Ver tarifário específico.

Pagamento de Bilhete

No momento da reserva.

Cancelamento de Viagem*

Tem direito a estadia, refeição e táxi, a providenciar
pela empresa, em caso de já ter iniciado a viagem.

Reembolso ao Passageiro

Tarifa não reembolsável.

Informações úteis

Vigência para a realização das viagens

Promoção válida para a aquisição de bilhetes de
passageiros com tarifas de adulto e criança, viatura
(com condutor), para bilhetes de ida e volta com
destino a Santa Maria entre as datas de 12 a 16 de
agosto.
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Vigência para a compra dos bilhetes
(*) De acordo com o Contrato de Transporte Marítimo de Passageiros.

Miguel → S. Maria:
Maria → S. Miguel:
Miguel → S. Maria:
Maria → S. Miguel:

dia 12 de agosto
dia 12 de agosto
dia 16 de agosto
dia 16 de agosto

Não aplicável

Regulation

"Mega" Promo
Product Description
Round trip between the islands of S. Miguel ↔ S. Maria (12.08.18 to 16.08.2018).

Amount
75% Discout Vehicle
20€ / Adult
7,5€ / Child
Conditions
Required documentation

ID, Vehicle registration if applied.

Ticket changes (date of the trip)

Not applicable.

Minimum stay

Not applicable.

Hand Luggage

6 Kgs maximum (13lbs)

Hold Luggage

2 Volumes / 25kg maximum (55 lbs)

Oversized luggage

See specific tariff

Ticket Payment

At the moment of the booking

Trip cancellation*

Passenger has the right to accommodation,
meals and transport provided by the company,
if the trip has already started

Refund

Non-refundable

Useful information

Validity for trip`s dates

Validity for ticket acquisition
(*) In accordance to the Contrato de Transporte Marítimo de Passageiros

Promotion valid for the purchase of passenger
tickets with adult and child fare and vehicle (tariff
with driver). Offer valid for round-trip tickets to
Santa Maria island between 12th and 16th of
August.
S.
S.
S.
S.

Miguel → S. Maria on the 12th of August
Maria → S. Miguel on the 12th of August
Miguel → S. Maria on the 16th of August
Maria → S. Miguel on the 16th of August
Not applicable.

