
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE-NOS

Serviços incluídos
Voos i/v em classe turística da Azores Airlines (T+N) Todas as taxas; 4 noites de alojamento no Hotel Ponta Delgada com pequeno-almoço; 4 dias 

de Aluguer de Viatura Classe A, tipo Citroen C1 ou similar, com recolha/entrega no aeroporto; Seguro de assistência em viagem 

Notas importantes
Preços válidos para um mínimo de 2 participantes | Lugares Limitados | Esta oferta está baseada nos custos dos serviços e taxas de câmbio 

vigentes à data de elaboração do programa, pelo que poderá sofrer alterações mediante as disponibilidades no momento da reserva.

TREMOR FESTIVAL FAZ 5 ANOS 
E REGRESSA À ILHA DE SÃO MIGUEL, AÇORES 

DE 20-24 DE MARÇO DE 2018
“5 anos de música e inovação artística, 5 anos de um forte intercâmbio entre os Açores e o Mundo. 5 anos com alguns 

tremores de terra”.
Aqui fica o convite da Malagueta Viagens para uma escapadinha ao paraíso denominado Açores. A música faz as honras de 

um festival, onde as artes se fundem com os sabores sempre a par da natureza magistral de uma ilha.

O Festival Tremor tem uma programação multidisciplinar que inclui concertos surpresa nos locais mais inesperados da ilha, 
interações na paisagem, workshops, pensamentos, arte nas ruas e em residências artísticas.

No último dia, Ponta Delgada vai tremer durante 24h com concertos em múltiplos espaços da cidade desde o teatro ao 
coliseu, de uma loja de roupa ao café, da igreja ao solar, mostrando a cidade em toda a sua imponência.

Na imprensa:
“A viagem é enriquecedora e carregada de vibrações, auditivas, visuais e físicas, que ao amontoarem-se se transformam 

numa só, a de uma festa giratória, qualquer coisa imparável e sempre em movimento. Qualquer coisa aditiva.” In Expresso

ESPECIAL

AÇORES 2018

 Inclui 
viatura de aluguer
para a totalidade dos dias

Categoria Preços p/ pessoa 
em quarto duplo

MALAGUETA LIGHT
DESDE

  398€


