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CARTÃO CONTINENTE DÁ 15% DE DESCONTO EM VIAGENSCARTÃO CONTINENTE DÁ 15% DE DESCONTO EM VIAGENS
PARA OS AÇORESPARA OS AÇORES

Depois de oferecer condições especiais em viagens para a ilha Terceira, agora o Cartão ContinenteDepois de oferecer condições especiais em viagens para a ilha Terceira, agora o Cartão Continente

juntou-se à Associação de Turismo dos Açores (ATA) para criar uma nova campanha promocionaljuntou-se à Associação de Turismo dos Açores (ATA) para criar uma nova campanha promocional

que permite explorar outras ilhas do arquipélago, nomeadamente São Miguel e Faial.que permite explorar outras ilhas do arquipélago, nomeadamente São Miguel e Faial.

A campanha “Açores – Descubra São Miguel e Faial” consiste em pacotes especiais que combinamA campanha “Açores – Descubra São Miguel e Faial” consiste em pacotes especiais que combinam

voos e estadias até cinco noites (com pequeno-almoço incluído) em unidades hoteleiras nestasvoos e estadias até cinco noites (com pequeno-almoço incluído) em unidades hoteleiras nestas

duas ilhas. Os programas são válidos para duas pessoas e contemplam três planos distintos, aduas ilhas. Os programas são válidos para duas pessoas e contemplam três planos distintos, a

partir de 449 euros. O desconto em Cartão Continente é calculado sobre o valor do plano escolhido,partir de 449 euros. O desconto em Cartão Continente é calculado sobre o valor do plano escolhido,

proporcionando uma poupança de 15% em cartão.proporcionando uma poupança de 15% em cartão.

«Sendo os Açores um destino seguro por natureza, a ATA aposta novamente nesta medida para«Sendo os Açores um destino seguro por natureza, a ATA aposta novamente nesta medida para

ajudar a combater a sazonalidade turística da região, com impacto em todos os sectores, não só aajudar a combater a sazonalidade turística da região, com impacto em todos os sectores, não só a

hotelaria, mas as entidades de animação turística, as rent-a-cars e a restauração», frisa em nota dehotelaria, mas as entidades de animação turística, as rent-a-cars e a restauração», frisa em nota de

imprensa Luís Capdeville Botelho, diretor-executivo da ATA.imprensa Luís Capdeville Botelho, diretor-executivo da ATA.

A campanha está disponível para reservas até 28 de Fevereiro, para usufruir em estadias até 31 deA campanha está disponível para reservas até 28 de Fevereiro, para usufruir em estadias até 31 de

Março, e conta com o apoio da companhia aérea SATA e das agências de viagens GeoStar eMarço, e conta com o apoio da companhia aérea SATA e das agências de viagens GeoStar e

TopAtlântico.TopAtlântico.
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