
RESERVAS
(+351) 214 444 545 / 707 100 141
Email: bookings@sevenair.com
Segunda a Domingo
09:00-13:30 e 14:30-20:00

BALCÃO FUNCHAL
(+351) 291 106 976
Email: funchal@sevenair.com
Segunda a Domingo das 07:30 - 20:00

BALCÃO PORTO SANTO
(+351) 291 106 975
Email: porto.santo@sevenair.com
Segunda a Domingo
07:00-12:00 14:00 - 19:00

bookings.sevenair.com

Tarifa
Linha de
Porto Santo
AeroVip,SA

Adultos

Bebés

Crianças

Ida Ida e Volta

Ida Ida e Volta

Ida Ida e Volta

TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES

PREMIUM  €64,00  16,96 €   80,96 €   NÃO  €126,00  €32,92  €158,92  NÃO   

COMFORT  €57,50  16,96 €   74,46 €   SIM  €100,00  €32,92  €132,92   SIM    

BASIC  €50,00  16,96 €   66,96 €   SIM  €85,00  €32,92  €117,92  SIM   

PEX  €83,00  €32,92  €115,92  SIM   

ESTUDANTE BASIC  €29,00  €32,92  €61,92  SIM(2)   

ESTUDANTE PREMIUM  €59,00  €32,92  €91,92  NÃO(2) 

RESIDENTE BASIC  €39,00  €32,92  €71,92  SIM(1)  

RESIDENTE PREMIUM  €69,00  €32,92  €101,92   NÃO (1)  

PROMO  €39,00  €16,96  €55,96   SIM (3) 

GRUPO  €48,00  €16,96  €64,96   SIM (4)  €83,00  €32,92  €115,92  SIM (4) 

LAST MINUTE  €95,00  €16,96  €111,46  SIM  €140,00  €32,92  €172,92      SIM     

TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES

BASIC  €25,00  €16,96  €41,96  SIM  €42,50  €32,92  €75,42   SIM  

PREMIUM  €32,00  €16,96  €48,96  NÃO  €63,00  €32,92  €95,92   NÃO   

RESIDENTE BASIC  €19,50  €32,92  €52,42  SIM (1) 

RESIDENTE PREMIUM  €34,50  €32,92  €67,42  NÃO (1) 

PROMO  €25,00  €16,96  €41,96   SIM (3) 

TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES TARIFA TAXAS TOTAL RESTRIÇÕES

BASIC  €5,00  €5,00  SIM  €8,50  €8,50  SIM  

PREMIUM  €6,40  €6,40  NÃO  €12,60  €12,60  NÃO 

RESIDENTE BASIC  €3,90  €3,90  SIM (1) 

RESIDENTE PREMIUM  €6,90  €6,90  NÃO (1) 



Condições Gerais

Notas

Bagagem Especial

Restrições

Validade dos Bilhetes
1 ano, limitado  04/06/2018
Prazo de pagamento do bilhete
24H após reserva e até 24H antes do voo; reserva nas 24H que antecedem o voo, 
deverão pagar a taxa de última hora.
Penalização de No-Show (Falta de comparência): €12 reserva de Ida; 25€ reserva de 
Ida e Volta.

Os bebés (crianças de idade inferior a dois anos), não ocupam assento; deverão ser 
transportados ao colo dos seus tutores.

O serviço de acompanhamento para crianças não acompanhadas, deverá ser solici-
tado através do nosso serviço de reservas: bookings@sevenair.com, uma vez que há 
um limite máximo de crianças por voo. Não podemos aceitar crianças que não sejam 
auto suficientes, sem a presença de um adulto que as acompanhe.

Nota 1: a tarifa de Residente é somente atribuível a passageiros com residência fiscal 
efetiva em Porto Santo. Deverá fazer-se acompanhar, no momento do check-in, dos 
seguintes documentos:
-BI + Contribuinte ou Cartão do Cidadão ou Passaporte;
-Documento que comprove a residência na ilha de Porto Santo.

Nota 2: a tarifa de Estudante é somente atribuível a passageiros que apresentem 
certificado autenticado pelo estabelecimento de ensino. Serão considerados benefi-
ciários da tarifa de estudante aqueles que cumprirem todos os requisitos seguintes: 
- Passageiros com idade compreendida entre os 12 e os 26 anos;
- Estudantes que frequentem um estabelecimento de ensino em Porto Santo e com 
residência noutra parcela do território nacional, ou
- Estudantes que residam em Porto Santo e frequentem um estabelecimento de ensi-
no noutra parcela do território nacional.

Ao comparecer para check-in deverá fazer-se acompanhar dos seguintes documen-
tos:
- BI + Contribuinte ou Cartão do Cidadão ou Passaporte
- Documento comprovativo de morada

Saco de Golfe: Valor único de €70,00 (ida e volta)/€35,00 (ida) até 15kg; Acima de 
15Kg, €5,50 por Kg. Prancha de Surf: Valor único de €45,00 (ida e volta)/€30,00 (ida) 
até 7kg; Acima de 7Kg, €5,50 por Kg. Bicicleta: Valor único de €70,00 (ida e vol-
ta)/€35,00 (ida) até 15kg; Acima de 15Kg, €5,50 por Kg.

Legislação aplicável
A informação acima não dispensa a consulta dos seguintes documentos:
Decreto Lei n.º 138/99 de 23 de Abril

- Certificado emitido e autenticado pelo estabelecimento de ensino que comprove a 
sua matrícula no ano em referência.

Se, no momento do check-in, não apresentar a documentação necessária, nomea-
damente o Certificado do estabelecimento de ensino ou prova de residência, será 
necessário reemitir o bilhete para a tarifa aplicável, que no próprio dia será a tarifa 
de Última Hora, cobrando a devida penalização e diferença tarifária.

Nota 3: A tarifa Promo poderá ser adquirida em períodos de menor procura/época 
baixa. Sujeita a condições especiais e com lugares limitados.

Nota 4: A tarifa de Grupo é aplicável a um mínimo de 10 passageiros que viajem nos 
mesmos voos e datas. Disponível através do Departamento de Reservas.

PREMIUM COMFORT BASIC PEX RESIDENTE

REEMBOLSÁVEL SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

ALTERAÇÃO DE VOOS GRÁTIS GRÁTIS  €25,00  €25,00  €25,00 

FRANQUIA DE BAGAGEM (IN-
CLUINDO BAGAGEM DE MÃO) 30KG 20KG 20KG 20KG 20KG

VÁLIDO APENAS PARA INICIO 
DE VIAGEM EM FUNCHAL NÃO SIM NÃO NÃO NÃO

VÁLIDO APENAS PARA INÍCIO 
DE VIAGEM EM PORTO SANTO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

MÍNIMO DE ESTADÍA NÃO NÃO NÃO SIM (3 
DIAS) NÃO




