ATA e Cartão Continente em campanha que
oferece desconto de 15% para viajar para São
Miguel e Faial
1 de Fevereiro, 2022
A Associação Turismo dos Açores | ATA e o Cartão Continente juntaram-se novamente numa
campanha, desta vez com o mote “Açores – Descubra São Miguel e Faial”, com uma proposta de
voos e estadias até cinco noites em unidades hoteleiras na ilha de São Miguel e na ilha do Faial, com
um preço muito atrativo ao qual acresce com um desconto de 15% em Cartão Continente. A
campanha está disponível para reservas até 28 de fevereiro para usufruir em estadias até 31 de
março.
A campanha conta com o apoio da companhia aérea SATA Azores Airlines das agências de viagens
GeoStar e TopAtlântico.
Como refere Luis Capdeville Botelho, diretor Executivo da Associação Turismo dos Açores, “a ATA
começa 2022 com o foco na retoma do setor. Sendo os Açores um destino seguro por natureza, a
ATA aposta novamente nesta medida para ajudar a combater sazonalidade turística da região, com
impacto em todos os setores, não só a hotelaria, mas as entidades de animação turística, as rent-acars a restauração.”
Esta é mais uma iniciativa da Associação Turismo dos Açores | ATA, que pretende apoiar o setor do
turismo por via do aumento do fluxo turístico e consolidar a notoriedade do destino no mercado
nacional.
Campanha “Açores – Descubra São Miguel e Faial”
Os programas da campanha são válidos para duas pessoas e contemplam três planos distintos, com
partidas do Porto ou Lisboa, todos com voos e hotel com pequeno-almoço incluído:
– 3 noites no Faial ou em São Miguel, 449€ para 2 pessoas;
– 5 noites no Faial ou em São Miguel, 539€ para 2 pessoas;
– 3 noites em São Miguel + 2 noites no Faial, 609€ para 2 pessoas.
O desconto em cartão Continente é calculado sobre estes valores, proporcionando uma poupança de
15% em cartão sobre o valor do plano escolhido.

