SATA | RETOMA DE VOOS A PARTIR DE 29 DE MAIO
Caro Agente,
O Grupo SATA iniciará, a partir de 29 de maio, de forma gradual, a retoma do transporte de
passageiros nos voos das suas companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines. Deste
modo:
- 29 de maio –
Retoma dos voos da SATA Air Açores, com operação reduzida, contando com a realização de
voo diário para todas as ilhas do arquipélago dos Açores, com exceção da ilha do Corvo, que
terá ligações aéreas à segunda, quarta e sexta.
- 15 de junho –
Reinício das ligações aéreas da Azores Airlines entre Lisboa e Ponta Delgada e Lisboa e
Terceira, assim como as ligações aéreas entre o Funchal e Ponta Delgada.
- 22 de junho –
Retoma das ligações aéreas entre Lisboa e os aeroportos da Horta e Pico.
- 1 de julho As ligações aéreas entre o Porto e Ponta Delgada, bem como as ligações internacionais a
Boston, Toronto, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt serão reiniciadas a partir desta data.
A retoma das ligações internacionais ficará condicionada ao levantamento das restrições à
entrada de cidadãos estrangeiros em Portugal e nos diversos países em que operamos, bem
como à evolução da pandemia de Covid-19 nos países de origem.
Estamos certos que em breve voltaremos a ter os vossos passageiros a bordo!
Obrigado por escolher a SATA como seu parceiro de negócio.
Melhores cumprimentos,
A Direção
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SATA | RESUMPTION OF FLIGHTS FROM 29 MAY
Dear Agent,
The SATA Group will gradually begin to resume passenger transport on its SATA Air Açores
and Azores Airlines flights as from 29 May. In this way:
- 29 May –
Resumption of SATA Air Açores flights, with reduced operation, with daily flights to all the
islands of the Azores archipelago, except for the island of Corvo, which will have air
connections on Monday, Wednesday, and Friday.
- 15 June –
Restart of the Azores Airlines air services between Lisbon and Ponta Delgada and between
Lisbon and Terceira, as well as the connections between Funchal and Ponta Delgada.
- 22 June Resumption of air connections between Lisbon and Horta and Pico airports.
- July 1st –
Air connections between Porto and Ponta Delgada, as well as international connections to
Boston, Toronto, Praia (Cape Verde) and Frankfurt will be resumed from this date.
The resumption of international connections will be conditional on the lifting of restrictions
on the entry of foreign nationals into Portugal and the various countries in which we operate,
as well as the evolution of the Covid-19 pandemic in the countries of origin.
We are sure that we will soon have your passengers back on board!
Thank you for choosing SATA as your business partner.
Best regards,
The Management

