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Sikker ferie i en Coronatid  
Siden marts er antallet af flyvninger på verdensplan reduceret kraftigt på grund af COVID-19. 
Det er bestemt ikke hver dag, at flyselskaber annoncerer nye destinationer, men flyselskabet 
DAT sælger nu flybilletter til den portugisiske ferieø Porto Santo.  

 

Med udsigten til en længerevarende Corona problematik må vi ændre vores ferie vaner. DAT har derfor 
udarbejdet en prototype på Corona sikker ferie som nu, skal afprøves. Vi fokuserer på en sikker destination, test og 
god plads ombord og selvfølgelig at vores passagerer opfører sig ansvarligt. 
 
”Vi tager situationen yderst seriøst og indretter os efter det med vores nye destination Porto Santo”, siger Jesper 
Rungholm direktør i DAT og fortsætter: ”Rejsevejledninger skal tages seriøst, men det er ikke seriøst at dømme 
hele lande ude, når der er regioner eller øer, som har situationen under kontrol”. 
 
”Billetterne til Porto Santo inkluderer derfor en Covid test ved check-in med straks svar, ekstra god plads ombord, 
selvfølgelig mundbind og udvidet hygiejne ombord som ved alle flyvninger”, siger Jesper Rungholm og forklarer: 
”Vi har tilføjet en væsentlig og helt speciel detalje, nemlig at flyet forbliver på øen, så hvis situationen ændrer sig 
dramatisk, så vil hjemflyvning kunne gennemføres omgående”. 
 
Golf eller ferie tur til den portugisiske ø 
På øen findes Porto Santo Golfe, en fantastisk 18 hullers golfbane og en 9 hullers par 3 bane, som er designet af 
golflegenden Seve Balesteros. Porto Santo Golfe er særdeles udfordrende og flere huller spilles langs 
Atlanterhavets kyst, så man skal passe på ikke at blive distraheret af den flotte udsigt.  
 
Ved World Golf Awards i 2019 blev Porto Santo Golfe, sammen med to andre golfbaner, kåret som verdens bedste 
“up-coming” golfdestination.  
 
Torsdag den 19. november flyver DAT fra Billund Airport kl. 17.00 og med ankomst på Porto Santo kl. 20.45. 
Returflyvningen er mandag den 23. november kl. 16.00 og med ankomst i Billund Airport kl. 21.15.  
Alle sæder er Business class med fuld service tilpasset Corona tiderne og prisen for flybilletten er kr. 5.990,- t/r hvis 
man booker inden den 1. november2020 og kr. 6.990,- t/r derefter. Prisen inkluderer 1 x golfbag (15 kg) og 1 x 
indchecket bagage (15 kg). Der bookes på www.dat.dk 
 
DAT forbeholder sig ret til at aflyse og refundere fuldt beløb omgående, såfremt salget indikerer en belægning 
under 50% på afgangstidspunkt. 
 
Hotel, transfer og golfpakke bookes direkte ved hotellet. 
 
Hotel Vila Baleira Thalasso & Spa 
Hotellet har den perfekte beliggenhed direkte ved den 9 km lange, gyldne sandstrand. Hotellet byder på et væld af 
faciliteter. I hovedbygningen findes hyggelig bar, spillerum, opvarmet indendørs saltvandspool og nyrenoveret 
restaurant.  
Bag Spa centeret ligger den imponerende sandstrand og en skøn have med blomster, palmer og en herlig 
solterrasse med saltvandspool og nyrenoveret pool/snackbar. Når man bor på Hotel Vila Baleira er følgende 
aktiviteter inklusiv: 

• Fri golf på Porto Santo Golfe 

• Gratis lån af cykel op til 4 timer dagligt (mountainbike eller citybike) 
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• Fri tennis på det lokale tennisanlæg (6 baner) 

 
Prisen for hotellet er 199,- EUR per person for et delt dobbeltværelse og 245,- EUR per person for et enkeltværelse 
for fire nætter – med All Inklusive - og transfer mellem lufthavnen og hotellet samt fri golf på Porto Santo Golfe. 
Upgrade til All Inklusive + koster 55,- EUR.  Se på  www.vilabaleira.com 
Hotel, transfer og golf bookes direkte: Email: reservas.bal@ferpinta.pt  telefon: 00351291980800 

 
COVID-19 test og ombord 
Inden afrejse fra Billund Airport til Porto Santo skal passagererne møde op absolut senest to timer før afgang og 
testes for COVID-19 inden normalt checkin. DAT har arrangeret et mobilt testcenter og svaret på testen vil 
foreligge indenfor 20 minutter. Test er inkluderet i billetprisen.  Rejsen refunderes fuldt ud, og for alle på den 
pågældende booking hvis ønsket, såfremt test viser Corona infektion. 
 
Ved hjemkomst fra Porto Santo til Billund Airport anbefales det at passagererne testes for COVID-19. Dette gøres i 
lufthavnens testcenter. Svaret på testen kommer på Sundhed.dk indenfor 72 timer. Se mere her 
https://www.bll.dk/da-dk  
 
Vi flyver i MD83, normalt med 172 sæder, men til disse Safe Travel ture udstyret med 90 Business stole og kun 21 
Economy stole. 

 
SAFE TRAVEL med DAT 
For os er sundhed og sikkerhed for vores kunder og besætninger den største prioritet. 
Under COVID-19-epidemien er opmærksomheden omkring renlighed og hygiejne et vigtigt emne på vores daglige 
flyvninger. Alle procedurer er i overensstemmelse med den regerings anbefalinger. Alle sundheds- og 
sikkerhedsforanstaltninger opdateres og justeres ifølge nyeste tiltag og påbud. 
 
Se mere på https://dat.dk/safetravel 
 
Billetter kan bookes på www.dat.dk 
Media henvendelse til: Jesper Rungholm på rungholm@dat.dk eller 4058 3755 
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