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Quando foi a última vez que...
desceu umas pistas na neve?
Tanto nas montanhas da Península Ibérica como na
cordilheira dos Alpes ,existem inúmeras estâncias de
esqui onde o poderá fazer.
Sejam pessoas iniciadas na modalidade, amantes das
bonitas paisagens de Inverno, o acérrimo desportista
ou famílias ou grupos de amigos com diferentes níveis de esqui, na Solférias temos um enorme leque de
oferta apropriado para cada cliente.
A nossa oferta passa pelas estâncias mais próximas
(ideais para ir de carro) como a Sierra Nevada ou San
Isidro, pelas estâncias dos Pirenéus como Baqueira
ou Andorra (com Grandvalira e Vallnord) e pelas melhores estâncias mundiais dos Alpes Franceses, Austríacos ou Suíços, ideais para umas férias de uma se-

mana com tudo incluído.
Aí, temos uma vez mais uma oferta muito abrangente, desde as com neve garantida (Val Thorens, Val
d’isère, Tignes, Zermatt), às estâncias de Luxo (Courchevel, Megève, Verbier, Lech), às mais práticas e onde se sai com os esquis nos pés (Avoriaz, Courchevel,
Les Menuires, Méribel e Flaine) ou até uma cidade na
montanha, como Chamonix, ideal para os não esquiadores e para estadias mais curtas.
Com esta oferta tão alargada, de certeza que muito
em breve terá uma resposta à frase acima!

Razões para fazer a mala
1. FÉRIAS DESPORTIVAS, SAUDÁVEIS E MUITO ATIVAS
Levantar cedo (para aproveitar a neve recém caída ou a neve astutamente
trabalhada pelas máquinas pisa-pistas durante a noite), tomar um pequeno-almoço revigorante, deslizar sobre as pistas das 09H00 às 17H00 percorrendo kms e kms de pistas, descobrindo aquele vale tão emblemático
da estância, ou uma queda de água gelada, ou um restaurante de montanha que para lá chegar tem que se apanhar a boleia de uma moto-neve, ou…um sem fim de experiências diferentes. No final do dia de esqui,
passar pelo Spa do alojamento ou da estância e aproveitar por exemplo a
piscina exterior com a água a fumegar sobre o terraço coberto de neve,
ou fazer sauna e depois naturalmente poder mergulhar na neve ao lado. E
por fim, ao final do dia, poder aproveitar de um jantar com a gastronomia
riquíssima da montanha (onde imperam o queijo, os enchidos e a carne)
e passar finalmente para o bar ou discoteca onde, se as forças ainda o
permitirem, poder disfrutar de ambientes de “movida” como os existentes
em Sierra Nevada, Pas de la Casa, Val Thorens ou Courchevel.
2. NOVAS E INESQUECÍVEIS EXPERIÊNCIAS
Poder calçar umas raquetes de neve e passear pelos bosques, longe das
pistas e disfrutar da natureza no seu estado mais puro, parando num chalet no meio do nada e tomar um vinho quente e/ou degustar queijo vindo
diretamente da quinta no fundo do vale, alugar uma mota de neve e subir
as montanhas por onde ainda ninguém passou, dar uma passeio de trenó
puxado por cães e conhecer as diversas aldeias ao lado da estância, tudo
isto é possível fazer de uma forma muito diferente do que estamos habituados em países mais temperados como o nosso.
3. GRANDE VARIEDADE GASTRONÓMICA
A gastronomia de montanha é muito rica e diferente da que temos em
Portugal.
Para quem valoriza este aspeto vai poder disfrutar desde as “tapas” na
Sierra Nevada, da salsicha “botifarra” em Andorra e Pireneus Catalães, do
queijo “tomme” da Savoie, do Emmenthal dos alpes Suíços, do fondue e
raclette da Haute-Savoie e da cerveja e salsichas Tirolesas. E com muito
bons vinhos brancos e tintos a acompanhar, que nestes destinos também
se cultivam no fundo do vale. E para sobremesa, umas natilhas espanholas, ou um crepe francês, acompanhado das diversas aguardantes feitas
com os frutos e ervas locais.
4. PISTAS SEM FIM A PERCORRER
Com a nova tecnologia, já é possível determinar por onde se andou,
quantos quilómetros se percorreram ou qual o desnível acumulado ao
longo do dia na neve, mas… não é preciso tanto quando basta olhar para
o sorriso do esquiador/snowboarder para perceber que foi mais um dia
inesquecível. Contratar um guia de montanha e descer o “Valle Blanche”
em Chamonix, ou fazer a travessia entre Tignes e Val d’Isère por itinerário
fora de pista, ou conhecer os vales inexplorados de Baqueira, ou descer desde Arinsal até à fronteira Espanhola pela “ruta del contrabando”,
ou subir em Zermatt pelo comboio de Gornergratt e descer pelo glaciar
do Monte-Rosa, existem um sem fim de possibilidades dentro e fora das
pistas e um dia nunca é igual ao outro, deixando sempre algo para uma
próxima vez.

5. ADRENALINA NO MÁXIMO
A adrenalina que provoca o lançar-se numa pista vermelha ou preta onde nem se consegue deslumbrar o seu fim e com uma inclinação que
mal nos sustemos em pé, ou as velocidades que se podem atingir nas
pistas azuis ou vermelhas, farão com que rapidamente se esqueça dos
problemas diários e que só se preocupe em chegar em primeiro lugar ou
se consegue finalizar aquela nova pista ou desafio fora de pista. Vai sentir
que passou uma esponja por diversos assuntos e que realmente conseguiu descansar a cabeça durante as férias.
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Onde ir - a não perder
UMA IDA A ALHAMBRA EM GRANADA
Se optar pela Sierra Nevada, deixe um dia livre para visitar o monumento
mais visitado de Espanha, o Palácio de Alhambra, em Granada (cerca de
30 km das pistas). Terá hipótese de ver tetos e paredes detalhadamente
decorados, assim como fontes e espelhos de água inseridos em vastos
jardins. Não é fácil a entrada durante o fim de semana, mas se for durante
a semana (num dia que esteja a nevar muito ou que pretende realmente
descansar ou fazer algumas compras em Granada) vai ver que a sua visita
ao palácio-fortaleza muçulmana valeu a pena.
A CALDEA EM ANDORRA LA VELLA
Se o seu destino for Andorra, então não deixe de experimentar um dos
maiores espaços termo-lúdicos da Europa, a Caldea. Localizada no centro de Andorra-la-Velha, está aberta de manhã até as 22H00 ou 24H00
(dependendo da época do ano). Lá encontra piscinas de todas as formas
e feitios (interiores e exteriores, pequenas e grandes, de água quente ou
fria), locais específicos para massagens, saunas, jacuzzis, banhos turcos,
locais especiais para famílias e crianças (admitidas a partir de 5 anos), restaurantes e bares, etc. É um local excelente para ir depois do fecho das
pistas aproveitando para de seguida jantar na capital e conhecer a sua rica
vida noturna.
DESCER O MONTE-BRANCO EM ESQUIS/SNOWBOARD
Uma das descidas “fora-de-pista” mais conhecidas da Europa e do Mundo fica em França, no vale de Chamonix e chama-se “Valle Blanche”. A
atividade começa no dia anterior, com um briefing dado no alojamento
pelo guia de alta montanha contratado (aconselhado) ou diretamente na
Escola de Alta Montanha de Chamonix, Maison de La Montagne. Aí se explica que condição física é necessário ter, material necessário (para além
dos skis/snowboard, serão utilizados equipamento de alta montanha fornecido pelo guia), e todos os preparativos e horários do dia seguinte. A
ascensão ao ponto mais alto é feita logo cedo usando a telecabina da
“Auguille du Midi” que deixa os passageiros nos 3842 metros, de onde se
pode disfrutar de um cenário de alta montanha com uma excelente vista
para o Monte-Branco e de 360º sobre todas as montanhas envolventes
desde Itália à Suíça. Depois de devidamente equipado, começa-se a descida dos primeiros 500 metros que é a mais técnica, usando o material de
montanhismo (encordoados e com “crampons” nas botas), até um ligeiro
planalto. Depois é calçar os esquis ou snowboard e ….aproveitar os quase
22 kms de pistas selvagens onde se pode demorar meio dia ou o dia inteiro a descer e, se houver neve até ao fundo do vale, se pode entrar quase
em Chamonix com os esquis/prancha calçados.
FAZER UM SKI-SAFARI
Um ski-safari é conhecer diferentes estâncias de esqui numa mesma viagem. Poder viajar e ficar alojado em Bourg-St.Maurice, na Tarentaise e poder, na mesma semana, descer (com a presença de um guia) as pistas de
Tignes e Val d’Isère, St.Foy Tarentaisse, Les Arcs, La Plagne e La Rossiere.
O guia transporta todos os dias, em veículo próprio, os clientes para uma
estância diferente, dependendo das condições da neve, meteorológicas
e do nível de esqui/snowboard do cliente. Pode deslizar nas pistas das
estâncias ou, caso tenha um nível mais alto, pode fazer sempre fora-de-pista. Ao final do dia, já no alojamento, veem-se as imagens e peripécias
acontecidas e fazem-se os preparativos para o dia/estância seguinte.
CONHECER AS ESTÂNCIAS PERTENCENTES
AO GRUPO BEST-OF-THE ALPS
“The Classic Mountain Resorts, Best of the Alps” é o club das mais clássicas estâncias de esqui mundiais de que fazem parte Megève, Chamonix-Mont-Blanc, Lech Zurs, St.Anton, Seefeld, Kitzbühel, Cortina d’Ampezzo,
Zermatt, Grindelwald, St.Moriz, Davos e Garmisch-Partenkirchen. Todas
estas estâncias têm em particular um cuidado com os serviços que oferecem ao cliente, um compromisso de preservação da arquitetura tradicional, uma rica oferta de atividades durante todo o ano e a certeza de
ficarem alojados nas mais emblemáticas estâncias de esqui da Europa.
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ASSISTIR A UMA PROVA DA TAÇA DO MUNDO DE ESQUI
Seja em Val d’Isère no início de dezembro com o “Criterium de la première
neige”, seja a meio de dezembro em Courchevel, seja nas míticas Lauberhorn em Wengen (Alpes Suiços) ou Hahnenkamm em Kiztbühel (Alpes
Austríacos) em janeiro, vibrar com a passagem dos esquiadores da taça
do mundo e sentir todo o empenho e entusiasmo que a população local
dedica a este desporto, é uma experiencia sem igual. Poder ficar alojado
no mesmo Hotel que a equipa da seleção Suíça, Francesa, Italiana, Alemã
ou Austríaca, sentir todo esse mundo da competição do nosso desporto
favorito e viver todas as atividades que giram à volta da competição (festas
na neve, apresentação dos patrocinadores, sorteio dos dorsais, etc.,) serão
com certeza a garantia de umas férias inesquecíveis.

Estâncias de Neve
PARA QUEM SÃO?
São para todas as idades.
Desde as crianças mais novas, que tem presentes todos os serviços necessários (jardins de infância, escolas de ski, berçario, etc.), passando pelos
Jovens e Adultos, até as pessoas mais velhas e até não esquiadores.
E COMO SE DESTINGUEM AS ESTÂNCIAS?
Existem estâncias adequadas para todos os tipos de gostos.
Existem as que estão abertas o ano inteiro, as que são constituidas por
chalets, as que têm um centro histórico relevante, umas mais charmosas,
outras mais práticas, umas com acesso direto dos alojamentos para as
pistas, outras em que se está na base do vale e são os meios-mecânicos
que nos levam para as pistas mais altas, em fim, existem uma variedade de
estâncias de esqui no Mundo e sobretudo na Europa.
QUE CARACTERÍSTICAS DEVO SABER DE UMA ESTÂNCIA?
Existem dados importantes que nos aportam muita informação sobre o
destino a escolher. Altitude máxima e mínima, nº de pistas e sua longitude, nº de meios mecânicos, capacidade de transporte e nº de canhões
de neve.
Uma estância que esteja a 1000 metros é bastante diferente daquela que
está a 2300 metros. A que está na vertente Norte terá sempre mais neve
do que a que está implantada na vertente Sul. O facto de ter ao dispôr
meios mecânicos rápidos e modernos oferece uma garantia de poucas
filas de espera. A oferta de um desnível muito grande poder ser bom para
esquiadores/Snowboardes experientes, mas não tanto para principiantes.
E EM QUE ALTURA IR?
É bastante diferente fazer Ski/Snowboard em dezembro ou em março.
Pode haver maior/menor quantidade de neve, os dias são mais quentes/
frios, a neve apresenta qualidades diferentes, há mais luz no final da temporada, é maior a probabilidade de apanhar um nevão em certos meses,
são muitos os fatores a levar em conta nessa escolha. Em regra, no inicio
e final da temporada devem-se escolher destinos o mais altos possíveis,
para ter garantia de neve. Se se vai com crianças, o mais aconselhável é
irem em alturas que os dias já são maiores e em alturas que possa fazer
menos frio.
E PARA ONDE IR?
Chalet, Hotel ou apartamentos, a oferta de alojamentos na neve é bastante alargada e há desde os apartamentos mais básicos até aos Chalets
com mordomo, piscina interior e chefe de cozinha. Desde os Alpes, aos
Pirineus, ás montanhas Rochosas nos EUA, ou Serra Nevada e Cordilheira
Cantàbrica todos têm os seus pontos fortes a fracos. Resta saber o que
procura? Sair com os skis dos pés desde o alojamento? Procura uma cidade, pois há não esquiadores? Procura algo perto de Portugal ou cujo
transfer desde o Aeroporto não seja muito longo? Quer um local mais
privado e desconhecido? As possibilidades são muitas.
A neve está a sua espera. Experimente-a.
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SEGUROS DE NEVE
As melhores soluções de seguro de viagem para Neve
SEGURO SOLFÉRIAS NEVE ESSENCIAL

SEGURO SOLFÉRIAS NEVE EXCLUSIVO

Despesas médicas no estrangeiro - 10.000 € sem franquia

Despesas médicas no estrangeiro - 20.000 € sem franquia

Tratamentos em Portugal - 3.000 € sem franquia

Tratamentos em Portugal - 6.500 € sem franquia

Devolução do forfait
em caso de encerramento da estância - 200 €

Devolução do forfait
em caso de encerramento da estância - 400 €

Cancelamento antecipado da viagem
por falta de neve - 2.000 €

Cancelamento antecipado da viagem - 3.000 €
Cancelamento da viagem por falta de neve - 3.000 €
Devolução de forfait, por acidente que impeça
a prática da actividade - 400 €
Perda, roubo ou quebra de equipamento de ski
alugado na estância - 500 €

Viaje mais seguro por apenas

23€

Viaje mais seguro por apenas

62€
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Espanha

É para o país vizinho que viajam a maior parte dos portugueses
adeptos dos desportos de inverno. As possibilidades são tantas,
de norte a sul, que a maior dificuldade é a escolha. Nos Pirinéus,
zonas central e sul, Aragão e Catalunha são duas das regiões a
considerar. Aqui está Baqueira Beret, uma das mais populares estâncias espanholas e o maior domínio esquiável dos Pirinéus espanhóis. Já em Aragão, destaque para as estâncias de Candanchú
e Formigal, que está a oito quilómetros da fronteira francesa. Esta
é uma estância pensada para quem leva a modalidade a sério,
oferecendo todas as possibilidades aos mais aventureiros.
Ao sul de Espanha, as atenções viram-se para a Sierra Nevada,
um dos destinos mais procurados pelos esquiadores e snowboarders portugueses. A duas horas fica a Costa del Sol, um destino de
praia e diversão que pode servir de complemento a quem quiser
juntar calor à neve. Granada, a cidade histórica, está apenas a trinta quilómetros de distância e o clima permite cerca de 250 dias
por ano de sol.
Cerler, no Vale de Benasque, é a estância mais alta da região aragonesa. Em seu redor há picos com 3000 metros de altitude e
52 quilómetros de pistas que vão até mais de 2600 metros acima

do nível do mar. A duas horas de Barcelona está La Molina, a mais
antiga estância espanhola. Continua a ser uma das preferidas por
famílias e a envolvente paisagística – muito arborizada – permite
passeios inesquecíveis. Neste Vale de Nuria, não faltam half pipes
e rampas para os apaixonados pelo snowboard.
E a pouco mais de 400 quilómetros da capital portuguesa está
Béjar, a sua serra e uma estância ideal para quem quer dar os primeiros passos na modalidade. São 20 quilómetros de pistas entre
os 2200 e os 1990 metros de altitude.

A visitar

Na Sierra Nevada, aproveitar a proximidade de Granada, a mais
árabe das cidades ibéricas; Os Pirinéus espanhóis e a sua magnífica paisagem; As aldeias de montanhas e a diversão noturna, tão
típica de Espanha

Guia

Moeda: Euro
Fuso horário: GMT +1 hora
Idioma: Espanhol

BAQUEIRA-BERET

SAN ISIDRO

SIERRA NEVADA

ESPANHA
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San Isidro Espanha
www.nieveleonsanisidro.com

Ideal para uma escapada de fim-de-semana, dada a sua
proximidade com o Norte de Portugal (o Porto está a cerca de 4 horas), San Isidro é fantástica para quem procura
uma estadia com flexibilidade de datas e/ou se quer iniciar
no mundo da neve. Muito em breve, espera-se a ligação ás
pistas de “Fuentes de Invierno” e a ampliação permitirá que
San Isidro se torne o 5º maior domínio de esqui da Península Ibérica, com 45km de pistas.

Nº DE PISTAS

4000

4

3000

5

2000

27,4 KM
9

ALTITUDE / MEIOS MECÂNICOS

2100 m
1500 m

13

4

1000

8

Apartamentos San Isidro
Reservas Léon

Hotel Pico Agujas 

168€

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 4 (Ocup.4) em SA

213€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP
Preços por pessoa, válidos para estadias de 3 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + Seguro Victoria Solférias
Neve Operador
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Baqueira-Beret Espanha
Nº DE PISTAS

www.baqueira.es
www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret
A sua localização geográfica permite-lhe beneficiar de
um clima “sui generis” que lhe assegura uma neve de
excecional qualidade durante todo o inverno. Oferece
ainda uma qualidade de alojamentos das melhores dos
Pirinéus, rivalizando por vezes com os Alpes.
A sua próximidade ao Aeroporto de Toulouse (em França), a menos de 200 km permite que seja das estâncias
mais facilmente acessíveis dos Pirenéus, optando por ir
de avião.

Apartamentos Multipropriedad

6

4000

15

3000

41

2000

153 KM

1500 m

37

20

1000

7

354€

Apartamentos Solneu

503€

Hotel Montarto 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1

2510 m

Preço indicativo para
Pessoa em T-1 4 (Ocup.4) em SA

Hotel Tuc Blanc 

ALTITUDE / MEIOS MECÂNICOS

414€

Preço indicativo para
Pessoa em T-1 4 (Ocup.4) em APA

503€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait
Baqueira-Beret + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Hotel Himalaia Baqueira



637€

Hotel La Pleta & Spa 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Val de Neu



GL

717€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

677€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Melia Royal Tanau 

743€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait
Baqueira-Beret + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Sierra Nevada Espanha
www.sierranevada.es
www.youtube.com/user/SierraNevadaTV

Nº DE PISTAS

Desde a proximidade geográfica até à qualidade das
pistas e ao seu clima, a Sierra Nevada é uma das estâncias
favoritas dos portugueses e uma das mais carismáticas da
Península Ibérica. Com as alterações feitas recentemente
para receber os Campeonatos Mundiais de Snowboard
em 2017, a estância ficou ainda mais apta para receber esta
modalidade da neve.

17

4000

3300 m

7

3000

2000

105 KM

40

ALTITUDE / MEIOS MECÂNICOS

52

2
2100 m

15
1000

2

Apartamentos Montreal

257€

Apartamentos GHM
Monte-Gorbea

410€

Hotel Telecabina

Preço indicativo para
Pessoa em T-1 6 (Ocup.6) em SA

Aparthotel Trevenque

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 6 (Ocup.6) em SA

  Sup

295€

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 4 (Ocup.4) em SA

472€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait Sierra
Nevada + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Hotel Melia
Sierra Nevada

    Sup

Hotel Ziryab  Sup

515€

Hotel Melia
Sol y Nieve  Sup

579€

Hotel GHM Monachil 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

542€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

632€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait Sierra
Nevada + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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GRANDVALIRA

Andorra

VALLNORD

ANDORRA

ANDORRA-LA-VELLA

Falar de neve na Península Ibérica é referir o Principado de Andorra,
especializado há quase seis décadas no turismo de inverno. Apesar de ter apenas 468 quilómetros quadrados de área, o pequeno estado é uma caixinha de surpresas. O primeiro resort de esqui
abriu em 1957, em Pas de La Casa, mas hoje há dois gigantes que
concentram todas as atenções: Grandvalira e Vallnord, com uma
capacidade conjunta de transportar mais de 156 mil esquiadores
por hora e uma oferta de quase 1500 canhões de neve.
Grandvalira é o maior domínio esquiável dos Pirinéus (210 quilómetros de pistas), resultado da união de pontos míticos para os
desportos de inverno como Pas de la Casa, Grau Roig e Soldeu El
Tarter. Em termos internacionais é uma das estâncias mais avançadas tecnologicamente e com uma zona exclusiva para crianças.
Vallnord não é apenas conhecida pela excelente qualidade das suas

pistas e meios técnicos, mas também por uma oferta de aprés-ski
invejável. É o resultado da união das estâncias de Pal-Arinsal e Ordino-Arcalís, proporcionando 93 quilómetros de pistas. É conhecida
por ser a mais familiar das estâncias da Península Ibérica.

A visitar

Andorra a Velha, a capital, pela história e pelas tradicionais ruas de
comércio, como Meritxell e Carlemany; Parque Nacional da Comunidade de Coma Pedrosa; Parque Natural Naturlandia.

Guia

Moeda: Euro
Fuso horário: GMT +1 hora
Idioma: Catalão

Grandvalira Andorra Vallnord Andorra

www.vallnord.com
www.youtube.com/user/canalvallnord
Vallnord é um domínio para todas as idades, um excelente lugar para aprender, rir e partilhar as melhores pistas de
esqui e free-style seja em Arinsal, Pal/La Massana ou Ordino. Em Vallnord encontra ofertas únicas para desfrutar
da neve em família e a apenas 15 minutos das compras,
na capital Andorra-La-Vella.

www.grandvalira.com
www.youtube.com/user/GrandvaliraAndorra
O maior domínio esquiável dos pirenéus, oferece atividades para todos: quer sejam esquiadores, snowboarders
ou não praticantes, quer sejam pais, filhos ou avós, quer
procurem apartamentos ou hotéis. Será porventura o domínio mas completo da península ibérica, e é por isso,
que atrai tantos portugueses.

MEIOS
MECÂNICOS

Nº DE PISTAS

18

4

ALTITUDE

4000

22

4

3000

2640 m

MEIOS
MECÂNICOS

Nº DE PISTAS

3

2560 m

16
2000

205 KM

30

38

1710 m

32

1550 m

15

63 KM

12

1000

7
25

12

15
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Grandvalira

Hotel Grand Pas Premium 
(Pas de la Casa)

Hotel Himalaia Soldeu 
(Soldeu)

530€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Hotel Kandahar 
(Pas de la Casa)

530€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

598€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait + Seguro
Victoria Solférias Neve Operador.

13

NEVE

Hotel Ski Plaza 
(Canillo)

Apart. Frontera Blanca
(Pas de la Casa)

655€

Res. P&V Andorra-El Tarter

296€

Res. P&V Pas de la Casa Princesa

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 6 (ocup.6) em SA

(El Tarter)

(Pas de la Casa)

308€

Preço indicativo para
Pessoa em T3 (máx.8pax) em SA

315€

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 5 (Ocup.5) em SA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait + Seguro
Victoria Solférias Neve Operador.
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Vallnord

Apart. Anyos Park
(La Massana)

Hotel Magic Ski 
(La Massana)

245€

Hotel Marco Polo 

399€

Hotel Anyos Park 

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 (ocup.5) em SA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

(La Massana)

(La Massana)

340€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

458€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 5 noites (com base em quarto Duplo/apartamento de maior capacidade, no regime indicado) + 5 dias de forfait + Seguro
Victoria Solférias Neve Operador.
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França

Diversidade e grande oferta são as palavras-chave para caracterizar a realidade do esqui em França. Os Alpes são a casa de dezenas de estâncias que podem ser catalogadas em várias tipologias,
como tradicionais, viradas para o desporto, familiares e na moda.
Aqui, o problema é escolher, mas é um problema bom para resolver. Val d’Isère é uma das mais conhecidas. Está entre as cotas
1785 e 3300 metros de altitude, é visitada por famosos, faz parte
do domínio Espace Killy e está apenas a três horas de Lyon. É a
mais antiga estância da região da Savóia e tem uma vasta oferta
de restaurantes e bares para depois do esqui.
Val-Thorens, igualmente na região da Savóia, é outra das estâncias
a considerar. Não só por ser a mais alta da Europa, mas por estar no domínio de Trois Vallées, um dos maiores do mundo com
cerca de 600 quilómetros de extensão e por se localizar entre
os 2300 e os 3200 metros de altitude. Igualmente neste domínio está a exclusiva Courchevel, apontada muitas vezes como a

Saint-Tropez do inverno, tal o luxo que se sente nos alojamentos,
restaurantes, bares e clientela. Ainda nos três vales mais famosos
dos Alpes franceses fica Megève (de 1100 a 2350 metros de altitude), conhecida pela qualidade e charme das suas ofertas de neve,
comércio e restauração.

A visitar

Nas proximidades, a cidade de Lyon, considerada a capital gastronómica de França; Annecy, um conto de fadas em jeito de cidade; Parque Natural de Vercors; Evian-les-Bains e a sua paisagem
montanhosa.

Guia

Moeda: Euro
Fuso horário: GMT +1 hora
Idioma: Francês
EVASION MONT-BLANC
PORTES DU SOLEIL

VALLÉ DE CHAMONIX

ESPACE
KILLY

GVA
Aeroporto Genebra

FRANÇA

LYS
Aeroporto Lyon
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TROIS VALLÉES
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Vallé de Chamonix Chamonix
Evasion Mont-Blanc Megève
Grand Massif Flaine
Portes Du Soleil Avoriaz

www.compatgniedumontblanc.fr / www.youtube.com/user/chamonix

www.evasionmontblanc.com / www.youtube.com/user/megevevideo

www.grand-massif.com / www.youtube.com/user/GrandMassifOfficiel

www.portesdusoleil.com / www.youtube.com/user/lesportesdusoleil

VALLÉ DE CHAMONIX

ALTITUDE

4000

3000

EVASION MONT-BLANC

2765 m

GRAND MASSIF

PORTES DU SOLEIL

2550 m

2525 m

2166 m

2000

1035 m

1000

MEIOS
MECÂNICOS

850 m

9

16

Nº DE PISTAS

11

17

13

113 KM

70

6

82

65

35

20

445 KM

21

29

34

38

12

28

31

ALTITUDE

4000

900 m

700 m

14

35

13

265
265KM
KM

65

79

104

27

650 KM

50
ESPACE KILLY

TROIS VALLÉES

3456 m

3000

Espace Killy Tignes + Val d’Isère
Trois Vallées Courchevel + Méribel + Val Thorens + Les Menuires

104

117

3230 m

2000
www.espacekilly.com
/ www.youtube.com/user/tignes / www.youtube.com/user/otvaldisere

ESPACE KILLY

TROIS VALLÉES

3456 m

3000

23

2000

1550 m

10

45

34

45

34

40

40

69

55

66

51

27

300 KM

1300 m

1000

MEIOS
MECÂNICOS

10

1300 m

www.les3vallees.com / www.youtube.com/user/webs3v

3230 m

Nº DE PISTAS

ALTITUDE

4000

MEIOS
MECÂNICOS

1000

1550 m

40

69

31

600 KM

133

55

123
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NEVE

Folie Douce Hotel 
(Chamonix)
Abertura em dezembro de 2018

(Chamonix)

Hotel Chalet St. Georges 

Hotel Les Dromonts 
(Avoriaz)

Hotel l'Héliopic 

1183€

Res. Maeva Le Chamois Blanc

2005€

Hotel Fermes de Marie 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Access Std em APA

Hotel Le Morgane 

(Megève)

1249€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1695€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

1419€

(Chamonix)

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

(Chamonix)

(Megève)

2574€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Res. P&V Saskia-Falaise 
(Avoriaz)

699€

Preço indicativo para
Pessoa em T-1 (ocup.5) em SA

645€

Preço indicativo para
Pessoa em T-1+Cab 7 (Ocup.7) em SA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio
correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-GVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Res. P&V Premium l’Amara 
(Avoriaz)

Hotel Mont Blanc 
(Megève)

Res. P&V Premium
Les Terrasses d’Eos 
(Flaine Montsoleil)

Hotel Le New Solarium 
(Courchevel)

853€

Preço indicativo para
Pessoa em T-4 10 (Ocup.10) em SA

2082€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

708€

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 6(Ocup.6) em SA

2163€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Hotel Au Coeur de Megeve 
(Megève)

Hotel Terminal
Neige Le Totem 
(Flaine)

Res. P&V La Forêt 
(Flaine)

Hotel Le Sherpas 
(Val Thorens)

1495€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1517€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

643€

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 7 (Ocup.7) em SA

1291€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio
correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-GVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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NEVE

Hotel Au Rond
Point des Pistes 
(Courchevel)

Hotel Le Chabichou 
(Courchevel)

Hotel Kaya 
(Les Menuires)

Hotel Le K-2 
(Courchevel)

2508€

Hotel Mont-Valon 

2820€

Hotel Le Val Thorens 

1565€

Hotel Le Lana 

5099€

Hotel La Sivolière 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

(Meribel)

(Val Thorens)

(Courchevel)

(Courchevel)

2428€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

1625€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

3739€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

4864€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio
correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-GVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Hotel Altapura 
(Val Thorens)

Hotel Annapurna 
(Courchevel)

Res. P&V
Les Sentiers du Tueda 
(Meribel)

Res. Village Montana 
(Val Thorenns)

2048€

Hotel Koh-I Nor 

2969€

Hotel Cheval Blanc  Palace

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

(Courchevel)

785€

Res. Le Sabot de Venus 

749€

Res. L’Oxalys 

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 4 (Ocup.4) em SA

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 + Cab (ocup.6) em SA

2129€

(Val Thorens)

(Val Thorenns)

(Val Thorenns)

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

7666€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

872€

Preço indicativo para
Pessoa em T-3 8 (Ocup.8) em SA

803€

Preço indicativo para
Pessoa em T-1 (ocup.4) em SA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio
correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-GVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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NEVE

Hotel Diva 
(Tignes)

Hotel Les Barmes
de l’Ours 
(Val d’Isère)

Hotel Le Refuge
des Aiglons 
(Chamonix)

Hotel Rocky Pop 
(Chamonix)

1454€

Hotel Christiania 

2353€

Res. Village
Montana Tignes 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

2220€

(Val d’Isère)

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

(Tignes)

714€

Preço indicativo para
Pessoa em T-2 + Cab (ocup.6) em SA

1038€

Hotel La Toviere

1080€

Res.Montagnettes
Le Hameau de la Sapiniere 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

1343€



(Val d’Isère)

(Les Menuires)

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

786€

Preço indicativo para
Pessoa em Estúdio 4(Ocup.4) em SA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio
correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-GVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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Suíça

ZERMATT-CERVINIA
4 VALLÉES(VERBIER)

SUÍÇA

GVA
Aeroporto Genebra

No coração dos Alpes e tendo algumas das montanhas e glaciares mais reconhecidos do mundo, a Suíça é um destino especial
para os amantes de neve. Tem 57 cumes com pelo menos 4000
metros de altitude (incluindo o Matterhorn e o Monte Rosa), o
maior glaciar da Europa (Aletsch) e a estação ferroviária mais elevada do continente (Jungfraujoch, a 3454 metros de altitude). É
neste país conhecido pela qualidade de vida que encontramos
algumas das estâncias mais concorridas da Europa. As mais fáceis
de alcançar são as da região sudoeste, como Vaud e Valais. É aí
que encontramos excelentes centros para a prática de desportos de inverno, como Villars, Leukerbad ou Zermatt, considerada
uma das pérolas do país. Para essa classificação conta a localização geográfica numa paisagem de sonho e a sustentabilidade do
destino. No norte do país, para lá da montanha Oberland, estão
Grindewald, Wengen e Murren, mas também outros locais me-

nos conhecidos, como Adelboden. E para leste estão os grandes
destinos de férias na Suíça: Davos e St. Moritz. Basta escolher,
portanto.

A visitar

A região de Jungfrau, com um cenário impressionante de picos
nevados em contraste com vales verdejantes; Parque Nacional
de Zernez e sua vida animal; Matterhorn, em Zermatt, o mais cénico dos picos, com 4478 metros de altitude; St. Gallen, a velha
cidade cuja história remonta ao século VII.

Guia

Moeda: Franco Suíço CHF
Fuso horário: GMT +1 hora
Idioma: Francês, italiano, alemão e romanche

Alpes Suiços Verbier+Zermatt

Apetecíveis durante todo o ano, mas com uma aura especial no Inverno, os Alpes Suíços reservam-lhe cenários verdadeiramente únicos e de cortar a respiração. Com quilómetros infindáveis de pistas cobertas de neve da mais alta qualidade, aqui só mesmo o céu tem limite.

4 Vallées Verbier

International
Zermatt-Cervinia Zermatt

www.verbier.ch
www.youtube.com/user/verbierstbernard

www.zermatt.ch
www.youtube.com/user/ZermattTourismus

MEIOS
MECÂNICOS

Nº DE PISTAS

ALTITUDE

4000

Nº DE PISTAS

MEIOS
MECÂNICOS

3820 m

15

16

37
25

3330 m

26

27
2000

412 KM

1620 m

313 KM

1300 m

42
46

3000

20

22

1000

72

14

23

NEVE

Hotel Montpellier 
(Verbier)

Hotel Mirabeau 
(Zermatt)

2132€

Hotel Nevai 

2061€

Hotel La Cordee des Alpes 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

(Verbier)

(Verbier)

Hotel Alex 
(Zermatt)

2503€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

2466€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

2743€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto
Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o
Domínio correspondente + Avião TAP em classe turística “L-Basic” LIS/OPOGVA-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 68 EUR) + Seguro Victoria Solférias
Neve Operador.
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Áustria
ARLBERG

ÁUSTRIA

VIENA

Nas últimas décadas, França e Suíça conquistaram adeptos, mas
na década de 70 do século XX era para a Áustria que corriam os
adeptos do esqui. Kitzbuhel, St. Anton, o Tirol e a região de Salzburgo foram os grandes centros de divulgação desta modalidade
e da cultura da neve. Depois de um período de acalmia, a Áustria
volta a estar no centro das atenções com as suas modernas estâncias a preços convidativos, quando comparadas com os países
vizinhos.
Innsbruck é um bom ponto de partida, uma cidade moderna, mas
com história, em plenos Alpes Tiroleses. Está rodeada por diversas
estâncias de esqui, às quais se pode aceder por meios mecânicos
ou por teleférico.

Kitzbuhel dispensa grandes apresentações, já que alia uma história medieval ao facto de ter tornado popular o esqui na Europa. O
aprés-ski tem bastante importância por estas paragens. É também
na sua área esquiável que se disputam algumas das competições
mais importantes do calendário. Ideal para especialistas, portanto.

A visitar

Viena, a capital majestosa; Bad Gastein, no Parque Nacional Hohe
Tauern, a vila termal; St. Anton am Arlberg, um dos principais destinos de esqui; Hallstat, uma aldeia na região de Salzkammergut.

Guia

Moeda: Euro Fuso horário: GMT +1 hora Idioma: Alemão

Arlberg Lech / St. Anton
Inserido numa das regiões austríacas com mais abundantes
precipitações de neve, o Arlberg é formado pelas estâncias
de Lech, Zürs, Stuben, St.Christoph e St. Anton-am-Arlberg.
Para quem tem um nível alto de ski/snowboard vai-se sentir
em casa, pois os desníveis oferecidos, o fora-de-pista imenso e a qualidade da neve são dos melhores do mundo. A vila
de Lech oferece uma qualidade de alojamento muito elevada e se forem localizados na zona de Ober-Lech permitem
adicionalmente a chegada com os skis nos pés. St. Anton é
uma pequena cidade, com uma oferta hoteleira mais diversificada e onde a vida nocturna e “aprés-ski” austríaco é bem
conhecido.

Hotel Banyan 
(St. Anton)

Hotel Arlberg 
(St. Anton)

146

www.arlberg.net
www.youtube.com/user/lztg
www.youtube.com/user/TouristOfficeStanton
Nº DE PISTAS

4000

55

3000

2000

350 KM

147

1304 m

50

1000

60

Hotel Post St. Anton 

1602€

Hotel Kristiania 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

13

2881 m

1510€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

ALTITUDE / MEIOS MECÂNICOS

(St. Anton)

(Lech)

1595€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

2350€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

Preços por pessoa, válidos para estadias de 7 noites (com base em Quarto Duplo/apartamento indicado, no regime indicado) + 6 dias de forfait para o Domínio correspondente + Avião TAP
em classe turística “L-Basic” LIS/OPO-ZRH-LIS/OPO + Taxas de Aeroporto (+/- 116 EUR) + Seguro Victoria Solférias Neve Operador.
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SEGUROS
PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias.
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido.

Responsabilidade Civil Vida Privada
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença
Despesas de tratamento em Portugal (em caso de sinistro no estrangeiro)
Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)
Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

OPERADOR

ESSENCIAL EXCLUSIVO

Não previsto

Não previsto

10 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

Não previsto

3 000,00 €

6 500,00 €

1 250,00 €

1 500,00 €

1 750,00 €

1 250,00 €

1 500,00 €

1 750,00 €

Devolução de forfait por encerramento da estância por condições meteorológicas

Não previsto

200,00 €

400,00 €

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Busca e Resgate do Segurado

Não previsto

1 500,00 €

3 000,00 €

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

25 000,00 €

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro

50 000,00 € 100 000,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

750.00 €

1 500,00 €

2 500,00 €

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

100.00 €

200,00 €

300,00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem

750,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

Não previsto

2 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem por falta de Neve
Perturbação de Viagem por motivo de força maior (PVMF)

PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que motivados
por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital por pessoa conforme quadro acima, que vai permitir respectivamente, o cancelamento
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

OPCIONAL 2018 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS
PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM
1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura,
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio,
explosão, inundação.
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos
corporais graves em terceiros que impliquem internamento
hospitalar superior a 2 dias.

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma
viagem organizada na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte,
beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas.
A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente têm
uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se
o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s).
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato.
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou
dos contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com
o organizador ou a agência de viagens.
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de
aumento de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível),
se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo,
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato
sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à
data da partida;
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos
e que seja impeditiva de viajar,
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais,
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista
de espera em hospital público.

qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organizada. Se o
aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o
viajante pode rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito
de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em
caso de redução dos custos relevantes.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados
em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da
viagem organizada, com exceção do preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de
uma taxa de rescisão adequada.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O
viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma
taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do
contrato, esta falta de conformidade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o organizador não supra esta falta.
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma
indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de
divórcio.
Para uma consulta detalhada de todos os motivos de
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturbações da viagem por motivo de força maior, favor consultar em
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e das Seguradora VICTORIA – Seguros, SA.
Apólice nº 4900002315 e RNA Seguros de Assistência, SA.
Apólice 2017-954-00000124. Para mais informações consultar
www.solferias.pt

deficiente dos serviços de viagem.
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado
insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver
incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em
caso de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os
viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade
competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124
Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830, info@turismodeportugal.pt) se
for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias –
Operador Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme transposta
para o direito nacional : www.dre.pt

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/ catálogo é o documento informativo no
qual se inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte
integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação
em vigor, Decreto-Lei número 17/2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada
ou Serviço de Viagem Conexo constante do presente programa,
as correspondentes fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da
Soliférias – Operador Turístico, S. A., pessoa coletiva e número de
matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes,
Lote 1, 1.º B, 1600 – 196 Lisboa, titular do RNAVT 1989.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se
a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser paga no ato da inscrição. A
Soliférias, S. A. reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da
parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.
provedorapavt.com; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt;
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que
tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de
preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos
serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no
prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem,
a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar da sua
entrega. Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. sobre a entidade prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante
máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos
da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for
caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os
seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da
sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a
bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não,
contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do
veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e
turismo pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou
outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados
à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está
contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o
preço do serviço vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por
cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a
prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, sendo ainda da
conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem
dentro da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo
documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão); Para obtenção de assistência médica devem ser portadores
do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais
de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para realização de viagem
junto das embaixadas/ consulados dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (passaporte) bem como do visto se
necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento
da reserva); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos
países de origem;
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sem-

pre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar
com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços
contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação
das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que
motivou a contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por
outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a
viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente
informados e comprovados pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii)
ou não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 08 (oito)
dias seguidos:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela
agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado
pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta com a aplicação das respetivas taxas de rescisão
previstas na cláusula 15ª, infra.
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo
de participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem
organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior
ao mínimo. Nestes casos, o viajante será informado por escrito do
cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens
com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens
com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e
turismo poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos
acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias
após a rescisão do contrato de viagem.
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão
deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou
redução de preço) que resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível, impostos, taxas e ﬂutuações cambiais
até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES
A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo
reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante
as correspondentes despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por
serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior
ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere
ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço
dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes
do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do
contrato e a sua desistência deem lugar, menos a reafectação de
serviços e as economias de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na
presente situação o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de
rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem
antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local
de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do contrato de viagem nesta situação
apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato
de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os
serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem
solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e
de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é
responsável pelos erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo
nos casos decorrentes de deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
6.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros
devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros
na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que
não lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de
saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e a
encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência
tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação
dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, por um período não
superior a três noites por viajante. A agência de viagens e turismo
retalhista é solidariamente responsável pela obrigação em causa,
sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas
com mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às
grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de
viagens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da viagem organizada.
18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante
pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830
- info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste
programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Seguradores Unidos, apólice nº 0001481167, no montante
de 75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de situações
de assistência e despesas de cancelamento.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa reﬂetem o previsto no DL
221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE
Este documento é válido de 01 novembro 2018 a 30 abril 2019
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas
por quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na
cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constantes da
cláusula “alteração de preço”. As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura seguem as normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por
outros similares quando por motivos alheios à agência não seja
possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a
agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do
respetivo país e de acordo com horários das respetivas companhias
aérea à data de impressão deste programa, podendo por isso ser
sujeitas a alteração.
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que irão ocupar o apartamento.
No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, os
apartamentos poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada uma cama extra que pode não ser
de idêntica qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou
casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será
o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo os quartos podem ser utilizados a partir das 14h
do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 12 h do dia
de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 10
h do dia de saída.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
ada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais
que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.
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