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À VENDA EM TODAS
AS AGÊNCIAS DE VIAGENS DO PAÍS

Operado por:* Oferta sujeita a condições e disponibilidade.
Para mais informações consulte-nos.

12 JANEIRO-17 MARÇO DE 2019

RESERVAS DE 2 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Não disponível para Villages Nature® Paris.

MEIA PENSÃO

GRÁTIS*20
ESTADIANA

ATÉ +%

PARA CHEGADAS DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 A 1 DE ABRIL DE 2019

Recomendado por:



Oferta de Inverno

Condições: (1) 20%, 15% ou 10% de desconto, válido para estadias a partir de 2 noites / 3 dias em todos os hotéis Disney. Verifique as datas válidas para 20% de desconto em estadias de 2 e 3 
noites no Disney’s Hotel Cheyenne e no Disney’s Hotel Santa Fe. (2) Até 25% de desconto para estadias de 2 noites / 3 dias no Disney’s Hotel New York para chegadas a partir de 7 novembro a 19 
de dezembro de 2018. Estadia máxima para estas promoções, de 7 noites. Os descontos não se aplicam às taxas locais. Consulte os quartos disponíveis para esta campanha nos 7 Hotéis Disney, 
exceto no Villages Nature® Paris. Lugares limitados. O Disney’s Hotel New York estará fechado a partir de 7 de janeiro de 2019. Reabertura programada para 2020. (3) Grátis para chegadas de 7 
de novembro a 20 de dezembro de 2018 e de 6 de janeiro a 1 de abril de 2019, em combinação com algumas das ofertas indicadas. O pequeno-almoço será tomado num restaurante com serviço 
de balcão no parque e não no hotel. 
* Verifique as condições. Oferta limitada.

DEPOIS DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 NÃO SÃO PERMITIDAS ALTERAÇÕES À RESERVA.

Reservas de 2 de outubro a 21 de novembro de 2018 
Chegadas de 7 de novembro de 2018 a 1 de abril de 2019

ATÉ 20% DE DESCONTO NO ALOJAMENTO E ENTRADAS(1)

Válido para estadias de 2 noites / 3 dias em todos os hotéis Disney®.

SE RESERVAR O HOTEL NEW YORK: ATÉ 25% DE DESCONTO
NO ALOJAMENTO E ENTRADAS(2)

Válido para estadias de 2 noites / 3 dias no Disney’s Hotel New York para chegadas de 7 de novembro a 
19 de dezembro de 2018.

MEIA PENSÃO GRÁTIS(3)

Para chegadas de 7 de novembro a 20 de dezembro de 2018 e de 6 de janeiro a 1 de abril de 2019.

O Natal Encantado da Disney: Mickey deseja Boas Festas
De 10 de novembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019

O Mickey revoluciona a tradição natalícia com a The Biggest Mickey Party e convida-o a 
celebrar de maneira inesperada com um toque do rato mais cativante do mundo. 

Lendas da Força: Uma celebração Star Wars™
De 12 de janeiro a 17 de março de 2019

Experimente a mais épica das aventuras de Star Wars ™ com a temporada Lendas da Força: 
Uma celebração Star Wars em ambos os parques da Disney com mais mergulhos inter-
galácticos do que nunca.



Oferta antecipada de Verão

Condições: (1) Até 25% de desconto aplicável para estadias de 2 noites / 3 dias no Disney’s Newport Bay Club, no Disneyland® Hotel e no Disney’s Davy Crockett Ranch. A partir de 3 noites / 4 dias 
no Disney’s Sequoia Lodge e de 4 noites / 5 dias no Disney’s Hotel Santa Fe e no Disney’s Hotel Cheyenne. Desconto de 15% ou 20% aplicável para estadias de 2 noites / 3 dias em todos os Hotéis 
Disney® num máximo de 7 noites. Os descontos não se aplicam às taxas locais. Verifique os quartos disponíveis para esta promoção nos 6 Hotéis Disney, exceto no Villages Nature® Paris. 
Lugares limitados. O Disney’s Hotel New York estará fechado a partir de 7 de janeiro de 2019. Reabertura programada para 2020. (2) Gratuidade aplicável para chegadas de 2 de abril a 06 de 
novembro 2019 em combinação com qualquer uma das ofertas indicadas. O pequeno-almoço será será tomado no restaurante buffet do Hotel Disney®.

DEPOIS DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 NÃO SÃO PERMITIDAS ALTERAÇÕES À RESERVA.

Reservas de 31 de outubro a 11 de fevereiro de 2019 
Chegadas de 2 de abril a 06 de novembro de 2019

ATÉ 25% DE DESCONTO NO ALOJAMENTO E ENTRADAS(1)

Verifique os hotéis, quartos e estadias válidos para esta oferta.

MEIA PENSÃO GRÁTIS(2)

Para chegadas de 2 de abril a 30 de junho de 2019..

Temporada dos Super Heróis Marvel
De 23 de março a 16 de junho de 2019

Mickey and the Magician
De 2 de fevereiro a 30 de setembro de 2019

Sinta o poder das histórias mais épicas da Marvel, através de novos e surpreendentes 
espetáculos, atrações e encontros com personagens como Homem-Aranha, Homem de 
Ferro, Capitão América e muitos outros.

Deixe-se deslumbrar pelo nosso premiado espetáculo. Fique sem palavras ao ver o Mickey 
lançar-se na aventura de se tornar um mágico, acompanhado por cenários impressio-
nantes e efeitos especiais.



Disney’s Hotel 
Newport Bay Club
desde 342€

O preço por adulto inclui: 2 noites de estadia em regime de Meia Pensão no Hotel Disney® indicado em quarto standard (exceto no Disney’s Hotel Cheyenne, referente ao quarto Texas), 
com base em 2 adultos e 3 dias de acesso aos Parques Disney®. Taxas hoteleiras não incluídas. Valor das taxas a aplicar por noite e por adulto: 3,30 € no Disneyland® Hotel, 2,48 € no 
Disney’s Hotel New York e no Disney’s Newport Bay Club, 1,65 € no Disney’s Sequoia Lodge, 0,99€ no Disney’s Hotel Cheyenne e Disney’s,Hotel Santa Fe e 0,83 € no Disney’s Davy Crockett 
Ranch. Verifique o valor das taxas locais a partir de 1 de janeiro de 2019. Preço válido para determinadas datas de chegada de novembro de 2018 a abril de 2019. Desconto de 20% ou 
25% já aplicado nos preços. Verifique as condições. Lugares limitados. O Disney’s Hotel New York estará fechado a partir de 7 de janeiro de 2019. Reabertura programada para 2020. (1) 
Não disponível no Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) Quando alojado num Hotel Disney®, pode aproveitar mais momentos mágicos nos Parques Disney® antes da abertura oficial. As 
condições correspondem ao estabelecido no momento da publicação. O Tempo Extra de Magia está sujeito a disponibilidade e pode variar nos Parques Disney®.

    As chaves do Mickey correspondem à classificação oficial da estrela.

 Encontros com personagens Disney(1) 

 Tempo Extra de Magia (2)

 Fácil Acesso aos Parques Disney®

  Qualidade e Serviço Disney   

Disney’s Hotel Cheyenne 
desde 255€

Disney’s Sequoia Lodge 
desde 289€

Disney’s Hotel Santa Fe
desde 227€

Disney’s Davy Crockett Ranch 
desde 258€

Disney’s Hotel New York 
desde 321€

Disneyland® Hotel 
desde 599€

7 Hotéis Temáticos Disney
Fique no centro da magia, escolha um dos 7 hotéis Disney®,

onde cada detalhe o envolve num conto emblemático da Disney.

A diferença Disney: Por que ficar em um hotel da Disney?

QUARTOS CLUB

Ao ficar alojado num quarto Club, terá acesso a serviços
exclusivos: receção privada, pequeno-almoço buffet, snacks
durante o dia numa sala privada.



Condições: (1) Grátis para chegadas de 7 de novembro a 20 de dezembro de 2018 e de 6 de janeiro a 30 de junho de 2019. Inclui: Meia pensão Standard para clientes alojados no 
Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne e Disney’s Davy Crockett Ranch. Meia Pensão Plus para clientes alojados no Disney’s Hotel Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge 
e Disney’s Hotel New York. Meia pensão Premium para clientes alojados no Disneyland® Hotel. No caso de reservar o suplemento de Pensão Completa, o mesmo deve ser reservado 
para toda a estadia e para todos os participantes (exceto estadias que incluem 24 de dezembro ou 31 de dezembro). Verifique as condições. Os vouchers não implicam uma reserva de 
mesa, é necessário fazer a reserva 2 meses antes da data de chegada no telefone: (0033) 160304050 e não são válidos para jantares nos dias 24 e 31 de dezembro, nem para almoços / 
brunches especiais de Natal / Ano Novo.  O não uso de qualquer um dos vouchers não dará direito a qualquer reembolso.  (2) Os vouchers de pequeno-almoço incluídos na meia pensão 
ou pensão completa são válidos num restaurante com serviço de balcão no parque ou em Disney® Hotéis, dependendo da data de chegada. Os clientes que reservarem quartos club 
poderão tomar o pequeno-almoço no hotel. (3) Estas opções de refeição não têm desconto / promoção durante esta campanha.

Plaza Gardens Restaurant Auberge de Cendrillon Inventions

Saboreia a Magia
Com mais de 50 restaurantes à escolha e opções para todos os gostos, a Disneyland® Paris

disponibiliza suculentos pratos para desfrutar de experiências culinárias inesquecíveis.

MEIA PENSÃO GRÁTIS (1)

Inclui pequeno-almoço (2) num restaurante com serviço de balcão ou no seu Hotel Disney®, dependendo 
da data de chegada e almoço ou jantar por pessoa e por noite de estadia.

MELHORA A TUA EXPERIÊNCIA!
Melhore a sua experiência ao reservar a pensão completa por um suplemento e economize tempo e di-
nheiro. A pensão completa inclui: pequeno-almoço (2) num restaurante com serviço de balcão + 2 refeições 
por pessoa e noite reservada.

REFEIÇÕES COM PERSONAGENS DISNEY(3)

Adicione um toque extra de magia à sua estadia e saboreie momentos inesquecíveis com os Personagens 
Disney. Consulte-nos.

* Menu especial para crianças dos 3 aos 11 anos inclusive. Para crianças menores de 3 anos, consulte-nos.
Preços válidos até 1 de abril de 2019 (de acordo com as datas de consumo), consulte os preços dos suplementos a partir de 2 de abril de 2019.

€22 por adulto/dia    €16 por criança/dia

€28 por adulto/dia    €16 por criança/dia

€48 por adulto/dia    €26 por criança/dia

Standard

SUPLEMENTO DE PENSÃO COMPLETA

Plus

Premium



Condições: (1) Aplicam-se custos adicionais, estas ofertas mágicas não têm descontos / promoção para esta campanha. (2) Para reservas de 7 de novembro 2018 a 1 de abril 2019. Des-
conto aplicável de 7 de novembro de 2018 a 1 de abril de 2019. Na 2ª categoria do Buffalo Bill Wild West Show. Não se realiza à quarta e quinta-feira. Não é válido para as noites de 24 e 31 
de dezembro. Verifique as datas de operação e exceção de todas as excursões. (3) Inclui: visita panorâmica da cidade, cruzeiro pelo Sena e Passeio pelos lugares mais «Instagramáveis» 
dos arredores da Torre Eiffel. Não inclui subida à Torre Eiffel.

Opções Mágicas
Desfrute de uma estadia única e adicione toques extra de magia

para criar momentos inesquecíveis com sua família.

REFEIÇÕES MÁGICAS PARA O NATAL E ANO NOVO(1)

Saboreie com a sua família as especialidades de Natal e desfrute de uma atmosfera mágica na companhia de 
personagens da Disney, Pai Natal e muitas outras surpresas em alguns dos Restaurantes da Disneyland® Paris.

DECORE O SEU QUARTO NO NATAL(1)

Torne este Natal inesquecível reservando um quarto decorado com um estilo maravilhoso de Natal, uma ár-
vore iluminada e presentes da Disney.

FESTA DE RÉVEILLON(1)

Na noite de 31 de dezembro de 2018, poderá desfrutar de uma festa cheia de surpresas emocionantes e en-
trar no Ano Novo da maneira mais mágica possível no Parque Disneyland®.

20% NO BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW... com Mickey e seus amigos! (2)

20% de desconto no jantar espetáculo na 2ª categoria do Wild West enquanto saboreia uma refeição Tex-
mex.

15% EXCURSÕES EM PARIS(2)

15% de desconto em excursões de autocarro com partida da Disneyland® Paris, descubra a cidade da luz e 
suas vistas lendárias dia e noite.

Visita mágica a Paris (Opção Museu do Louvre e nova opção: As melhores Vistas da Torre Eiffel).(3)

Paris Essencial.



Transporte
Chegar à Disneyland® Paris nunca foi tão fácil, só tem de escolher.

TRANSFERES PRIVADOS
UM SERVIÇO PERSONALIZADO
Um serviço de transporte privado,
desde o aeroporto até ao Hotel,
que lhe garante uma maior comodidade sem espera.
Preço para Transfer Privado:
125€ Euros por percurso / carro

AVIÃO
PREÇOS ESPECIAIS para adultos +
+ Crianças menores de 12 anos GRÁTIS (1)

Voando com as seguintes  companhias aéreas:
TAP / AIR FRANCE
(1)  1 criança grátis por cada adulto pagante (criança paga apenas taxas de aeroporto).
Oferta sujeita a condições especiais e à disponibilidade existente na altura da reserva.

À chegada
De Paris Charles-de-Gaulle para os hotéis(1)

Os autocarros Magical Shuttle saem do Terminal 2F.
Pode aceder seguindo a informação que figura no seu
bilhete eletrónico:
- Frequência: a cada 45 minutos.
- Horários: das 9h00 às 19h45

De Orly para os hotéis(1)

Os autocarros Magical Shuttle saem do Terminal Sul - estação 
de autocarros, porta G, plataforma 5. Terminal Oeste - nível 0, 
porta I, plataforma A.
- Frequência: de hora a hora
- Horários: a partir do Terminal Sul das 9h00 às 19h40.

Do Terminal Oeste das 9h10 às 19h10.

À saída
Apanhe o autocarro Magical Shuttle no seu hotel pelo menos 
4 horas antes da hora prevista da saída do seu voo. Verifique 
que o destino do autocarro corresponde com o aeroporto de 
saída do seu voo. Os autocarros Magical Shuttle demoram 
cerca de 30 minutos a passar por todos os Hotéis Disney. Os 
horários indicados correspondem ao primeiro hotel.

Dos hotéis para Paris Charles-de-Gaulle(1):
- Frequência: entre 45 min - 2 horas.
- Horários: das 6h30 às 18h30.

Dos hotéis para Orly(1):
- Frequência: de hora a hora
- Horários: das 6h40 às 18h30



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 clien-
te serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalida-
de da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soli-
férias, 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 re-
patriamento 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 via-
gem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato. 
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execu-
ção 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, me-
diante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamen-
to 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 

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 res-
cisão 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 via-
gem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajan-
tes têm direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização. 
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de res-
cisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecio-
nais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no desti-
no suscetíveis de afetar a viagem organizada. 
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer mo-
mento 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 ele-
mentos significativos da mesma conforme acordado, terão de ser pro-
postas 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 execu-
ção 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 

deficiente dos serviços de viagem. 
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em di-
ficuldades. 
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamen-
tos 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 viajan-
tes. 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

SEGUROS

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença pré-existente

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)

Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

5 000,00 €

Não previsto

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

Não previsto

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

Não previsto

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

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

25,000.00 €

500.00 €

30,000.00 €

1,000.00 €

60,000.00 €

2,000.00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

750.00 €

100.00 €

1,000.00 €

100.00 €

1,500.00 €

500.00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

10,000.00 €

5,000.00 €

2,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

3,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

4,000.00 €

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias, exceto All IN. 
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido. OPERADOR ESSENCIAL EXCLUSIVO "ALL IN"

30 000,00 €

500.000,00 €

500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

100,000.00 €

2,000.00 €

2,000.00 €

500.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

5,000.00 €

NOVO 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

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.

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.

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 perturba-
ções 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

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM



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 autóno-
mo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumu-
lativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em supor-
te 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 condi-
ções particulares que constam da documentação de viagem facul-
tada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstan-
ciam 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 servi-
ço, 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 men-
cionadas. 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 reda-
ção atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguin-
tes 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 ser-
viço de viagem incluído no contrato de viagem organiza-
da tem de ser comunicada à agência de viagens organizado-
ra 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 Viajan-
te tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos ser-
viços no momento de subtração, deterioração ou destruição de ba-
gagem. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, 
a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediata-
mente 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 re-
clamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entre-
ga da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento es-
sencial para o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. so-
bre 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 Trans-
porte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, so-
bre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilida-
de das agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pe-
la prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for 
caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de da-
nos 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, en-
quanto 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 informa-
ção a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por 
cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, via-
gem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a 
prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceita-
ção de tais alterações depende de aceitação por parte dos respe-
tivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação 
pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documen-
tação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vaci-
nas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não per-
missão 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 Cida-
dão); 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 específi-
ca 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 pa-
ra fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo do-
cumento 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 con-
sultar 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, de-
sejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou pa-
ra a mesma com partida em data diferente, ou outra even-
tual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como des-
pesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar 
com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da par-
tida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujei-
to às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Con-
trato 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 tu-
rísticos 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 tu-
rismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data pre-
vista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pe-
lo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou cus-
tos 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 agên-
cia de viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamen-
te 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 or-
ganizada 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 reembol-
sado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela 
agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de di-
ferença 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 al-
teração 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 via-
gens 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 exe-
cutar 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 reembol-
so 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 cus-
tos 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 trans-
portes 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 via-
gem 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 via-
jante 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 respeti-
vos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no progra-
ma de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e ca-
so 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 pa-
gamento 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 di-
ferença 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 contra-
to 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, ca-
so se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local 
de destino ou na sua proximidade imediata que afetem conside-
ravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passagei-
ros para o destino. A rescisão do contrato de viagem nesta situação 
apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pa-
gamentos 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 via-
gens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os 
serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do di-
reito 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 or-
ganizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e tu-
rismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e 
de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de ser-
viços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como inter-
mediária 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 re-
servas 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 im-
putáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada 
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem co-
nexos, 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 causa-
dos 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 orga-
nizada, 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 ne-
gligência, a agência de viagens e turismo poderá cobrar uma ta-
xa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação 
dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajan-
te não puder regressar, a agência de viagens e turismo organiza-
dora é responsável por assegurar os custos de alojamento neces-
sários, 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 ne-
cessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de 
viagens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades espe-
cíficas 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, deven-
do para tal recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsá-
vel pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivo-
ne 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 ga-
rantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Se-
guros 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 pode-
rão 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 07 novembro 2018 a 1 abril 2019

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas 
por quaisquer outras específicas desde que devidamente acor-
dadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na 
cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevan-
te desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da via-
gem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. 
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis so-
bre os preços praticados poderá haver alteração do suplemen-
to de combustível inserido no preço nos termos constantes da 
cláusula “alteração de preço”. As categorias dos hotéis e cruzei-
ros apresentados nesta brochura seguem as normas de qualida-
de 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 apar-
tamento é da responsabilidade do Viajante a informação do núme-
ro 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 nu-
ma ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto tri-
plo 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 re-
lação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indi-
cativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e clas-
sificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos utiliza-
dos em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os su-
plementos de meia pensão e pensão completa não incluem bebi-
das. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refei-
ção será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e sal-
vo 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 defini-
das em função do primeiro e último serviço. Em regra, sem ca-
rácter 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 pe-
las 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 for-
necedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais 
que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

SOLFÉRIAS RNAVT Nº 1989, CRCL 503339938
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À VENDA EM TODAS
AS AGÊNCIAS DE VIAGENS DO PAÍS

Operado por:* Oferta sujeita a condições e disponibilidade.
Para mais informações consulte-nos.

Para chegadas de 2 de abril a 06 novembro de 2019

Recomendado por:

RESERVAS DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 A 11 DE FEVEREIRO DE 2019

E MEIA PENSÃO GRÁTIS*
ATÉ            NA ESTADIA25%

23 MARÇO - 16 JUNHO 2019

A TEMPORADA DOS
SUPER HERÓIS




