
POR CASAL
PARA COMPRA NO VALOR 

MÍNIMO DE 3000€
  POR PESSOA

* Oferta limitada ao stock existente

OFERTA DE
1 TROLLEY
SOLFÉRIAS

*

LUAS-DE-MEL

FÉRIAS 20
20

BRASIL . CABO VERDE . CUBA
EGITO . GRÉCIA . INDONÉSIA

MARROCOS . MALDIVAS
MAURÍCIA . MOÇAMBIQUE

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
SEICHELES . TAILÂNDIA

VIETNAME



PORTUGAL Sesimbra

Sesimbra Hotel & Spa ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: 1 noite de alojamento em quarto duplo vista mar com pequeno-al-
moço no quarto (mediante pedido e disponibilidade); cortesia VIP no quarto: garrafa de espumante reserva, fruta e 
bombons no quarto à chegada, sais de banho; livre acesso ao serviços de Spa: pequena piscina interior, sauna, 
banho turco, duche tropical, hidromassagem vertical e ginásio; estacionamento coberto (mediante disponibili-
dade); late check-out até às 15h (mediante disponibilidade). Serviços não incluídos no preço: Outros que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 30.03.2020. 
*O preço apresentado é válido para estadias de domingo a 6.ª feira entre 02.12.2019 e 31.03.2020.

PORTUGAL Porto

Infante Sagres – Luxury Historic Hotel ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: 1 noite de alojamento em quarto duplo/twin executivo com 
pequeno-almoço bu�et; tratamento VIP: espumante e macarons; late check-out até às 14h (mediante disponibili-
dade). Serviços não incluídos no preço: taxas turísticas no valor de 2€/hóspede e noite (até um máximo de 7 
noites; pagamento a ser efetuado diretamente na unidade de alojamento). Outros que não mencionados no 
programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 30.10.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias entre 07.01.2020 e 29.02.2020.

PORTUGAL Vila Nova de Gaia

The Yeatman ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: 1 noite de alojamento em quarto duplo/twin executivo com 
pequeno-almoço bu�et; tratamento VIP: espumante, fruta (morangos, uvas, frutos vermelhos, cereja) ou espetadas 
de fruta, bouquet de flores; late check-out até às 14h (mediante disponibilidade). Serviços não incluídos no preço: 
taxas turísticas no valor de 2€/hóspede e noite (até um máximo de 7 noites; pagamento a ser efetuado diretamente 
na unidade de alojamento). Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida 
para reservas até 30.10.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias de domingo a 5.ª feira entre 07.01.2020 e 29.02.2020.

MADEIRA Porto Santo

Vila Baleira Resort ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo TAP Lisboa ou Porto/Porto Santo/Lisboa ou Porto em classe “S 
com direito a 1 peça até 20kg de bagagem por passageiro (exceto bebés); 7 noites de alojamento no hotel Vila 
Baleira Resort 4* em quarto twin standard em regime TI PLUS; VIP no quarto à chegada com roupão, chinelos, 
espumante e fruta; Pequeno-almoço no quarto (mediante pedido e disponibilidade); minibar; 1 massagem Romeu 
e Julieta; acesso ilimitado à Talassoterapia; Desconto de 25% nos tratamentos da Talassoterapia; transporte/aero-
porto/hotel/aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: Outros que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 31.01.2020. 
* Preço apresentado é válido para a partida de 21.09.2020.

Desde 58€
1 Noite - Alojamento e PA

Desde 120€
1 Noite - Alojamento e PA

Desde 157€
1 Noite - Alojamento e PA

Desde 873€
7 Noites - TI Plus



Vidamar Resorts Madeira ✪✪✪✪✪

MADEIRA Funchal AÇORES São Miguel

Pedras do Mar Resort & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo SATA – Azores Airlines Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Lisboa ou 
Porto em classe “X” com direito a 1 peça até 20kg de bagagem por passageiro (exceto bebés); 3 noites de 
alojamento no Pedras do Mar Resort & Spa em quarto duplo/twin standard com pequeno-almoço bu�et; 1 jantar de 
boas vindas para duas pessoas com bebidas de seleção incluídas; 1 massagem de Casal (dur. aprox. 50 minutos); 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas 
a reconfirmação a alterações legais) e seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: Outros que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 28.10.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias entre 05.01.2020 e 31.03.2020

AÇORES São Miguel

Hotel Verde Mar & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo SATA – Azores Airlines Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Lisboa ou 
Porto em classe “X” com direito a 1 peça até 20kg de bagagem por passageiro (exceto bebés); 3 noites de 
alojamento no Hotel Verde Mar & Spa em quarto duplo/twin standard com pequeno-almoço bu�et; 1 jantar de 
boas vindas para duas pessoas com bebidas de seleção incluídas; 1 massagem para casal “Duas Almas Tranquilas” 
(dur. aprox. 55 minutos); transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, 
segurança, combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. Serviços não incluídos 
no preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 
28.10.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias entre 05.01.2020 e 31.03.2020

AÇORES São Miguel

Grand Hotel Açores Atlântico ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo SATA – Azores Airlines Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Lisboa ou 
Porto em classe “X” com direito a 1 peça até 20kg de bagagem por passageiro (exceto bebés); 3 noites de 
alojamento no Grand Hotel Açores Atlântico em suite com pequeno-almoço; tratamento VIP Especial Lua de Mel: 
receção especial no momento da chegada, decoração romântica no quarto, espumante e morangos ou 
chocolates; 1 jantar Menu Seleção do Chef com bebidas de seleção incluídas (incluindo espumante) servido na sala 
da suite à luz das velas – menu compost por entrada + prato principal + sobremesa (a ser selecionado pelos clientes 
no momento do check-in); transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. Serviços não incluídos 
no preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Oferta válida para reservas até 
28.10.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias entre 05.01.2020 e 31.03.2020

Desde 467€
3 Noites - Alojamento e PA

Desde 711€
3 Noites - Alojamento e PA

Desde 344€
2 Noites - Meia Pensão

Desde 423€
3 Noites - Alojamento e PA

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo TAP Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em classe “O” Basic 
com direito a 1 peça até 23kg de bagagem, sem marcação de lugar; 2 noites de alojamento no Vidamar Resorts 
Madeira em quarto duplo/twin Superior Vista Mar em regime de Meia Pensão; pequeno-almoço bu�et no 
restaurante do hotel ou continental no quarto servido até ao meio dia (mediante pedido); boas vindas no quarto: 
fruta e água mineral, espumante de seleção, velas e pétalas de rosa; jantar diário no âmbito Dine Around (bebidas não 
incluídas); utilização no Centro de Talassoterapia da piscina vital, jacuzzi, duche de contraste, sauna, banho turco, 
lounge Zen e zona de relaxamento; uma hidroterapia a dois (dur. aprox. 25 min.); livre acesso ao VIDA Health Club e 
atividades desportivas associadas; facilidades desportivas gratuitas: bilhar, ténis de mesa, squash; late check-out 
(mediante disponibilidade); um voucher oferta a ser trocado por uma das seguintes atividades (meio dia): massagem 
parcial ou passeio de barco ou jeep safari ou visita à cidade em tuk tuk; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com 
assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro 
de viagens. Serviços não incluídos no preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter 
pessoal. Oferta válida para reservas até 20.12.2020. 
* Preço apresentado é válido para estadias entre 03.01.2020 e 29.03.2020 e de 16.11.2020 a 22.12.2020



SAÏDIA

Oásis Blue Pearl Beach & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa ou Porto/Oudja/Lisboa ou Porto em classe 
económica “S”; 7 noites em quarto duplo Deluxe Vista Jardim no Hotel Oásis Blue Pearl Beach & Spa 5* em regime 
de Tudo Incluído; transferes com assistência local; taxas turísticas (3,60€/pessoa e noite); taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (65€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua 
de Mel: Cesto de frutas e 1 garrafa de espumante no quarto chegada; upgrade para quarto de categoria superior 
(mediante disponibilidade). Serviços não incluídos no preço: Outros que não mencionados no programa e extras 
de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 06.06.2020 a 07.06.2020 e de 12.09.2020 a 13.09.2020

SAÏDIA

Be Live Collection Saïdia ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa ou Porto/Oudja/Lisboa ou Porto em classe 
económica “S”; 7 noites em quarto duplo Standard no Hotel Be Live Collection Saïdia 5* em regime de Tudo 
Incluído; transferes com assistência local; taxas turísticas (3,60€/pessoa e noite); taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (65€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: 
Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 06.06.2020 a 07.06.2020 e de 12.09.2020 a 13.09.2020

EGITO - Hurghada

The Desert Rose ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos AlMasria Airlines Lisboa ou Porto/Hurghada/Lisboa ou Porto em 
classe económica “S”; 7 noites em quarto duplo Standard no Hotel The Desert Rose 5* em regime de Tudo 
Incluído; transferes com assistência local; visto; taxas de aeroporto, segurança e combustível (185€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: Outros que não menciona-
dos no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 08.06.2020 a 29.06.2020 e de 31.08.2020 a 19.09.2020

EGITO - Hurghada

Prima Life Makadi ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos AlMasria Airlines Lisboa ou Porto/Hurghada/Lisboa ou Porto em 
classe económica “S”; 7 noites em quarto duplo Standard no Hotel Prima Life Makadi 5* em regime de Tudo 
Incluído; transferes com assistência local; visto; taxas de aeroporto, segurança e combustível (185€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua de Mel: 1 jantar romântico a dois. 
Serviços não incluídos no preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 06.06.2020 a 29.06.2020 e de 31.08.2020 a 19.09.2020

Desde 599€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 683€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 851€
7 Noites -Tudo Incluído

Desde 874€
7 Noites - Tudo Incluído

Partidas de Lisboa e do Porto

Partidas de Lisboa e do Porto Partidas de Lisboa e do Porto

Partidas de Lisboa e do Porto



GRÉCIA Atenas + Cruzeiro

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo Lisboa/Atenas/Lisboa com a Aegeanem classe económica “U” 
(bagagem de porão não incluída); transporte privado aeroporto/hotel/porto/aeroporto com assistência local; 2 
noites de alojamento em quarto standard em regime de alojamento e pequeno-almoço em Atenas (Acropolis Hill, 
Plaka, Hermes Hotel ou similar); 3 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises navio Celestyal Olympia em Cabine Interna 
IA nas Ilhas Gregas e Turquia com passagem por Mykonos, Kusadasi, Patmos, Creta e Santorini, em regime de Tudo 
Incluído; 3 excursões (City tour ½ dia em Atenas, 2 excursões shorex no cruzeiro, em Kusadasi e Creta); taxa de 
aeroporto segurança e combustível no valor de 52,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); taxas 
portuárias e de serviço do cruzeiro: 129,00€ por pessoa; seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: taxa 
local dos hotéis entre 1,50€ e 4,00€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros 
serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal; excursões opcionais durante o cruzeiro.
* Preço apresentado válido para partidas entre 01.04.2020 e 22.04.2020.

GRÉCIA Atenas + Santorini

Hotel Amalia Atenas ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo Lisboa/Atenas/Lisboa com a Aegean em classe “U” (bagagem de 
porão não incluída); transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto em Atenas e Santorini; 6 noites de alojamento 
em hotéis de 4* em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites no Hotel Amalia Atenas e 4 noites no Cli� 
Side Hotel em Santorini; Hydrofoil Atenas – Santorini; voo interno Santorini / Atenas; city tour regular em Atenas e 
Acrópole, com guia oficial em espanhol, incluindo entradas; taxas de aeroporto segurança e combustível no valor 
de 52,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: desconto 
de 15% de desconto no Lotus Spa Santorini (Spa situado no hotel El Greco em Fira um dos melhores da ilha), cesta 
de frutas em Santorini, late check out ou upgrade de quarto sujeito a disponibilidade, guarda-sóis e cadeiras de 
praias no Vasilikos Restaurant em Kamari beach e garrafa de vinho espumante em Santorini. Serviços não incluídos 
no preço: taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4,00€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos 
hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas entre 13.10.2020 e 25.10.2020

TUNÍSIA - Monastir

Iberostar Selection Royal El Mansour ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Nouvelair Lisboa ou Porto/Monastir/Lisboa ou Porto em classe 
económica “S”; 6 noites + early check-in em quarto duplo Standard no Hotel Iberostar Selection Royal El Mansour 
5* em regime de Tudo Incluído; transferes com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (125€ 
sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: taxas turísticas no 
valor aproximado de 1,5€/pessoa e noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para as partidas de 15.09.2020 e 16.09.2020

TUNÍSIA - Djerba

Royal Karthago ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Nouvelair Lisboa ou Porto/Djerba/Lisboa ou Porto em classe 
económica “S”; 6 noites + early check-in em quarto duplo Standard no Hotel Royal Karthago 4* em regime de Tudo 
Incluído; transferes com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível (125€ sujeitas a confirmação 
e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: taxas turísticas no valor aproximado de 
1,5€/pessoa e noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para as partidas de 08.06.2020 a 22.06.2020

Cli� Side Hotel ✪✪✪✪
Cruzeiro Celestyal Olympia

Desde 682€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 581€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1091€
5 Noites - TI + Alojamento e PA

Desde 1451€
6 Noites - Alojamento e PA

Partidas de Lisboa e do Porto Partidas de Lisboa

Partidas de Lisboa e do Porto Partidas de Lisboa e Porto



CABO VERDE Ilha do Sal

Oásis Belorizonte ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Sal/Lisboa em classe económica “S”; 7 noites em 
quarto Bungalow Standard no Hotel Oásis Belorizonte 4* em regime de Tudo Incluído; transferes com assistência 
local; TSA; taxas de aeroporto, segurança e combustível (223€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro 
de viagens. Oferta Exclusiva Lua de Mel: Tratamento VIP no quarto, cesto de frutas, garrafa de espumante e 
upgrade de quarto (mediante disponibilidade). Serviços não incluídos no preço: taxa turística a ser paga 
localmente pelos clientes no check-in dos hotéis em Cabo Verde, no valor de 2,00€/pessoa e noite para maiores 
de 16 anos, até um máximo de 10 noites consecutivas por hotel; Outros que não mencionados no programa e 
extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 09.06.2020 a 25.06.2020

CABO VERDE Ilha do Sal

Oásis Salinas Sea ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Sal/Lisboa em classe económica “S”; 7 noites em 
quarto Standard no Hotel Oásis Salinas Sea 5* em regime de Tudo Incluído; transferes com assistência local; TSA; 
taxas de aeroporto, segurança e combustível (223€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. 
Oferta Exclusiva Lua de Mel: Tratamento VIP no quarto, cesto de frutas, garrafa de espumante e upgrade de 
quarto (mediante disponibilidade). Serviços não incluídos no preço: taxa turística a ser paga localmente pelos 
clientes no check-in dos hotéis em Cabo Verde, no valor de 2,00€/pessoa e noite para maiores de 16 anos, até um 
máximo de 10 noites consecutivas por hotel; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter 
pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 09.06.2020 a 25.06.2020

CABO VERDE Ilha da Boavista

Iberostar Boavista ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Smartwings Lisboa/Boavista/Lisboa em classe económica “S”; 7 
noites em quarto Económico no Hotel Iberostar Boavista 5* em regime de Tudo Incluído; transferes com 
assistência local; TSA; taxas de aeroporto, segurança e combustível (223€ sujeitas a confirmação e alterações 
legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: taxa turística a ser paga localmente pelos clientes no 
check-in dos hotéis em Cabo Verde, no valor de 2,00€/pessoa e noite para maiores de 16 anos, até um máximo 
de 10 noites consecutivas por hotel; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para a partida de 09.06.2020

CABO VERDE Ilha da Boavista

Riu Karamboa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Smartwings Lisboa/Boavista/Lisboa em classe económica “S”; 7 
noites em quarto Económico no Hotel Riu Karamboa 5* em regime de Tudo Incluído; transferes com assistência 
local; TSA; taxas de aeroporto, segurança e combustível (223€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro 
de viagens. Serviços não incluídos no preço: taxa turística a ser paga localmente pelos clientes no check-in dos 
hotéis em Cabo Verde, no valor de 2,00€/pessoa e noite para maiores de 16 anos, até um máximo de 10 noites 
consecutivas por hotel; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 09.06.2020 a 16.06.2020

Partidas de Lisboa e do Porto

Partidas de Lisboa Partidas de Lisboa

Partidas de Lisboa e do Porto

Desde 956€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1035€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 911€
7 Noites -Tudo Incluído

Desde 994€
7 Noites - Tudo Incluído



Bom Bom Island Resort ✪✪✪✪

S. TOMÉ Príncipe + São Tomé

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos STP Lisboa/São Tomé/Lisboa em classe económica “O”; voos 
internos São Tomé/Príncipe/São Tomé; 3 noites em quarto duplo Vista Piscina no Hotel Bom Bom Island Resort 4* 
no Príncipe, em regime de Meia Pensão; 4 noites em quarto duplo Classic no Hotel Omali Lodge 4* em São Tomé, 
em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; transferes; taxas de aeroporto, segurança e combustível (328€ 
sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua de Mel: 1 garrafa de espumante 
no quarto à chegada, upgrade para quarto de categoria superior (mediante disponibilidade do hotel no momento 
da chegada); 1 jantar romântico sem bebidas (apenas no Bom Bom Island Resort). Serviços não incluídos no preço: 
Outros que não mencionados no programa, taxas turísticas e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 02.05.2020 a 30.05.2020, de 13.06.2020 a 27.06.2020 e de 05.09.2020 
a 24.10.2020

MOÇAMBIQUE Maputo + Bazaruto

Anantara Bazaruto Island Resort & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Maputo/Lisboa em classe económica “O”; voos 
internos LAM Maputo/Vilanculos/Maputo em classe económica “U”; 3 noites em quarto duplo Standard no Hotel 
Montebelo Indy Maputo Hotel 4* em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; 4 noites em Beach Villa no Hotel 
Anantara Bazaruto Island Resort & Spa em regime de Soft Tudo Incluído; transferes em Maputo e transfere de barco 
de Vilanculos a Bazaruto; seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua de Mel: fruta e uma garrafa de vinho no quarto à 
chegada e 1 jantar romântico a dois na praia. Serviços não incluídos no preço: Outros que não mencionados no 
programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 21.04.2020 a 31.07.2020, de 01.09.2020 a 30.09.2020 e de 01.11.2020 a 
20.12.2020

ZANZIBAR

Indigo Beach Zanzibar ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Turkish Airlines Lisboa ou Porto/Istambul/Zanzibar/Istambul/Lis-
boa ou Porto em classe económica “U”; 7 noites em quarto Guest House Bedroom no Hotel Indigo Beach 
Zanzibar 4* em regime de Tudo Incluído; transferes; taxas de aeroporto, segurança e combustível (342€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua de Mel: 1 jantar romântico à luz das 
velas na praia ou nos jardins do hotel com 1 garrafa de vinho local incluída. Serviços não incluídos no preço: 
Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
* Preço apresentado válido para partidas de 01.05.2020 a 30.12.2020

Partidas de Lisboa e do Porto Partidas de Lisboa

Partidas de Lisboa e do Porto

Desde 1539€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1789€
7 Noites - Meia Pensão + Alojamento e PA

Desde 2665€
7 Noites - TI + Alojamento e PA



Partidas diárias de Lisboa

BRASIL Fortaleza + Cumbuco

Vila Galé Cumbuco ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Fortaleza/Lisboa em classe económica discount “O” 
– bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto Standard, em regime 
de Tudo Incluído no Hotel Vila Galé Cumbuco 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível (445€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Experiência de 1 Day Spa 
Satsanga gratuito – oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para 
reservas até 25.01.2020. 
* Preço apresentado é válido para a partidas de 01.03.2020 a 31.10.2020 (exceto período da Páscoa e feriados 
locais). Suplemento de partida do Porto 22€ por pessoa.

BRASIL Salvador + Litoral Norte

Tivoli Eco Resort Praia do Forte ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Salvador/Lisboa em classe económica discount “O” 
– bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto premium, em regime 
de Meia Pensão no Hotel Tivoli Eco resort Praia do Forte 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível (445€ 
sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Decoração especial, 
um espumante e uma cesta de frutas no quarto; um acesso à área de relaxamento do Thalasso Spa; desconto de 
20% na experiência Candle Light Dinner (jantar privado à luz das velas); uma foto do casal; um pequeno-almoço no 
quarto mediante solicitação - oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. 
Oferta válida para reservas até 11.02.2020. 
* Preço apresentado é válido para a partidas de 15.04.2020 a 30.06.2020 e de 01.08.2020 a 31.10.2020. Suplemen-
to de partida do Porto 22,00€ por pessoa.

BRASIL Recife + Porto de Galinhas

Nannai Resort & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Recife/Lisboa em classe económica discount “O” – 
bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em Apartamento jardim, em regime 
de Meia Pensão no Hotel Nannai Resort & Spa 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível (445€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Um acesso ao spa Nannai by 
L´Occitane; um pequeno-almoço no quarto; um espumante e uma taça de frutas no quarto à chegada - oferta 
mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para reservas até 11.02.2020.
* Preço apresentado é válido para a partidas de 01.03.2020 a 02.04.2020 e de 12.04.2020 a 31.10.2020. Suplemento 
de partida do Porto 22€ por pessoa.

BRASIL Natal + Touros

Vila Galé Touros ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Natal/Lisboa em classe económica discount “O” – 
bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto Standard, em regime de 
Tudo Incluído no Hotel Vila Galé Touros 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível (442€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Experiência de 1 Day Spa 
Satsanga gratuito – oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para 
reservas até 25.01.2020.
* Preço apresentado é válido para a partidas de 01.03.2020 a 31.10.2020 (exceto período da Páscoa e feriados 
locais). Suplemento de partida do Porto 22€ por pessoa.

BRASIL Salvador + Litoral Norte

Vila Galé Mares ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Salvador/Lisboa em classe económica discount “O” – 
bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto Standard, em regime de 
Tudo Incluído no Hotel Vila Gale Mares 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível (445€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Experiência de 1 Day Spa 
Satsanga gratuito – oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para 
reservas até 25.01.2020. 
* Preço apresentado é válido para a partidas de 01.03.2020 a 31.10.2020 (exceto período da Páscoa e feriados 
locais). Suplemento de partida do Porto 22,00€ por pessoa 

Partidas diárias de Lisboa

Desde 1402€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1773€
7 Noites - Meia Pensão

Partidas diárias de Lisboa Partidas diárias de Lisboa

Partidas diárias de Lisboa

Desde 1544€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1527€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 1765€
7 Noites - Meia Pensão



CUBA Havana + Varadero

Habana Riviera by Iberostar ✪✪✪✪

Gran Memories Varadero ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos UX Lisboa/Madrid/Havana/Madrid/Lisboa em classe económica 
“N” – bagagem de porão incluída; 1 noite em quarto Standard no Hotel Habana Riviera by Iberostar 4* em Havana, 
em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; 6 noites em quarto Standard no Hotel Gran Memories Varadero 5*, 
em regime de Tudo Incluído em Varadero com serviços especiais “Lua de Mel”; transferes aeroporto Havana/hotel 
Havana/ hotel Varadero/aeroporto Havana; taxas de aeroporto, segurança e combustível (416€ sujeitas a 
confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no preço: Visto-tarjeta de entrada em 
Cuba (28€); Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: 
Habana Riviera by Iberostar 4* - upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade existente); espumante à chegada no 
quarto e late check-out (mediante disponibilidade); Gran Memories Varadero 5* - upgrade de quarto (sujeito a 
disponibilidade existente); pequeno almoço especial Lua de Mel no quarto; espumante e bolos miniatura à chegada 
ou durante a estadia; jantar romântico (a ser reservado localmente); desconto de 10% em serviços de Spa; late 
check-out (mediante disponibilidade)   – oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da 
reserva. Oferta válida para reservas até 11.02.2020.
* Preço apresentado é válido para as partidas de 01.05.2020 a 24.07.2020 e de 25.08.2020 a 24.10.2020

CUBA Havana + Cayo Santa Maria

Iberostar Parque Central ✪✪✪✪✪

Royalton Cayo Santa Maria ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Air Europa Lisboa/Madrid/Havana/Madrid/Lisboa em classe 
económica “N” – bagagem de porão incluída; 1 noite em quarto Doble Moderna no Hotel Iberostar Parque Central 
5* em Havana, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; 6 noites em quarto Junior Suite no Hotel Royalton 
Cayo Santa Maria 5* em Cayo Santa Maria, em regime de Tudo Incluído com serviços especiais “Lua de Mel”; 
transferes aeroporto Havana/hotel Havana/hotel Cayo Santa Maria/aeroporto Havana; taxas de aeroporto, segurança 
e combustível (416€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Serviços não incluídos no 
preço: Visto-tarjeta de entrada em Cuba (28€); Outros que não mencionados no programa e extras de carácter 
pessoal. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Royalton Cayo Santa Maria (>18 anos) 5* - upgrade de quarto (sujeito a 
disponibilidade existente); pequeno almoço especial Lua de Mel no quarto; espumante e bolos miniatura à chegada 
ou durante a estadia; jantar romântico (a ser reservado localmente); desconto de 10% em serviços de Spa; late 
check-out (mediante disponibilidade) – oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da 
reserva. Oferta válida para reservas até 11.02.2020.
* Preço apresentado é válido para as partidas de 01.05.2020 a 24.10.2020

ARUBA

Riu Palace Antillas ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos KLM/Lisboa/Amesterdão/Aruba/Amesterdão/Lisboa em classe 
económica “G” – bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto Junior 
Suite, em regime de Tudo Incluído no Hotel Riu Palace Antillas 5*; taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(319€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Upgrade de 
quarto; late check-out (mediante disponibilidade existente) e uma garrafa de espumante; brinde surpresa à chegada 
no quarto - oferta mediante apresentação de certificado de casamento (com menos de 3 meses da data de viagem) 
no ato do check-in. Oferta válida para reservas até 11.02.2020. 
* Preço apresentado é válido para as partidas de 01.05.2020 a 02.07.2020.

ARUBA

Bucuti & Tara Beach Resort ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos KLM/Lisboa/Amesterdão/Aruba/Amesterdão/Lisboa em classe 
económica “G” – bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto 
Standard Vista Parcial Jardim, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço no Hotel Bucuti & Tara Beach Resort 5*; 
taxas de aeroporto, segurança e combustível (319€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. 
Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Uma garrafa de espumante, chocolates e um brinde surpresa - oferta mediante 
apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para reservas até 11.02.2020. 
* Preço apresentado é válido para as partidas de 15.04.2020 a 31.10.2020 (exceto feriados locais).

BRASIL Rio de Janeiro + Búzios

Arena Leme ✪✪✪✪

Pousada Vila D’Este ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Rio de Janeiro/Lisboa em classe económica discount 
“O” – bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel no Rio de Janeiro/hotel em Búzios/aeroporto; 3 
noites em quarto Standard, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço no Rio de Janeiro; 4 noites em quarto Vila 
Jardim, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço em Búzios; taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(445€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Arena Leme 4* 
- Desconto de 30% no almoço ou jantar no restaurante do hotel na 1ª noite; upgrade de quarto na tipologia seguinte 
(sujeito a disponibilidade existente); trufas de chocolate no quarto à chegada; Pousada Vila D’Este 4* - uma garrafa 
de espumante; chocolates artesanais no quarto à chegada - oferta mediante apresentação de certificado de 
casamento no ato da reserva. Oferta válida para reservas até 11.02.2020. 
* Preço apresentado é válido para as partidas de 01.03.2020 a 01.04.2020 e de 13.04.2020 a 31.10.2020 (exceto 
feriados locais). Suplemento de partida do Porto 22€ por pessoa. 

BRASIL Rio de Janeiro + Búzios

Arena Leme ✪✪✪✪

Casas Brancas Boutique Hotel & Spa ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Rio de Janeiro/Lisboa em classe económica discount 
“O” – bagagem de porão não incluída; transferes aeroporto/hotel no Rio de Janeiro/hotel em Búzios/aeroporto; 3 
noites em quarto Standard, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço no Rio de Janeiro; 4 noites em quarto 
Junior Standard, em regime de Alojamento e Pequeno-almoço em Búzios; taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (445€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: 
Arena Leme 4* - Desconto de 30% no almoço ou jantar no restaurante do hotel na 1ª noite; upgrade de quarto na 
tipologia seguinte (sujeito a disponibilidade existente); trufas de chocolate no quarto à chegada; Casas Brancas 
Boutique Hotel & Spa 5* - upgrade de quarto na tipologia seguinte; uma garrafa de espumante no quarto à chegada 
- oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato da reserva. Oferta válida para reservas até 
11.02.2020.
 * Preço apresentado é válido para as partidas de 04.05.2020 a 03.10.2020 (exceto feriados locais). Suplemento de 
partida do Porto 22€ por pessoa.

Partidas diárias de Lisboa Partidas diárias de Lisboa

Partidas diárias de Lisboa e do Porto Partidas diárias de Lisboa e do Porto

Partidas diárias de Lisboa e do Porto Partidas diárias de Lisboa e do Porto

Desde 1472€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 1661€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 2055€
7 Noites - Tudo Incluído

Desde 2213€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 1187€
7 Noites - Alojamento e PA + TI

Desde 1778€
7 Noites - Alojamento e PA + TI



Riu Palace Paradise Island (>18 anos) ✪✪✪✪✪

EUA Bahamas + Miami + Nassau

Pestana South Beach Art Deco ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos TAP Lisboa/Miami/Lisboa em classe económica promocional “O” 
– bagagem de porão não incluída; Voos American Airlines Miami/Nassau/Miami em classe económica “B” – 
bagagem de porão não incluída; 2 noites em quarto Art Deco King Bed em Miami, em regime de só alojamento; 5 
noites em quarto Junior Suite Vista Lateral Mar em Nassau, em regime de Tudo Incluído; transferes em Miami e em 
Nassau; taxas de aeroporto, segurança e combustível (436€, sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de 
viagens. Serviços não incluídos no preço: Visto de entrada nos EUA**, taxas hoteleiras locais (Resort Fee); 
gratificações obrigatórias nos serviços (nos transferes aprox. 4,00 USD/passageiro/percurso) e outros que não 
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.**Obrigatório passaporte eletrónico e visto de entrada nos 
Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Riu Palace 
Paradise Island (>18 anos) 5*- upgrade de quarto; late check-out (mediante disponibilidade existente) e uma garrafa 
de espumante; brinde surpresa à chegada no quarto - oferta mediante apresentação de certificado de casamento 
(com menos de 3 meses da data de viagem) no ato do check-in. Oferta válida para reservas até 11.02.2020. 
* Preço apresentado é válido para a partida de 02.05.2020. Suplemento de partida do Porto 22€ por pessoa. 

MAURÍCIA

Tropical Attitude ✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Swiss International Lisboa/Zurique/Maurícia/Zurique/Lisboa em 
classe económica “K” – com direito a bagagem de porão; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto 
Couple Seafront em regime de Meia Pensão no Hotel Tropical Attitude 3*; taxas de aeroporto; segurança e 
combustível (497€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: 
Garrafa de rum local, bolsa de praia para a sra. e chapéu de palha para o sr., uma massagem de 30 minutos para o 
casal e um jantar romântico - oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato do check-in.
* Preço apresentado válido para partidas entre 01.06.2020 e 22.06.2020.

SEICHELES

Coral Strand ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Swiss International Lisboa/Zurique/Mahé/Zurique/Lisboa em 
classe económica “K” – com direito a bagagem de porão; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto 
Standard em regime de alojamento e pequeno-almoço no Hotel Coral Strand 4*; taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (354€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: 
Upgrade de quarto para a tipologia seguinte (sujeito a disponibilidade no momento do check-in); uma garrafa de 
espumante; arranjo floral; um cartão e um bolo à chegada - oferta mediante apresentação de certificado de 
casamento no ato do check-in. 
* Preço apresentado válido para partidas entre 01.05.2020 e 18.07.2020 ou 01.09.2020 e 22.09.2020

MALDIVAS

Holiday Island Resort ✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Emirates Lisboa/Dubai/Malé/Dubai/Lisboa em classe económica 
“G” – com direito a bagagem de porão; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto Superior Beach 
Bungalow em regime de Pensão Completa no Hotel Holiday Island Resort 4*; taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (388€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: 
Garrafa de espumante e cesto de fruta no quarto à chegada - oferta mediante apresentação de certificado de 
casamento no ato do check-in. Oferta válida para reservas até 30/04/2020. Produto P.A.R. (Pagamento Antecipado 
de Reserva) - Obriga a pagamento de 50% de sinalização 48h após confirmação e restantes 50%, 30 dias antes da 
data de partida.
* Preço apresentado válido para as partidas de Lisboa de 06.06.2020 e 04.07.2020 e do Porto 04.06.2020 e 
05.07.2020

Desde 2114€
7 Noites - Alojamento + TI

Desde 1085€
7 Noites - Meia Pensão

Desde 1425€
7 Noites -Alojamento e PA

Partidas de Lisboa

Partidas diárias de Lisboa Partidas de Lisboa

Partidas de Lisboa e Porto

Desde 1679€
7 Noites -Pensão Completa



Ibis Bangkok Sathorn ✪✪✪

Kata Palm Resort ✪✪✪✪

TAILÂNDIA Bangkok + Phuket

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Lufthansa Lisboa/Frankfurt/Bangkok/Frankfurt/Lisboa em classe 
económica “L”; voos internos TG para o percurso Bangkok/Phuket/Bangkok em classe “W” – com  direito a 
bagagem de porão; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 2 noites em quarto Standard em regime de Alojamento 
e Pequeno-almoço; 5 noites em quarto Superior Pool View em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (450€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta 
Exclusiva Lua-de-mel: Arranjo floral no quarto à chegada e garantia de cama de casal no Hotel Kata Palm - oferta 
mediante apresentação de certificado de casamento no ato do check-in. 
* Preço apresentado válido para partida no período entre 01.05.2020 e 22.09.2020

VIETNAME

Circuito Vietname Essencial

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos Emirates Lisboa/Dubai/Hanoi-Ho Chi Minh/Dubai/Lisboa em 
classe económica “T”; voos internos Vietnam Air Hanói/Danang e Hue/Ho Chi Minh em classes ‘’Q’’ e ‘’L’’ – com 
direito a bagagem de porão; circuito 9 noites em base regular e guia espanhol em categoria Standard 4* em regime 
de Meia Pensão; taxas de aeroporto, segurança e combustível (414€ sujeitas a confirmação e alterações legais); 
seguro de viagens. Oferta Exclusiva Lua-de-mel: Dependendo dos hotéis, clientes terão no quarto à chegada 
ofertas como decoração romântica no quarto; fruta; bolo e bebida de boas-vindas bem como upgrade de quarto 
(mediante disponibilidade no momento do check-in) - oferta mediante apresentação de certificado de casamento 
no ato do check-in.
* Preço apresentado válido para partida no período entre 05.05.2020 e 13.07.2020

INDONÉSIA

Sol House Bali Legian ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos KLM Lisboa/Amesterdão/Denpasar/Amesterdão/Lisboa em 
classe económica “L” – com direito a bagagem de porão; transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 7 noites em quarto 
House Room em regime de Alojamento e Pequeno-almoço no Hotel Sol House Bali Legian 4*; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (293€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens. Oferta Exclusiva 
Lua-de-mel: Upgrade de quarto para a tipologia seguinte (sujeito a disponibilidade no momento do check-in) - 
oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato do check-in. 
* Preço apresentado válido para partida no período entre 01.05.2020 e 22.06.2020

POLINÉSIA FRANCESA Tahiti + Moorea

Tahiti Nui ✪✪✪

Manava Beach Resort ✪✪✪✪✪

Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voos United Airlines Lisboa/Washington/São Francisco/Papeete/São 
Francisco/Washington/Lisboa em classe económica “L” – com direito a bagagem de porão; Ferry Papeete/Moorea/-
Papeete; transferes aeroporto/hotel/aeroporto e porto/hotel/porto; 1 noite em quarto Standard em regime de só 
alojamento; 6 noites em quarto Garden View em regime de Alojamento e Pequeno-almoço; taxas de aeroporto; 
segurança e combustível (530€ sujeitas a confirmação e alterações legais); seguro de viagens.  Oferta Exclusiva 
Lua-de-mel: Upgrade de quarto para a tipologia seguinte no Hotel Manava (sujeito a disponibilidade no momento 
do check-in) - oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato do check-in. 
* Preço apresentado válido para partidas entre 01.04.2020 e 22.06.2020

Desde 1062€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 2409€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 999€
7 Noites - Alojamento e PA

Desde 1690€
9 Noites - Meia Pensão

Partidas de Lisboa Partidas de Lisboa

Partidas de Lisboa Partidas de Lisboa



INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

SOLFÉRIAS RNAVT Nº 1989, CRCL 503339938

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 EU 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 or-
ganizada. 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 reembol-
sar 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 nr 17/2018 de 8 de Março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem orga-
nizada 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 con-
tactos 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, do preço do combustível), se essa possib-
ilidade 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 rescisão e 
obter o reembolso integral dos 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 re-
sponsável 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 ex-
emplo 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 e justificável.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos 
significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alter-
nativas 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 in-
demnização 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 dificul-
dades.
− 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, S.A subscreveu uma proteção em caso de insolvência com o Fun-
do de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta enti-
dade 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, S.A
Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta para o direito nacional: https://
dre.pt/application/conteudo/114832293

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 infor-
mação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignicantes;
> 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 docu-
mentação 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 pago no ato da inscrição. A Soliférias, S. A. reserva-se o di-
reito 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, infor-
mamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução 
Alternativa de Litígios de Consumo: Provedor do Cliente das Agências de Via-
gens 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 via-
gens 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 in-
cluídos 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 mo- 
mento 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 verficação do dano e no 
máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em causa 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 ex-
igível 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 agên-
cias 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 danficação;
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 danficação 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 es-
tabelecimentos 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 contra- 
tualmente 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, autor-
ização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam exigi-
dos). 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 iden-
tificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão ou outro documento que 
seja exigível); 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 identi 
cação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal infor-
mação 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, sempre 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 
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ca 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 pes-
soa 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 paga-
mento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais orig-
inados 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 signficativamente alguma das característi-
cas 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 partic-
ipantes 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: 20 dias 
antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração su-
perior a seis dias;
a) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com du-
ração de dois a seis dias;
b) 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.
12.3. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referi-
dos 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 orga-
nizada, 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 de-
sistência dêem 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 reemb-
olso 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 verfiquem cir-
cunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proxim-
idade 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 tur-
ismo 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 solidaria- 
mente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo re-
sponde 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. 
16.6. 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 conexos, pelos erros cometi-
dos 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 dficuldades 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) Auxílio 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 as-
segurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equiv-
alente, 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 mob-
ilidade 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 notficada 
dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da via-
gem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recor-
rer 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 pro- grama 
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 seguros de viagem e opcionais que podem ser 
adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. Existem se-
guros específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, que 
devem ser expressamente solicitados.

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 a partir de 11/01/2020.

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”.

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 im-
pressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horári-
os das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos que 
qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em 
conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda 
adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organizada, 
que o faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 6 horas em 
relação ao horário de chegada/partida prevista na viagem organizada.
Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido pe-
las garantias do seguro disponibilizado pela Solférias.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados nes-
ta brochura seguem as normas de qualidade do país 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, obrigan-
do-se a agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento. 
Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as 
condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
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 res-
ervadas, os fornecedores poderão recusar a entrada.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupa- 
ção 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, ainda assim, condicionada pela hora em que 
é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alojamento por 
parte do Viajante

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas de 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 deixa-
dos livres até às 12h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se 
geralmente pelas 17h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 
10h do dia de saída. Em muitos alojamentos é solicitada uma garantia/caução, 
que é restituída após a saída do Viajante e após confirmação do estado em que 
deixou o alojamento.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e fornecedor) 
recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porventura se-
jam aplicadas à viagem em causa.


