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Boeing 787-9 Dreamliner
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camas totalmente reclináveis, novos materiais e elegantes detalhes.
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ARUBA

ORANJESTADE

Aruba é uma ilha magnífica, banhada pelo Mar do Caribe.
A economia local está assente essencialmente no turismo,
pelo que escolher este destino de férias é ter a certeza de ser
bem recebido.
De clima tropical moderado, tem bom tempo durante praticamente todo o ano, sendo considerada por muitos como uma
das ilhas mais paradisíacas das Américas. O seu mar cristalino e
quente e as extensas praias de areia branca criam um cenário
perfeito para um filme, sendo também um lugar fantástico para
praticar mergulho e snorkeling.
Aruba possui uma excelente oferta hoteleira, bons restaurantes, lojas e várias opções de passeios, que permitem conhecer
melhor todas as suas belezas naturais.
Este é um destino indicado para quem viaja em lua-de-mel,
mas também para quem viaja em família, nomeadamente com
crianças pequenas.

Em Oranjestad, a capital, vai surpreender-se com a arquitetura de grande influência holandesa, onde os tons claros escolhidos para pintar as casas refletem o sol brilhante que ilumina o
Caribe. Aqui, descobrem-se vários restaurantes e inúmeras lojas,
bem como um centro comercial, o Renaissance Mall, localizado
junto ao Renaissance Resort e Casino.
Uma das praias mais famosas é a Flamingo Beach, mas prepare-se para se surpreender com a beleza de Palm Beach e de
Eagle Beach, com as suas árvores retorcidas viradas para o mar, a
verdadeira imagem de marca de Aruba.
Não deve deixar de assistir à beleza de um pôr-do-sol junto
ao Farol da Califórnia, o maior farol de Aruba , próximo da praia
de Arashi, de visitar a Capela de Alto Vista, uma igreja construída
no local onde os índios se convertiam ao cristianismo e que fica
localizada no alto de uma colina, rodeada de uma paisagem soberba, talvez uma das mais bonitas da ilha.

A visitar
Para além das praias paradisíacas, não deve deixar de descobrir a capital, Oranjestad, com a arquitetura de forte influência
holandesa, as lojas e os restaurantes que convidam ao lazer.
Ainda, a não perder, um passeio pela ilha, sendo que pode
alugar uma viatura para o fazer, e poder descobrir a beleza natural e as paisagens de tirar o fôlego. Em Aruba, não pode deixar de
assistir à beleza do pôr-do-sol no Mar do Caribe.

Guia

Moeda: Florim Arubano .
Fuso horário: GMT – 5 Idioma: Holandês e Papiamento

AMÉRICAS

Aruba
7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA - LISBOA / AMESTERDÃO / ARUBA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo KLM com destino a Amesterdão, para escala e novo embarque em voo com destino a Aruba (Aeroporto Internacional Rainha Beatriz). Chegada, assistência e transporte
partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

6º E 7º DIAS - ARUBA / AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo KLM com destino a Amesterdão, para escala e novo embarque em voo com destino a Lisboa.
Desembarque.
Fim dos nossos serviços.

2º, 3º, 4º, E 5º DIAS - ILHA DE ARUBA
Dias livres para conhecer a Ilha de Aruba com diversas atividades disponíveis.

Holiday Inn Resort Aruba 
Palm Beach

www.holidayarubaresort.com

1499€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Bucuti & Tara Beach Resort
(>18 anos) 
Palm Eagle

1849€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

www.bucuti.com

Riu Palace Aruba 
Palm Beach
www.riu.com

Tamarijn Aruba All Inclusive 
Divi Beach

www.diviaruba.com

1899€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1989€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Divi Aruba All Inclusive 
Divi Beach

www.diviaruba.com

Riu Palace Antillas
(>18 anos) 
Palm Beach

1929€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

2039€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

www.riu.com

NOTA Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento de transfere privado consulte-nos. Existe a possibilidade de saída/chegada do Porto, por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Voos KLM Lisboa / Amsterdão / Aruba / Amesterdão / Lisboa em classe económica “R” (estadia de Sábado obrigatória) com direito a 23 kg de bagagem de porão (10 kg
bagagem mão); transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel alojamento e regime indicados, Taxas de aeroportos, segurança e combustível (319,50
euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagens Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas hoteleiras locais; Gratificações obrigatórias nos serviços e outros que não mencionados
no programa e extras de carácter pessoal.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt
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COLÔMBIA
CARTAGENA
DAS ÍNDIAS
MEDELLIN
PEREIRA

A Colômbia é um país muito diverso, com um riquíssimo
património cultural, fruto das múltiplas influências indígenas,
colonos espanhóis e africanos que foram levados como escravos. Antes de iniciar a viagem deverá ter em conta que a diferença horária juntamente com a altitude de Bogotá (fica a 2600
metros) pode provocar alguma indisposição, que passa ao fim
de um ou dois dias. A temperatura média ronda os 16ºC, tendo
pouca variação térmica ao longo do ano.
Vale a pena conhecer La Candelaria, no centro de Bogotá, a
cidade muralhada, e as praias de Cartagena.
Em Bogotá, tem de visitar o Museu do Ouro, que possuiu
uma das maiores coleções de objetos pré-hispânicos do mundo. Outro museu a não perder é o Museu Botero, onde estão
expostas 208 obras do famoso artista colombiano, Fernando
Botero, que retrata as formas humanas com um volume exagerado, daí serem conhecidas como as “gorditas”.
Daqui ao centro histórico e boémio, La Candelaria, é um instante. Não deixe de passear nas ruas e de apreciar as casas com
as suas janelas coloniais de madeira, as cores fortes e a arte urbana dos graffitis, conjugada com a história das paredes antigas.
Vale a pena perder-se a pé pelas ruelas, visitando pequenos cafés, lojas de souvenirs ou comprando artesanato na rua.
A pouco mais de uma hora de avião chega a Cartagena das
Índias onde o clima é quente todo o ano. Declarada Património
Histórico pela Unesco, em 1984, a cidade histórica é composta por duas partes, Bocagrande, parte moderna a fazer lembrar
Miami, e a cidade velha, que mantém viva todas as tradições. A
pé ou de charrete, descubra a cidade velha que vibra de vida,
plena de restaurantes, espaços comerciais, gelatarias e esplanadas. Não deixe de visitar o paradisíaco arquipélago das Ilhas do
Rosário, mergulhando nas águas cristalinas do Mar do Caribe ou
de ficar alojado numa das inúmeras ilhas que oferecem opções
onde se sentirá em comunhão com a natureza.
A região do café da Colômbia é uma zona rural onde o visitante se sente em comunhão com a natureza. Aqui são produzidos dos melhores cafés do mundo e é tão importante que foi
declarada Património Cultural da Humanidade pela Unesco. Fica
localizada na parte central ocidental dos Andes colombianos e é
composta por três estados: Caldas, Risaralda e Quindío. As prin-

BOGOTÁ

cipais cidades do eixo são as suas capitais: Manizales, Pereira e
Arménia.
Aliás, por aqui, a grande variedade da geografia, aliada ao
contato com a natureza, deram origem ao surgimento do ecoturismo, concentrado, muitos deles, em parques nacionais.
Não pode partir sem conhecer a Catedral de Sal. A cerca de
50 km de Bogotá, no interior de uma antiga mina de sal, fica a
Catedral subterrânea de Zipaquirá, que deslumbra pela sua grandiosidade e beleza.
A culinária colombiana tem forte presença de vários tubérculos, milho, mandioca e abacate. Os pratos típicos são normalmente bem temperados, sendo a bebida mais comum o café.

A visitar
Bogotá é uma cidade cheia de vida, onde o Museu do Ouro se
destaca pela sua grandiosidade. É ainda obrigatório conhecer
Cartagena, cidade colonial num impecável estado de conservação, mergulhar nas suas águas tépidas e cristalinas, descobrir o
Parque Nacional Tayrona, que combina praia e montanha, e conhecer o eixo cafeeiro, algo que liga fortemente a Colômbia a
Portugal.

Guia

Moeda: Peso colombiano COP (1 euro – 3787 COP)
Fuso Horário: GMT – 6 horas Idioma: Espanhol

AMÉRICAS

Bogotá & Cartagena das Índias
Combinado de 2 noites em Bogotá com 4 noites em Cartagena das Índias
8 DIAS / 6 NOITES
1 º DIA – LISBOA / MADRID / BOGOTÁ
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída em voos Air Europa com destino a Madrid
para escala e novo embarque em voo Air Europa com destino a Bogotá.
Chegada ao Aeroporto Internacional de Bogotá Eldorado, formalidades
aduaneiras e receção por representante Solférias local que o transportará ao hotel selecionado em Bogotá. Check-in e alojamento. Resto de
dia livre

+

2º DIA – BOGOTÁ
Após pequeno-almoço, início da excursão panorâmica de meio-dia
pela capital Colombiana e que o levará a conhecer os principais pontos
turísticos desta magnifica cidade.
Regresso ao hotel e resto de dia livre . Alojamento no hotel selecionado.
3º DIA – BOGOTÁ / CARTAGENA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente transporte para o
Aeroporto Internacional Bogotá Eldorado, para embarque em voo doméstico LAN Colômbia com destino a Cartagena.
Chegada ao Aeroporto Internacional Rafael Núñez, receção por representante Solférias e transporte para o hotel selecionado em Cartagena das
Índias.
Alojamento no hotel e regime selecionado e resto dia livre.

Hotel Morrison 114



www.hotelesmorrison.com

Alfiz Hotel



www.alfizhotel.com

4º DIA – CARTAGENA
Após pequeno-almoço no hotel selecionado início de excursão de
meio-dia pela cidade, percorrendo os bairros residências que rodeiam
a baia de Cartagena, visita ao Convento de la Popa e à Capela da Virgem
da Candelária, desde este ponto é possível ter uma panorâmica única
sobre a cidade. Visita à Fortaleza do Castelo de San Felipe de Barajas, a
mais apoteótica obra da engenharia do novo mundo.
Regresso ao hotel e resto de dia libre / Alojamento no hotel selecionado
5º E 6º DIAS – CARTAGENA
Dias livres para descobrir as maravilhas da cidade muralhada de Cartagena, declarada pela UNESCO Património Cultural da Humanidade em
1984, cidade que soma aos encantos da sua arquitetura colonial, republicana e moderna, os atrativos de uma intensa vida noturna, festivais
culturais, paisagens exuberantes, uma magnífica oferta gastronómica
e uma infraestrutura hoteleira única. Não deixe de visitar o paradisíaco
arquipélago das Ilhas do Rosário, mergulhando nas águas cristalinas do
mar do caribe.
Alojamento no hotel e regimes selecionados

1489€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
em APA

+

Cosmos 100 Hotel & Centro de
Convenciones 
www.cosmos100hotel.com

Alfiz Hotel

1623€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA



www.alfizhotel.com

7º E 8º DIAS – CARTAGENA / BOGOTÁ / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço. De acordo com a hora de voo transporte para o Aeroporto Internacional Rafael Núñez, para embarcar em voo doméstico
Lan Colômbia, com destino a Bogotá, onde será efetuado no check-in
para voo Air Europa com destino a Madrid com noite a bordo. Chegada
a Madrid e embarque em voo Air Europa com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

+

Voos diários IBÉRIA à partida de Lisboa ou Porto via Madrid
Voos diários AIR EUROPA à partida de Lisboa ou Porto via Madrid
Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Air Europa Lisboa / Madrid / Bogotá / Madrid / Lisboa em classe
“Z” (classe promocional - sem direito a mala de porão); voo doméstico LAN Bogotá / Cartagena /
Bogotá em classe “N” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel / aeroporto em
Bogotá com assistência local e transporte aeroporto de Cartagena / hotel / aeroporto de Cartagena
com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Bogotá; 4 noites de
alojamento no hotel e regime escolhidos em Cartagena; meio-dia de visita panorâmica de cidade em
Bogotá em base partilhada; meio-dia de excursão partilhada em Cartagena, Taxas de aeroporto,
segurança e combustível (470,00 euros / passageiro, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) para
voos internacionais e domésticos; Seguro de Viagens Essencial / Serviços Não Incluídos no Preço:
Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de
partida disponíveis em www.solferias.pt

Cosmos 100 Hotel & Centro de
Convenciones 
www.cosmos100hotel.com

Hotel Capilla Del Mar



1705€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
em APA

www.capilladelmar.com
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COLÔMBIA

O Melhor da Colômbia
10 DIAS / 8 NOITES

1.º DIA - LISBOA / MADRID / BOGOTÁ
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida no horário e com a companhia aérea indicada para Bogotá, via uma cidade para voo de ligação. Chegada segundo
horário indicado, assistência e transporte partilhado* para o hotel escolhido em Bogotá. Alojamento.
*caso o voo chegue depois das 20h00, será cobrado um suplemento – a
informar.
2.º DIA - BOGOTÁ
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a reconfirmar localmente e em
serviço privado, saída do hotel para a excursão pela cidade. Visita a Bogotá
(duração aproximada: 4 horas) para caminhar pela Praça Bolívar onde se
encontra o Capitólio Nacional, a Catedral Primada de Colômbia, o edifício
Liévano (atual sede do governo de Bogotá), Palácio de Nariño (residência
atual do chefe de estado) e Palácio de San Carlos (antiga sede de residência
e governo do Libertador Simón Bolívar). Continuação da caminhada pelo
Bairro La Candelaria, declarado Património da Humanidade. Visita ao Museu Botero, onde encontraremos a coleção de arte doada pelo conotado
maestro colombiano Fernando Botero catalogada como a mais importante realizada na história do país. Visitaremos o Museu do Ouro, considerado
o maior museu de ouro do mundo com trabalhos pré-colombianos que
utilizavam como matéria-prima fundamental o ouro da região, ligados à
rotina e ao cotidiano do povo. Alojamento.
Nota: Encerramento do Museu do Ouro: segunda-feira. Museu Botero: terça-feira. Nesses dias, altera-se o museu a visitar.
3.º DIA – BOGOTÁ / PEREIRA (Região demarcada de produção de café)
Saída do hotel para check-out. Em hora a reconfirmar localmente, saída
em direção ao aeroporto de Bogotá. Comparência no aeroporto 90 minutos antes da hora de partida. Formalidades de embarque e partida no
horário e com a companhia aérea indicada para a cidade de Pereira.
Processo Interativo numa quinta de produção de café, situada no município de Santa Rosa de Cabal, localiza a 1900 metros de altura sobre o nível
do mar, em solos de origem volcânica da cordilheira Central dos Andes
Colombianos. Visita acompanhada por um guia onde poderão explorar as
plantações de café e acompanhar todo o processo de elaboração do produto desde a plantação até chegar à forma de café.
De seguida, tostarão os grãos de café em forno de lenha, na cozinha da
casa típica, onde poderão disfrutar de uma experiência maravilhosa. Paragem em vários miradouros. Como cortesia, prova de três bebidas de café
em diferentes lugares da quinta.
Transporte partilhado para o hotel selecionado ou similar. Alojamento.
4.º DIA - PEREIRA (Região demarcada de produção de café)
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para atividades a gosto pessoal. Aproveite para explorar a maior área de produção de café colombiano, mundialmente famoso pelo seu sabor e qualidade. Alojamento.
5.º DIA - PEREIRA (Região demarcada de produção de café) / MEDELLÍN
Saída do hotel para check-out. Em hora a reconfirmar localmente, saída
em direção ao aeroporto de Pereira. Comparência no aeroporto 90 minutos antes da hora de partida. Formalidades de embarque e partida no
horário e com a companhia aérea indicada para Medellín. Chegada segundo horário indicado, assistência e transporte partilhado para o hotel
escolhido em Medellín. Em hora a reconfirmar localmente City tour por
Medellín (duração aproximada: 4 horas) com passagem pelos lugares mais
representativos de Medellín: Bairro El Poblado, Praça Las Esculturas, zona

BOGOTÁ
PEREIRA (Eje Cafetero)
MEDELLIN
CARTAGENA DAS ÍNDIAS

Hotel Morrison 84 ou similar
Hotel Four Season Bogotá ou similar
Casa San Carlos Lodge ou similar
Hacienda San Jose ou similar
Hotel Estelar Milla de Oro ou similar
Hotel Intercontinental ou similar
Hotel Almirante ou similar
Hotel Boutique Ananda ou similar

4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*

Nota: Os hotéis indicados podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Preços para pacotes experiências opcionais disponíveis em www.solferias.pt
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2119€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

do Rio em Medellín, que é um modelo e fonte de inspiração para o desenvolvimento em Medellín. Trata-se de um bairro que continua em crescente
transformação. Acesso à teleférico e visita ao Pueblito Paisa (paragem para
conhecer o povo. Compra de artesanato e subida ao mirador para vista
panorâmica da cidade). Alojamento.
6.º DIA - MEDELLÍN
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar esta maravilhosa cidade
conhecida como a “cidade da eterna primavera”, devido ao seu clima ameno. Alojamento.
7.º DIA - MEDELLÍN / CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel e em hora a reconfirmar
localmente, transporte partilhado para o aeroporto de Medellín para saída
em direção a Cartagena das Índias. Comparência no aeroporto 90 minutos
antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida no horário
e com a companhia aérea indicada para Cartagena das Índias. Chegada
segundo horário indicado, assistência e transporte partilhado para o hotel
escolhido em Cartagena das Índias.
Em hora a reconfirmar localmente, saída para excursão panorâmica (duração aproximada: 2 horas e meia) em carro pelos bairros de Catillogrande e
Bocagrande. Chegada à marina para iniciar a caminhada pelo centro histórico para contemplar a arquitetura tão caraterística desta zona, passando
pelas principais praças. Visita aos claustros de San Pedro Claver, espaço
dedicado à memória deste santo, que se dedicou à proteção dos muitos
escravos que chegavam a Cartagena das Índias. Visita breve a uma joalharia
para observação das esmeraldas Colombianas. Alojamento.
8.º DIA - CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Pequeno almoço no hotel. Saída em hora a combinar localmente para visita de dia inteiro ao arquipélago das Ilhas do Rosário (Ilha San Pedro de
Majagua. Duração aproximada: 7 horas). Visita ao Parque Nacional Natural
de Corais do Rosario, a uma hora de Cartagena das Índias em lancha.
Visita a uma das ilhas do arquipélago chamada San Pedro de Majagua,
onde se pode descansar e disfrutar de um mar cristalino. Incluí almoço
típico (pescado frito e arroz com coco). Saída de lancha rápida, em serviço
coletivo.
Opcionais a adquirir no destino: visita ao Aquário, snorkeling, mergulho
entre outras.
9.º DIA - CARTAGENA DAS ÍNDIAS / BOGOTÁ / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel e em hora a reconfirmar
localmente, transporte partilhado para o aeroporto de Cartagena das Índias. Após as formalidades de embarque, partida em voo conforme horário
e companhia aérea indicada, com destino a Bogotá. Chegada prevista no
horário indicado e novo embarque segundo companhia e horário com
destino a Madrid.. Refeição e noite a bordo.
10.º DIA - MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid prevista no horário indicado e novo embarque segundo
companhia e horário indicado com destino a Lisboa. Chegada. Fim da Viagem.
Voos diários AIR EUROPA à partida de Lisboa ou Porto via Madrid.
Voos diários IBÉRIA à partida de Lisboa ou Porto via Madrid.
Notas importantes: 1. O programa poderá sofrer alterações ou ajustes ou mudar a sua sequência, por motivos
meteorológicos ou de feriados ou outras condicionantes, assim como está dependente do nº de noites que forem
selecionadas na altura da reserva. 2. Programa realizado com transferes partilhados. Consulte-nos caso queira
suplemento para transferes privados. 3. Programa não adequado para pessoas com mobilidade reduzida, por incluir
acesso a aviões, transportes regulares e alojamentos com escadas pode não estar preparado para receber e assistir
este tipo de clientes.
Serviços Incluídos no Preço: Voo IB Lisboa / Madrid / Bogotá / Madrid / Lisboa em classe económica “A” (classe
promocional – sem direito a bagagem de porão) e voos internos BOG/PEI com AV em classe “Z” (incluí uma mala
de porão), voo interno PEI/EOH com a VE em classe económica (incluí uma mala de porão), voo interno MDE/CTG
com a AV em classe “Z” (incluí uma mala de porão), voo interno CTG/BOG com a AV em classe “Z” (incluí uma mala
de porão); 2 noites de alojamento com pequeno almoço em Bogotá, transfere partilhado aeroporto Bogotá/ Hotel
Bogotá / aeroporto de Bogotá, City Tour em Bogotá (ver o itinerário - duração de 4 horas), 2 noites de alojamento
com pequeno almoço em Pereira, transfere partilhado aeroporto Pereira / Hotel Pereira / aeroporto de Pereira ,
visita a uma Quinta de Café (ver o itinerário), 2 noites de alojamento com pequeno almoço em Medellín, transfere
partilhado aeroporto Medellín / Hotel Medellín / aeroporto de Medellín, City Tour privado em Medellín (ver itinerário
– duração 4 horas), 2 noites de alojamento com pequeno almoço em Cartagena das Índias, transfere partilhado
aeroporto Cartagena das Índias / Hotel Cartagena das Índias / aeroporto de Cartagena das índias, Caminhada pelo
centro histórico com visita ao Claustros San Pedro (ver itinerário – duração 2 horas e meia), e dia inteiro à Ilha San
Pedro de Majagua no arquipélago das Ilhas do Rosário com almoço incluído (ver itinerário – duração 7 horas);
Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Seguro de
Viagens Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não
mencionados no programa.

AMÉRICAS

ATAM Airlines,

a sua melhor opção para voar
para mais de 120 destinos da América Latina.
Desde fevereiro, voos diários e diretos ligando Lisboa a São Paulo no Airbus 350.

ÑA atmosfera perfeita para voar.
ÑIluminação inteligente, ambiente silencioso.
ÑUma aposta no conforto.
9

COLÔMBIA

a Alma de Cuba

NOVA ABERTURA

SOL VARADERO BEACH

MELIA INTERNACIONAL VARADERO

Sintonize-se com o espírito da cidade,
a beleza da praia, a emoção da aventura,
os sabores locais, a autenticidade das gentes…
Múltiplas cores numa só viagem.
Descubra a essência de Cuba com Meliá!!
PARADISUS | Paradisus Varadero | Paradisus Princesa del Mar | Paradisus Río de Oro | Paradisus Los Cayos | MELIÁ | Meliá Cohíba | Meliá Habana | Meliá Santiago de Cuba | Meliá Internacional Varadero
Meliá Las Américas | Meliá Varadero | Meliá Marina Varadero Hotel | Meliá Marina Varadero Apartamentos | Meliá Península Varadero | Meliá Las Antillas | Meliá Buenavista | Meliá Cayo Santa María
Meliá Las Dunas | Meliá Jardines del Rey | Meliá Cayo Coco | Meliá Cayo Guillermo | Meliá San Carlos | TRYP | Tryp Habana Libre | Tryp Cayo Coco | SOL | Sol Palmeras | Sol Varadero Beach (nova abertura)
Sol Cayo Largo | Sol Cayo Santa María | Sol Cayo Guillermo | Sol Cayo Coco | Sol Río de Luna y Mares | HOTELS BY MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | Jagua Hotel | La Unión Hotel | Gran Hotel | Colón Hotel
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Cuba fica localizada na América Central, no mar das Caraíbas. O seu clima é tropical, moderado por ventos alísios,
vindos do Nordeste, que sopram durante todo o ano. A temperatura média do ar é de 21°C, em janeiro, e 27°C, em julho.
Na sua capital, Havana, podemos fazer uma viagem no tempo,
recuando até aos anos 50. Vale a pena conhecer o seu centro
histórico, declarado pela Unesco como Património Cultural da
Humanidade, passar pelo Palácio Presidencial, Parque Central,
Capitólio, Bar-restaurante “Floridita”, “La Bodeguita del médio”,
Praça da Catedral e Praça de Armas. Recomenda-se ainda a passagem pelo Malecón, pela Universidade de Havana e pela Praça
da Revolução. Não pode deixar de visitar uma fábrica de tabaco
e o Museu do Rum.
Em Viñales, a cerca de 400 km de Havana, recomenda-se a visita
a uma típica quinta de plantação de tabaco, “Ranchon Las Barrigonas”, e a uma fábrica de tabaco. Passeio pelo Parque Nacional
Valle de Viñales, declarado pela Unesco como Paisagem Cultural
Protegida, e conhecido pelas suas montanhas de cumes redondos e pelas inúmeras grutas. Visita ao mural da pré-história, uma
obra de arte de 120 metros, pintada num rochedo. Recomenda-se ainda a paragem no miradouro dos Jasmins, para apreciar a
magnífica vista do vale e um passeio de barco para visita à gruta
“Cueva del Indio”.
Outro ponto que vale a pena descobrir em Cuba é Cienfuegos,
única cidade cubana fundada por franceses, e o seu Parque Central, o Teatro Tomás Terry e o Palácio do Vale.
Em Trinidad, cidade museu declarada Património da Humanidade
pela Unesco, passeie pelas ruas empedradas e pelos magníficos
edifícios coloniais, visite o Museu Romântico ou o Palácio Cantero.
Em Santa Clara, recomenda-se a visita ao Mausoléu Che Guevara
e ao monumento ao comboio blindado, comboio que foi tomado pelos guerrilheiros, na estratégica batalha de Santa Clara.
Mas Cuba também são praias e o difícil é escolher a melhor. Escolha entre várias e maravilhosas extensões de areia fina e dourada, verdadeiros paraísos naturais de águas cristalinas, cuja temperatura média é de 26ºC.

CUBA
VARADERO
HAVANA
CAYO SANTA MARIA

CAYO COCO

CAYO largo

TRINIDAD

SANTIAGO

Um lugar onde a tradição e a cultura são respeitadas e vividas
com intensidade. Em 2019, Havana prepara-se para completar
500 anos, sendo que serão cinco séculos celebrados numa época em que se começam a sentir algumas mudanças.
A nível agrícola, Cuba é um dos principais produtores de rum, tabaco e cana de açúcar. A sua gastronomia, para além de integrar
alguns destes elementos, sofreu ao longo dos tempos uma forte
influência espanhola e africana.

A visitar
Chegar a Havana ou a Pinar del Rio, a única região na ilha a produzir charutos havanos, é embarcar numa viagem no tempo, bem
como Trinidad, a cidade colonial mais bem preservada das Caraíbas. A não perder: o Valle de los Ingenios, um centro de produção de açúcar, considerado Património Mundial pela Unesco, e
os Cayos e as suas encantadoras praias, que parecem saídas de
um postal.

Guia

Moeda: Há duas moedas. O peso cubano (CUP) e os pesos conversíveis (CUC), a moeda do turista
Fuso horário: GMT – 5 horas Idioma: Espanhol

CUBA

Varadero
7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA-VARADERO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com
destino a Madrid, para escala e novo embarque em voo com
destino a Havana.
Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido em Varadero. Alojamento.
2º AO 5º DIA – VARADERO
Estadia no hotel em regime de tudo incluído.
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias, verdadeiros

paraísos naturais de areias finas e águas cristalinas, cuja temperatura média é de 26ºC e da animação nos hotéis.
Pode igualmente optar por realizar uma extensão a Havana.
Alojamento no hotel escolhido.
6º E 7º DIAS – VARADERO-HAVANA / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar
localmente, transporte partilhado para o aeroporto de Havana.
Após as formalidades de embarque saída em voo Air Europa
com destino a Madrid. Refeição e noite a bordo.
Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa.
Chegada e fim da Viagem.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com saída/chegada do Porto, por favor consulte-nos.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Air Europa Lisboa / Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “Z” (classe promocional - sem direito a mala de porão); transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento
em quarto Duplo Std no hotel e regime escolhido em Varadero; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (415,00 Euros sujeitas a reconfrmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador.
Serviços Não Incluídos no Preço: Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28,00 Euros / Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Be Live Experience Turquesa



www.belivehotels.com

Sol Varadero Beach (>16 anos)
www.meliacuba.com
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1129€

Memories Varadero Beach Resort

1249€

Iberostar Selection Bella Vista
Varadero 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI



Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

www.memoriesresorts.com

www.iberostar.com



1145€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1203€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

AMÉRICAS

Meliá Península Varadero 
www.meliacuba.com

www.oceanhotels.net

Paradisus Princesa del
Mar (>18 anos) 
www.meliacuba.com

Grand Memories Varadero

1255€

Iberostar Selection Varadero 

1426€

Paradisus Varadero Resort
& Spa 

www.memoriesresorts.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Ocean Vista Azul by H10 

1249€

1221€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Preço indicativo para
Pessoa em Jr. Suite Paradisus em TI

www.iberostar.com

www.meliacuba.com



Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1419€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1456€

Preço indicativo para
Pessoa em Jr. Suite Paradisus em TI
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CUBA

Havana
4 DIAS / 2 NOITES

mente) ao célebre espetáculo do Tropicana, Parisien, Habana-Club, Casa da música, Cerimónia do fecho das portas da cidade “Cañonazo”, etc.

1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino a
Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a Havana.
Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido em
Havana. Alojamento.
2º DIA – HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para aproveitar para conhecer a cidade ou fazer alguma excursão opcional (Viñales, Trinidad, Varadero,
Cayo Largo, etc.) À noite, possibilidade de assistir (também opcional-

3º E 4º DIAS – HAVANA / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar localmente, transporte partilhado para o aeroporto. Após as formalidades de embarque saída em voo Air Europa com destino a Madrid. Refeição e noite
a bordo. Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto da Portela. Fim da Viagem.
Opcionalmente pode fazer 3º ao 7º dia - Varadero ou Cayos
(para o caso da opção recair sobre os Cayos, o último dia de estadia será
novamente em Havana).

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com saída/
chegada do Porto, por favor consulte-nos.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Air EuropaLisboa / Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “P” (classe promocional - sem direito a mala de porão); transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto
com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Havana; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (415,00 Euros sujeitas a reconfrmação e alterações legais); Seguro de Viagens
Operador. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28,00 Euros / Passageiro; Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tryp Habana Libre 
www.melia.com

Hotel NH Capri 
www.nh-hotels.com
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1055€

Habana Riviera by Iberostar 

1086€

Hotel Palacio del Marques de
San Felipe y Santiago de Bejucal

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.iberostar.com

1065€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1095€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

AMÉRICAS

Melia Habana 
www.meliacuba.com

Iberostar Parque Central 
www.iberostar.com

Melia Cohiba 

1123€

Hotel GC Nacional de Cuba 

1169€

Gran Hotel Manzana Kempinski
La Habana 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Moderna em APA

Iberostar Grand Hotel Packard 
www.iberostar.com

1077€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Classic em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.meliacuba.com

1096€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Classic em APA

www.hotelnacionaldecuba.com

www.kempinski.com

1159€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1316€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Patio em APA
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CUBA

Cayos

Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa Maria, Cayo Largo
6 DIAS / 5 NOITES
Complemente a sua viagem a Cuba com uma extensão
aos paradisíacos Cayos. Pegando no pacote de Havana de
4 dias/ 2 noites, pode conciliar a sua viagem, combinando
o encanto da cidade com a areia branca, águas quentes e
paisagem natural dos Cayos Cubanos.
1º DIA – HAVANA /CAYOS
Pequeno almoço no hotel. Em hora a designar localmente
transporte partilhado por estrada desde o hotel em Havana
até ao hotel no Cayo (para Cayo Largo será em voo
doméstico). Chegada ao hotel escolhido e alojamento em
regime de tudo incluído.

2º AO 5º DIA – CAYO SANTA MARIA OU CAYO COCO OU
CAYO GUILLERMO OU CAYO LARGO
Estadia no hotel no regime tudo incluído. Dias livres para
desfrutar das maravilhosas praias, verdadeiros paraísos
naturais de areias finas e águas cristalinas, cuja temperatura
média é de 26ºC.
6º DIA – CAYOS / HAVANA
Pequeno almoço no hotel. Em hora a designar localmente
transporte partilhado por estrada desde o hotel do Cayo até ao
hotel em Havana (para Cayo Largo será em voo doméstico).
Chegada ao hotel escolhido em Havana.

PARTIDAS DIÁRIAS DESDE HAVANA
Nota: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Obrigatória a 1ª e última noite em Havana.
Serviços Incluídos no Preço: Transfere partilhado, para mínimo 2 pessoas Havana / Cayo Santa Maria ou Cayo Coco ou Cayo Guillermo / Havana com direito a 1 bagagem de 20kg (no caso de
Cayo Largo, está incluído também o voo doméstico e respetivas taxas); 5 noites de alojamento no hotel escolhido nos cayos em regime de tudo incluído. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros
que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Os preços indicados são válidos única e exclusivamente como extensão a qualquer um dos programas de Havana.

Melia Jardines del Rey 
Cayo Coco

www.meliacuba.com

Memories Flamenco Beach
Resort 
Cayo Coco

www.memoriesresorts.com
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462€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

496€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Pullman Cayo Coco 
Cayo Coco

www.pullman.accor.com

615€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Deluxe Garden em TI

AMÉRICAS

Iberostar Selection Playa Pilar 
Cayo Guillermo

www.iberostar.com

www.meliacuba.com

Cayo Santa Maria

www.royaltonresorts.com

679€

Paradisus Los Cayos 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Royalton Cayo Santa Maria (>18 anos)


Ocean Casa Del Mar By H10 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Melia Buenavista (>18 anos) 
Cayo Santa Maria

655€

789€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Cayo Santa Maria

www.oceanhotels.net

Cayo Santa Maria

www.meliacuba.com

Sol Cayo Largo 
Cayo Largo

www.meliacuba.com

482€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Deluxe em TI

769€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

655€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI
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CUBA

Circuito O Melhor de Cuba
9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA OU PORTO / MADRID / HAVANA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino a
Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a Havana.
Chegada, assistência e transporte partilhado para o Hotel Habana Riviera by Iberostar 4* ou similar. Alojamento.
2º DIA – HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, City-Tour a Havana, com tour
guiado pela Havana velha. Visita a uma fábrica de tabaco e Museu do
Rum. Visita exterior do mirador do parque Morro-Cabaña. Passeio
pelo centro histórico (declarado pela UNESCO como Património
Cultural da Humanidade) e Havana moderna, passando pelo palácio
Presidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-restaurante “Floridita” e “La
Bodeguita del médio”, Praça da Catedral e Praça de Armas. Almoço
num restaurante local com uma bebida incluída. Passeio em carros
clássicos durante 1 hora, passando pelo Malecón, Universidade de Havana e Praça da Revolução (paragem para fotografias). Regresso ao
Hotel de Havana, passando pela zona moderna de Miramar. À noite,
possibilidade de assistir (opcionalmente) ao célebre espetáculo “Tropicana”, “Parisien” ou cerimónia dos canhões.
3º DIA – HAVANA / VIÑALES / HAVANA (cerca de 400 km)
Pequeno-almoço no hotel. Saída de dia inteiro com destino a Viñales.
Visita de uma quinta típica de plantação de tabaco “Ranchon Las Barrigonas” e uma fábrica de tabacos. Passeio pelo Parque Nacional Valle
de Viñales (declarado pela UNESCO como paisagem Cultural protegida), conhecido pelas suas montanhas de cumes redondos e pelas
inúmeras grutas existentes. Visita ao mural da pré-história (obra de arte
de 120 metros, pintada sobre um rochedo). Paragem no mirador dos
Jasmins, para apreciar a magnifica vista do vale. Almoço típico com
música regional, num restaurante local (inclui uma bebida). Da parte
da tarde, passeio de barco para visita da gruta “Cueva del Indio”. Regresso ao hotel em Havana. Alojamento.
4º DIA – HAVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD (cerca de 500 km)
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel de Havana e saída da
capital Cubana em direção ao Parque Montemar, com paragem para

Partidas diárias
desde Havana

VARADERO
HAVANA
CAYO SANTA MARIA

CAYO COCO

CAYO largo

visitar uma quinta onde se crian crocodilos. Almoço em restaurante local (inclui uma bebida). Da parte da tarde, partida para Cienfuegos com
visita panorâmica da única cidade Cubana que foi fundada por franceses, vendo o Parque Central, o Teatro Tomás Terry e o Palácio do vale.
Continuação da viagem para Trinidad. Alojamento no Hotel Memories
Trinidad 3* ou similar, em regime de Tudo-Incluido. Noite livre.
5º DIA – TRINIDAD / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARIA (cerca
de 300 km)
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel de Trinidad e saída
para visita da cidade museu, declarada Património da Humanidade
pela UNESCO. Passeio pela cidade de ruas empedradas e magníficos
edifícios coloniais, visitando o Museu Romântico ou o Palácio Cantero, uma olaria e será dado algum tempo no mercado artesanal (para
compras de artesanato), finalizando a visita com um cocktail no conhecido Bar “La Canchánchara”. Passagem por Santa Clara, com visita
ao Mausuléo Che Guevara e ao monumento ao comboio blindado
(comboio que foi tomado pelos guerrilheiros, na estratégica batalha
de Santa Clara). Almoço num restaurante local (incluí uma bebida) já
em trânsito para Cayo Santa Maria. Alojamento no Hotel Memories Paraíso 5*, em regime de Tudo-Incluído. Noite livre.
6º E 7º DIAS – CAYO SANTA MARIA
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias de Cayo Santa Maria,
um conjunto de ilhas ligadas à ilha principal de Cuba por uma estrada
sobre o mar de cerca de 40 km. Alojamento em regime de Tudo-Incluído. Noites livres.
8º DIA - CAYO SANTA MARIA / HAVANA (cerca de 400 km) / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel e em hora a reconfirmar localmente, transporte privado para o aeroporto de Havana. Após
as formalidades de embarque, saída em voo Air Europa com destino a
Madrid. Refeição e noite a bordo.
9º DIA - MADRID /LISBOA OU PORTO
Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa/Porto.
Chegada. Fim da Viagem.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. / Por razões operacionais ou por haver dias feriados/
épocas especiais em Cuba (1º Maio, 25 a 27 Julho ou 10 Outubro) a ordem do programa poderá sofrer
alterações / Fábricas de tabaco fechadas aos fins de semana e feriados. Os Museus e monumentos estão
encerrados às segundas-feiras e Feriados.
Serviços incluídos no preço: Voo Air Europa Lisboa / Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “Z” (classe promocional - sem direito a mala de porão); transporte partilhado Aeroporto/ hotel Havana com assistência; 3 noites
em Havana em quarto Duplo Std no Hotel Habana Riviera by iberostar 4*ou similar em alojamento com pequeno
almoço, 1 noite em Trinidad em quarto duplo Std no Hotel Memories Trinidad 3*ou similar em regime de tudo incluído; 3 noites de alojamento em quarto duplo Std no Hotel Memories Paraíso 5* em Cayo Santa Maria em regime
de tudo incluído; excursão de meio dia em Havana com almoço incluído; excursão de dia inteiro a Viñales com
almoço incluído; transporte e visita a Cienfuegos e Trinidad com almoço incluído; transporte e visita a Santa Clara
com almoço incluído; Transporte a Cayo Santa Maria; transporte privado (com base em 2 pessoas) de Cayo Santa
Maria para Apt Havana, transporte entre todos os pontos do itinerário. Guia em português ou espanhol durante as
excursões e transportes (exceto aeroporto / Havana e Cayo Santa Maria - aeroporto de Havana); taxas de segurança e
combustível (no valor de 415,00 Euros sujeitas a reconfirmação e alteração legais) e Seguro de Viagens Operador.

TRINIDAD

SANTIAGO

2049€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
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Apesar de ser um país com uma história relativamente recente, nos EUA descobrem-se praias fantásticas, histórias de
civilizações perdidas, patrimónios da humanidade, culturas
que se misturaram ao longo dos tempos, natureza no estado puro e uma gastronomia que sofreu muitas influências
ao longo dos tempos.
É por tudo isto que partir à descoberta deste país tão diverso
pode ser uma surpresa fantástica, e que só começando esta
jornada é que se percebe que mesmo viajando muito pelos
EUA, fica sempre uma imensidão por descobrir.
A realidade vai muito além de Nova Iorque e de outras cidades icónicas, apesar de serem pontos obrigatórios de visita
para qualquer turista. Nesta vastidão, vale a pena descobrir a
quente e acolhedora Flórida e os seus parques temáticos, toda
a Costa Oeste com magníficas cidades como São Francisco,
Los Angeles, Las Vegas, a cidade do jogo e a contrastar, os parques nacionais, as Montanhas Rochosas e a famosa Rota 66
que atravessa o país de costa a costa.

A visitar
Em Nova Iorque, descubra Midtown, o centro de Manhattan,
onde estão localizados os mais importantes marcos da cidade
e onde existe a maior concentração de diversidade arquitetónica. Deslumbre-se com alguns dos arranha-céus mais inovadores e marcantes de todos os tempos como o edifício Chrysler,
uma torre, também ela art déco, de aço inoxidável ornada com
tampas de radiador, volantes, automóveis e gárgulas inspiradas num capot, construída para ser a sede da Chrysler; ou, um
pouco mais a sul, o Empire State Building, o arranha-céus mais
famoso de Nova Iorque. Vale a pena subir até ao terraço de
observação no 86.º andar. Outro dos locais de visita obrigatória para amantes de arquitetura e nostalgia cinematográfica é a
Grand Central Terminal.
Em Miami, experiencie as vistas e os sons da “Cidade Mágica”,
um cenário tropical repleto de história arquitetónica. A baixa de
Miami casa do renovado BaysideMarketplace; Coconut Grove, a mais antiga cidade da área metropolitana de Miami, conhecida por Miami’s Food Court, pelos seus muitos e variados
restaurantes e cafés ao ar livre; Coral Gabes, quase totalmente
construída num estilo mediterrânico revivalista; a Little havana,
bairro de imigrantes cubanos famosos pelas suas áreas parecidas ao Calle Ocho e ao Domino Park, e pelas suas atividades
sociais-culturais e políticas.
Em Orlando, poderá visitar Downtown Disney, com mais de
70 lojas, entretenimento ou assistir a um jantar com espetáculo, como o das noites árabes. Orlando é a capital mundial de
parques temáticos, aqui poderá escolher o seu itinerário a partir
das numerosas atracões que a cidade tem para oferecer, dos
parques Walt Disney World Resort®, passando pelos parques
da Universal® ou pelo refrescante SeaWorld® Orlando.
Aproveite para visitar todas as praias que a Ilha pode oferecer, como por exemplo Cable, Junkanoo, Saunders ou mesmo
Cabbage. O snorkeling e o mergulho, para conhecer as várias
barreiras de corais, são outro dos atrativos.
Depois da agitação de Nova Iorque ou dos mergulhos nas
praias de South Beach e dos passeios pela famosa Ocean Drive,
em Miami, é tempo para a próxima paragem: Bahamas. Pensar

EUA E BAHAMAS
SÃO FRANCISCO
LAS VEGAS

NOVA IORQUE

LOS ANGELES
MIAMI
NASSAU

neste arquipélago é pensar em deslumbrantes praias de areia
branca, águas cristalinas e recifes de coral. Desfrutar das maravilhosas praias na Ilha Paradise, apreciar os fabulosos buracos
azuis, as famosas cavernas subaquáticas, visitar atrações históricas como o Museu dos Piratas, fazer compras (a isenção de
impostos tornam as Bahamas um paraíso dos shopaholics) ou
aproveitar a animada vida noturna de Nassau são alguns dos
motivos para que escolha as Bahamas como o seu próximo
destino de férias. Ideal para luas-de-mel, este conjunto de mais
de 700 ilhas, muitas delas desabitadas, é um verdadeiro paraíso. O destino é muito popular para a prática de snorkeling e
de mergulho: a enorme Barreira de Coral de Andros, a Gruta
de Thunderball ou os corais negros e a famosa Estrada Bimini,
resquícios do que alguns acreditam ser o continente perdido
da Atlântida, são alguns dos exemplos do maravilhoso mundo
subaquático das Bahamas, e Paradise Island, o destino turístico
mais famoso das ilhas, é sinónimo de magníficas praias, restaurantes gourmet e excelentes hotéis. Os amantes de águas
quentes, mar inacreditavelmente azul e areal branco, a perder
de vista, vão deslumbrar-se. Algumas das melhores praias do
mundo ficam certamente nas Bahamas.

Guia

Moeda: Dólar americano USD (EUA) e Dólar baamiano (Bahamas)
Fuso horário: Entre GMT - 5 horas na costa Este e GMT - 8 horas, na costa Oeste (EUA). GMT - 5 horas (Bahamas)..
Idioma: Inglês

EUA

Nova Iorque
7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA – LISBOA / NOVA IORQUE
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída em voo TAP com destino a Nova Iorque. Chegada ao aeroporto John f. Kennedy, acolhimento e transporte para o hotel
escolhido. Alojamento.

6º E 7º DIAS – NOVA IORQUE
À hora indicada, partida para o aeroporto John f. Kennedy. Formalidades
de embarque para voo TAP com destino a Lisboa. Noite a bordo.
Chegada e fim dos nossos serviços.

2º AO 5º DIA – NOVA IORQUE
Dias inteiramente livres para descobrir a cidade ou optar por uma das excursões disponíveis. Aproveite para conhecer a Central Park, Lincoln Center, St. John, Ponte George Washington, Harlem, 5ª Avenida, Rockefeller
Center, China Town, Wall Street.
Paragem no Battery Park para vista sobre a Estátua da Liberdade (os passageiros que decidirem ficar na zona sul de Manhattan, regressarão por
meios próprios ao hotel). Tarde e noite livres para continuar a descoberta
desta fabulosa metrópole, única no mundo, onde a atividade humana se
mantém 24 sobre 24 horas. Sugerimos visita a um dos mais extraordinários museus do mundo, o Metropolitan Museum. Alojamento

NOTA Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento de transfere privado consulte-nos. Existe a possibilidade de saída/chegada do Porto, por favor consulte-nos.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / John F Kennedy / Lisboa em voo TAP classe ‘O’ Discount (sem mala
de porão); transporte regular do aeroporto/ hotel / aeroporto; 5 noites de alojamento no hotel e regime
indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (324 Euros / passageiro, sujeitas a reconfrmação e
alterações legais); Seguro de Viagens Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações obrigatórias
(pagas localmente); Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Os valores
para ocupação tripla e quádrupla, são considerando as camas existentes nos quartos, a colocação de camas
adicionais, quando pos-sível, será sempre sujeita a disponibilidade do hotel e serão cobradas como extra ao
preço apresentado (por favor consulte-nos).Obrigatório passaporte eletrónico e visto para os Estados Unidos,
com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov

VOOS TAP Partidas diárias desde Lisboa.
Partidas às terças e sextas, desde o Porto em voo direto.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt

Pennsylvania Hotel 
www.hotelpenn.com

The Roosevelt Hotel 
www.theroosevelthotel.com
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998€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1505€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Skyline Hotel 
www.skylinehotelny.com

Morgans Hotel 

www.morganshotelgroup.com

1100€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1350€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

AMÉRICAS

The Roosevelt Hotel 
www.theroosevelthotel.com

Riu Plaza New York Times Square 
www.riu.com

Morgans Hotel 

1425€

Aka Times Square 

1646€

The Mark Hotel 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Novotel New York Times Square 
www.accorhotels.com

1505€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

www.morganshotelgroup.com

www.stayaka.com/aka-times-square

www.themarkhotel.com

1350€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1560€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1899€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA
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Joia do Este com Nova Iorque
10 DIAS/8 NOITES

1º DIA – LISBOA / NOVA IORQUE
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades
de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Nova Iorque. Chegada ao
aeroporto de JFK, acolhimento e transporte regular para o Hotel Holiday
Inn Express ou similar. Resto de dia livre.
2º DIA – NOVA IORQUE / FILADELFIA / WASHINGTON
Pequeno-almoço americano. Pela manhã saída em direção a Filadelfia, cidade onde treze colónias declararam a sua independência de Inglaterra. Ao
chegar, início da visita de cidade, que inclui: O caminho de Elfreth, o antigo
bairro vitoriano, a avenida Benjamin Franklin, com paragem em frente ao
Museu de Arte e do Sino da Liberdade. Tempo para almoçar (não incluído) no edifício da bolsa de valores. Continuação da viagem em direção a
Washington. Chegada e alojamento no hotel Marriott Wardman Park Hotel
ou similar. Resto de dia livre.
3º DIA – WASHINGTON
Pequeno-almoço americano. Saída para visita de quatro horas pela cidade,
que nos levará até ao Cemitério de Arlington, onde se encontram os túmulos dos irmãos Kennedy; os memoriais dos presidentes Lincoln e Jefferson;
a Casa Branca (unicamente o exterior); a Avenida Pennsylvania e o Capitólio. Tarde livre para visitar os museus do Instituto Smithsonian. Alojamento
no hotel Marriott Wardman Park Hotel ou similar.
4º DIA – WASHINGTON / CATARATAS NIÁGARA
Pequeno-almoço americano. Pela manhã cedo, saída em direção a Niágara. O percurso levar-nos-á a cruzar os estados da Pensilvânia e Nova
Iorque, atravessando os montes Apalaches. Chegada a Niágara pela tarde
e mediante tempo disponível realização do passeio de barco pelo rio até
às cataras “Maid of the Mist” (bilhete incluído). (No caso de não ser possível
efetuar a excursão por chegada tardia, a mesma terá lugar no dia seguinte).
Transporte e alojamento no hotel Quality Hotel & Suite ou similar.
5º DIA – CATARATAS NIÁGARA / BOSTON
Pequeno-almoço americano. Pela manhã saída em direção ao lado canadiano das Cataratas do Niágara para visita (não inclui visita dos tuneis).
HOTÉIS SELECCIONADOS
Nova Iorque
Holiday Inn Express / Manhattan West Side / Confort Inn Midtown West
Washington
Marriott Wardman Park Hotel / Niagara Falls / Quality Hotel & Suite /
Niagara Falls, Days Inn at the Falls

2210€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

Na hora a combinar localmente, partida em direção a Boston. Chegada e
alojamento no hotel Four Point by Sheraton ou similar. Resto de dia livre.
6º DIA – BOSTON
Pequeno-almoço americano. Saída para início da visita pela cidade: a Praça
Copley, onde se encontra a igreja da Trinidad, o edifício Hancock, a Boston
Public Library entre outros; passagem pela Universidade de Harvard; o bairro de Back Bay e pelo Mercado de Quincy e pelo Faneuil Hall, entre outros
pontos de interesse.
Tarde livre para atividades de carácter pessoal. Alojamento no hotel Four
Point by Sheraton ou similar.
7º DIA – BOSTON / NOVA IORQUE
Pequeno-almoço americano. Pela manhã, saída em direção a Nova Iorque. Pelo caminho, paragem em Newport para visita a esta encantadora
cidade conhecida como a capital dos barcos de vela. Após almoço (não
incluído), continuação da viagem até Nova Iorque, onde chegaremos a
meio da tarde. Alojamento no hotel Holiday Inn Express ou similar. Resto
de dia livre.
8º DIA – NOVA IORQUE
Após Pequeno-almoço americano, início da visita de cidade de Nova Iorque, começando por a parte alta de Manhattan, Lincon Center, a casa “Dakota Strawberry Fields”, Central Park e o histórico Harlem. Descendo pela 5ª
avenida observamos os museus Metropolitano, Frick e Guggenheim.
Depois de uma paragem no Rockefeller Center, de onde é possível apreciar
a arquitetura da Catedral de St. Patrick, a visita continua em direção à baixa
de Manhattan, passando pela Broadway, Times Square, Greenwich Village,
Soho, Chinatown, Wall Street, Baterry Park (de onde é possível observar a
Estatua da Liberdade). Regresso e alojamento no hotel Holiday Inn Express
ou similar. Resto de dia livre para atividades de carácter pessoal.
9 E 10º DIAS – NOVA IORQUE / LISBOA
Pequeno-almoço americano. À hora indicada, partida para o aeroporto.
Formalidades de embarque. Regresso a Lisboa. Noite a bordo. Chegada e
fim dos nossos serviços.

Wakefield
Four Points by Sheraton / Wakefield Boston Hotel
Hotéis de recolha
7h00 - Holiday Inn Express / Confort Inn Midtown West

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Nova Iorque-JFK / Lisboa em voos TAP classe “O” DISCOUNT sem direito a mala de porão; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 1 noite de alojamento em Nova Iorque no Hotel
Holiday Inn Express ou similar com regime de pequeno-almoço americano; 2 noites de alojamento em Washington no Hotel Marriott Wardman Park Hotel ou similar com regime de pequeno-almoço americano; 1 noite de alojamento nas
Cataratas de Nagara no Quality Hotel & Suite ou similar com regime de pequeno-almoço americano; 2 noites alojamento em Boston no Four Point by Sheraton ou similar com regime de pequeno-almoço americano; 2 noites de alojamento em
Nova Iorque no Holiday Inn Express ou similar com regime de pequeno-almoço americano; em Nova Iorque incluí o Tour Alto e Bajo de Manhattan; Serviço de bagagem em todos os hotéis (uma mala por passageiro); Taxas de aeroporto,
segurança e combustível (324,00 Euros / passageiro, sujeitas a reconfrmação e alterações legais); Seguro de Viagens Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Gratifcações; refeições exceto quando assim indicado no itinerário; outros que não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Obrigatório passaporte eletrónico e visto para os Estados Unidos e Canadá, com pedidos disponiveis em https://esta.cbp.dhs.gov e www.canada.ca/eTA.

VOOS TAP Com partidas às quintas-feiras de Lisboa
Outras companhias aéreas consulte-nos.
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O Melhor de Nova Iorque
7 DIAS / 5 NOITES

1º DIA - LISBOA OU PORTO / NOVA IORQUE
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo TAP com destino a Nova Iorque.
Chegada, assistência e transporte partilhado para o Hotel Riu Plaza Times
Square ou similar.
O hotel está situado literalmente no coração de Nova Iorque, uma das
zonas mais vibrante e cosmopolita do mundo, com museus, teatros, restaurantes e grandes lojas. Alojamento.
Nota: Concierge do nosso fornecedor disponível diariamente, em língua
espanhola no lobby do hotel, das 08h00 às 19h00.
2º DIA - NOVA IORQUE
Pequeno almoço (buffet americano) no hotel. Tour pela cidade de Manhattan com guia em espanhol. É possível admirar os monumentos e
edifícios mais famosos: Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, Times Square e o Empire State Building en Midtown, Central Park, o pulmão
verde de Manhattan e o primeiro parque urbano dos Estados Unidos, que
divide o este do oeste da cidade (Upper East e Upper West Side). O tour
continua pelo centro da cidade, onde se visitará o distrito financeiro, Wall
Street, Ground Zero e Battery Park, onde se pode admirar a beleza da
Estátua da Liberdade. Brunch americano num Rooftop (apenas disponível
aos domingos. Para as visitas ás terças ou quartas-feiras, será servido um
jantar buffet no hotel). Fim de tarde livre para atividades e visitas a gosto
pessoal. Alojamento.

837€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

3º DIA - NOVA IORQUE
Pequeno almoço (buffet americano) no hotel. Caminhada a pé pelo
novo distrito de Hudson Yards, a nova área urbana de Nova Iorque. Maior
empreendimento imobiliário particular desde a construção do Rockefeller Center, a área tem prédios comerciais, residenciais, shopping center
e restaurantes. Destaque para Hudson Yard Vessel, a nova atração de 46
metros de altura, também conhecido como a nova escadaria de Nova
Iorque. Da parte da tarde, sugerimos a visita do MOMA: o Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque, com a maior e mais influente coleção de arte
moderna do mundo. Resto de tarde livre para atividades e visitas a gosto
pessoal. Alojamento.
Nota: Entrada incluída no Museu Moma.
4º E 5º DIAS - NOVA IORQUE / LISBOA OU PORTO
Pequeno almoço (buffet americano) no hotel. Em hora a combinar localmente, saída em transporte partilhado para o aeroporto de Nova Iorque.
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo TAP com destino a Lisboa ou
Porto. Noite a bordo. Chegada a Portugal. Fim dos nossos serviços.
Notas: O programa poderá sofrer alterações ou ajustes ou mudar a sua
sequência, por motivos meteorológicos ou de feriados ou outras condicionantes.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Nova Iorque-JFK / Lisboa em voos TAP classe “O” DISCOUNT sem direito a mala de porão;
transporte partilhado Aeroporto/ Hotel Nova Iorque / Aeroporto com assistência local; Alojamento no Riu Plaza Times Square 4* ou similar em regime APA; Autocarro ou minivan (dependente do número de participantes) com guia em espanhol;
Brunch num Rooftop (a informar localmente); Tour por Manhattan; Entrada no One World Observatório e Museu de Arte Moderna (MOMA); Visita noturna da cidade: Midtown e Downtown de Manhattan, Ponte de Brooklyn; Taxa de aeroporto
segurança e combustível (310,15 Euros sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de viagens Essencial; Serviços Não Incluídos no Preço: 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. Condições de cancelamento: 95,00 Euros por pessoa, 30 dias antes da partida. Obrigatório passaporte eletrónico e visto de
entrada para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov. Nota: Não existem classificações hoteleiras nos E.U.A, pelo que as indicadas são baseadas em critérios subjetivos e em função da nossa experiência e
dos nossos fornecedores. O transfere de saída deve ser reconfirmado localmente.

VOOS TAP com partidas aos sábados, segundas ou terças-feiras.

23

EUA

Miami

7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA – LISBOA / MIAMI
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Miami. Chegada
ao aeroporto, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.
2º AO 5º DIA – MIAMI
Dias inteiramente livres para descobrir a cidade pelas suas magníficas
praias e pela noite com a sua excêntrica e energética animação.
6º E 7º DIAS – MIAMI / LISBOA
À hora indicada, partida para o aeroporto. Formalidades de embarque
para voo TAP com destino a Lisboa. Noite a bordo. Chegada e fim dos
nossos serviços.

NOTA Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento de transfere privado consulte-nos. Existe a possibilidade de saída/chegada do Porto, por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Miami / Lisboa em voos TAP, em classe “O” DISCOUNT (sem direito a mala de porão); transporte regular aeroporto / hotel / aeroporto; 5 noites de
alojamento no hotel e regime indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (324,00
Euros / passageiro, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações obrigatórias (pagas localmente); Outros que não
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: Os valores para ocupação tripla e
quádrupla, são considerando as camas existentes nos quartos, a colocação de camas adicionais,
quando possível, será sempre sujeita a disponibilidade do hotel e serão cobradas como extra ao
preço apresentado (por favor consulte-nos). Obrigatório passaporte eletrónico e visto para os
Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov

VOOS TAP Com partidas diárias desde Lisboa.
Outras companhias aéreas consulte-nos.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt

Miami – South Beach

Ocean Five 
www.oceanfive.com

Bentley Hotel South Beach 
www.thebentleyhotel .com
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998€

The Savoy South Beach 

1315€

The Betsy South Beach 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.savoy-miami.com

www.thebetsyhotel.com

1279€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1350€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

AMÉRICAS

Pestana South Beach Art Deco 
www.pestana.com

1359€

Delano South Beach 

1275€

Holiday Inn Miami Beach 

1429€

Riu Plaza Miami Beach 

1459€

Fontainebleau Miami Beach 

www.morganshotelgroup.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1709€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Miami – Mid Beach

Lexington Hotel Miami Beach 
www.lexingtonhotels.com

Miami Beach Resort & Spa 
www.miamibeachresortandspa.com

Grand Beach Hotel 
www.miamihotelgrandbeach.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

www.ihg.com

www.riu.com

www.fontainebleau.com

1359€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1259€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1527€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

25

EUA

Extensão a Orlando à partida de Miami
5 DIAS / 4 NOITES
1º DIA – MIAMI / ORLANDO
Recolha no hotel selecionado em Miami em hora a combinar localmente
e transporte regular para o Aeroporto Internacional de Miami (MIA).
Formalidades de embarque. Saída em voo American Airlines com destino
a Orlando (MCO). Chegada e transporte para o hotel escolhido em Orlando e alojamento.
2º AO 4º DIA – ORLANDO
Dias inteiramente livres. A. Quer se trate de uma viagem em família, em
casal, individualmente ou com um grupo de amigos, em Orlando encontramos inúmeras coisas para fazer. Orlando oferece experiências únicas

para cada visitante as quais garantem umas férias inesquecíveis. Desde
dias passados no mundo de fantasia num dos vários parques temáticos
como a Disney ou Universal Studios, à vida noturna em City Walk, compras nos diversos outlets ou apreciando a magnifica gastronomia e cultura
local.
5º DIA – ORLANDO / MIAMI
Em hora a combinar localmente transporte regular para o Aeroporto Internacional de Orlando. Formalidades de embarque e voo American Airlines com destino a Miami (MIA). Chegada ao aeroporto de Miami ou hotel
selecionado em Miami.

Serviços Incluídos no Preço: Transporte regular do hotel escolhido em Miami para o aeroporto de Miami, voo American Airlines Miami / Orlando / Miami em classe “S” (obriga a compra antecipada de 14 dias);transporte regular aeroporto
de Orlando, hotel escolhido em Orlando, aeroporto de Orlando; 4 noites de alojamento no hotel escolhido e regime indicados; transporte entre o aeroporto de Miami e hotel escolhido em Miami; taxas de aeroporto segurança e
combustível (38,00 Euros / passageiro, sujeitas a reconfirmação no ato de emissão). Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações obrigatórias (pagas localmente); Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Obrigatório passaporte eletrónico e visto para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov

VOOS AMERICAN AIRLINES
Partidas diárias desde Miami.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt
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Orlando – Universal Studios

Universal’s Loews Royal Pacific 
www.loewshotels.com

Universal’s Hard Rock Hotel 
www.hardrockhotelorlando.com

1169€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1099€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

1259€

Universal's Loews
Portofino Bay Hotel 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

www.loewshotels.com

Orlando – Disney World®

Disney’s All Star Music Resort 
www.disneyworld.disney.go.com

Disney’s Port Orleans Resort 
www.disneyworld.disney.go.com

1059€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard em SA

Disney’s Yacht Club Resort
www.disneyworld.disney.go.com

839€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard em SA

S

1399€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo Standard em SA
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O parque Walt Disney World é mais que um simples parque temático, é
um gigantesco resort turístico para crianças e adultos, que abrange 122
km² de pura magia e fantasia, com quatro parques temáticos, três parques
aquáticos e 6 circuitos de golfe, assim como inúmeras lojas, restaurantes

e locais de lazer. Qualquer motivo é bom para se deixar levar pela fantasia, experimentar a magia da Disney, tornar realidade os seus sonhos,
misturar a imaginação e realidade num mundo de histórias de fantasia,
com
personagens
queridas,
contos
eternos
e
aventuras.

OPÇÕES (Preços válidos em euros por pessoa)

ADULTO

Disney Parques: Opção Base
Inclui entradas conforme número de dias reservado em um dos seguintes parques: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios,
Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Disney Parques: Opção Hopper
Inclui uma ou mais entrada por dia conforme número de dias reservados nos seguintes parques: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney
Studios, Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Disney Parques: Opção Hopper Plus
Inclui uma ou mais entrada por dia conforme número de dias reservados nos seguintes nos seguintes parques: Magic Kingdom Park, Epcot,
Disney Studios, Disney’s Animal Kingdom Theme Park. mais a mesma quantidade de visitas aos outros parques do complexo Disney
(Disney’s Blizzard Water Park, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Complexo EPSN Wide Wolrd of Sports e Disney’s Oak Trail Golf Course
e Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course ou Campo de minigolfe Disney’s Winter Summerland.

CHD 3-9

1 dias de acesso

194,40

194,40

2 dias de acesso

397,90

194,40
194,40

3 dias de acesso

397,90

4 dias de acesso

397,90

194,40

1 dias de acesso

277,20

270,30

2 dias de acesso

486,50

473,80

3 dias de acesso

587,70

570,40

4 dias de acesso

718,80

695,80

4 dias de acesso

749,60

718,80

5 dias de acesso

740,60

718,80

6 dias de acesso

748,60

705,00

7 dias de acesso

757,90

736,00

Notas: Para aceder aos parques da WALT DISNEY WORLD, é imprescindível ter consigo o voucher com código de barras “E-Ticket Order Confirmation” emitido pela Solférias.
As crianças menores de 3 anos são grátis. Estacionamento, transporte e assistência nos Parque, não incluidos nas tarifas. Os preços apresentados são válidos unicamente com reserva prévia de alojamento em Orlando com a Solférias. Para
valores de entrada sem alojamento contratado, consulte-nos.
Importante: Após a aceitação do preço e solicitação da reserva, as entradas são não reembolsáveis (100% de gastos em caso de cancelamento/alteração). Os valores podem sofrer alterações, sem aviso prévio (consulte-nos).

UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL’ ISLANDS ADVENTURE E CITYWALK
MODALIDADE (preço em euros por pessoa)

Universal Orlando: 02 parques / 02 dias - Opção
Park to Park

ADULTO

CHD 3-9

297,90

287,50

Viva uma grande experiência entre bastidores, do outro lado do ecrã, e
faça parte da ação dos seus filmes favoritos com muita adrenalina nos
Parques Universal Studios, Island of Adventure, Volcano Bay Waterpark e
acabe o dia no CityWalk.
Através desta experiência de cinema e TV, poderá usufruir de uma vasta
seleção de espetáculos, cenários de filmes e outras atrações, bem como
inúmeros restaurantes e lojas temáticas e agora com a grande atração do
Mundo Mágico de Harry Potter.
No Universal CityWalk poderá fazer tudo numa noite e num só local. O
ponto mais animado de Orlando para o lazer.
Célebre entre os moradores e os visitantes, este resort de diversão de
121.000 m² é o destino ideal de Orlando para passar uma noite divertida
com a família ou com amigos ou uma noite romântica para casais. Além
das discotecas, os restaurantes, as lojas e as salas de cinema, CityWalk
também oferece uma grande variedade de concertos e eventos especiais
durante todo o ano.
Notas: Os parques estão abertos todos os dias sendo que o horário varia consoante a estação.
V. Os bilhetes são válidos durante 7 dias consecutivos a partir da data da sua primeira utilização. As crianças
menores de 3 anos são grátis. Não Inclui: Transporte para o parque, estacionamento e assistência dentro do
parque. Importante: Os valores apresentados podem sofrer alteração sem aviso prévio (por favor, consulte-nos).

Este ingresso permite admissão para Universal Studios Florida e Universal’s Islands of Adventure, e determinados locais de entretenimento do CityWalk em um mesmo dia, por dois
dias de calendário em um período máximo de sete (7) dias consecutivos a partir da primeira
utilização do ingresso.

MODALIDADE (preço em euros por pessoa)

01 dia - Opção nada com golfinhos
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ADULTO

CHD 06-11

216,20

216,20

MODALIDADE (preço em euros por pessoa)

1 dia de acesso

ADULTO

CHD 03-11

95,00

95,00

AMÉRICAS

Miami + Nassau (Bahamas)
7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA - LISBOA / MIAMI
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida.
Formalidades de embarque e partida no horário e com a companhia
aérea indicada para Miami. Chegada segundo horário indicado e transporte partilhado para o hotel selecionado. Alojamento.
2º DIA - MIAMI
Dias livres para desfrutar desta maravilhosa cidade. Com um clima ótimo para usufruir de atividades ao ar livre, sugerimos um passeio a pé
ou de bicicleta por Miami Beach. É obrigatório dar um mergulho nas
praias de South Beach e passar pelas tão famosas ruas de Ocean Drive
e Lincoln Road para fazer compras e conhecer bons restaurantes. Alojamento no hotel selecionado.
Nota: Consulte-nos para agendar atividades, excursões e/ou outros
serviços.
3º DIA - MIAMI / NASSAU (BAHAMAS - ILHA NOVA DA PROVIDÊNCIA OU ILHA PARADISE):
Em hora a combinar localmente, saída do hotel para check-out e
transporte partilhado para o aeroporto de Miami. Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo AA com destino a Nassau (Ilha Nova da Providência) de acordo com o horário selecionado. Chegada segundo horário
indicado e transporte partilhado para o hotel selecionado. Alojamento.

4º E 5º DIAS - NASSAU (BAHAMAS -ILHA NOVA DA PROVIDÊNCIA
OU ILHA PARADISE):
Dias inteiramente livres na mais conhecida cidade das Bahamas. Sugerimos um passeio pela Ilha, visita ao Parque Aquático Atlantis e à «Blue
Lagoon Island», onde poderá nadar com os golfinhos e leões-marinhos (atividades opcionais, mediante suplemento). Alojamento.
6º E 7º DIAS - NASSAU (BAHAMAS – ILHA DA PROVIDÊNCIA) / MIAMI / LISBOA:
Em hora a combinar localmente, saída do hotel para check-out e
transporte partilhado para o aeroporto de Nassau. Comparência no
aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo AA com destino a Miami. Chegada ao aeroporto de Miami e novo embarque com destino a Lisboa. Noite a bordo.
Chegada e Fim dos nossos serviços.

Serviços incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa / Miami / Lisboa em classe económica Discount “O” sem direito a
bagagem de porão (apenas com 10 kg bagagem mão) e voo AA Miami / Nassau (Bahamas) / Miami em classe económica “B” sem direito a bagagem de porão; 2 noites de alojamento no hotel Ocean Five 3* emSA (só alojamento)
em Miami; transporte partilhado aeroporto Nassau/ hotel Nassau (Ilha Nova Providência e Ilha Paradise) / aeroporto
Nassau; 3 noites de alojamento no Hotel The Royal at Atlantis 4* (Paradise Island) em SA (só alojamento) em Nassau;
Taxas de aeroportos, segurança e combustível (486,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro
de viagens Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas hoteleiras locais (Resort Fee); Gratificações obrigatórias nos serviços (pagas localmente) e outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Obrigatório passaporte eletrónico e visto de entrada para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em
https://esta.cbp.dhs.gov .

1539€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
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Fly & Ride Miami e Costa Sul da Flórida
7 DIAS / 5 NOITES
1º DIA - LISBOA/PORTO/FARO – MIAMI (voo direto ou voo com 1 escala)
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida no horário e com a companhia aérea indicada com destino a Miami. Chegada, assistência e transporte partilhado para
o Hotel e regime selecionado. Resto de dia livre. Alojamento.
2º E 3º DIAS - MIAMI (número de noites variáveis)
Dias livres para atividades a gosto pessoal. Sugerimos visitar Miami Beach,
depois South Beach e o District Art Deco, um dos maiores bairros do SÉC.
XX. Este bairro alberga mais de 800 edifícios históricos contruídos nas décadas de 20, 30 e 40, restaurados respeitando os distintos estilos da sua
arquitetura original. Não deixe de conhecer Downtown Miami e Baysite
Market Place e fazer um cruzeiro de 1 hora e meia desde Biscayne Bay.
Deste cruzeiro pode disfrutar das maravilhosas vistas da costa de Miami,
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1220€
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Porto de Miami, Fisher Island, Miami Beach e da rota dos milionários, onde
muitos ricos e famosos tem as suas casas.
Alojamento no hotel selecionado.
4º DIA - MIAMI - KEY WEST (264 KM)
Em hora a combinar localmente, transporte regular para a loja de aluguer
em Miami (próxima ao aeroporto) onde deverá proceder ao levantamento
da mota, que o acompanhará durante o resto da sua viagem pela costa
sul da Flórida. Briefing sobre a utilização da mota e suplementos facultativos. Com a ajuda da aplicação fornecida para telemóvel, use o road book
digital para encontrar a saída em direção à paradisíaca ilha tropical de Key
West, passando pelas Florida Keys, percorrendo a Overseas Highway, que
proporciona sempre magnificas paisagens ao longo das suas 42 pontes até
Key West. A meio sugerimos uma paragem em Key Largo, para observar
a original embarcação “African Queen”. Alojamento no hotel selecionado

AMÉRICAS
5º DIA - KEY WEST
Dia livre para explorar Key West. Lar de Ernest Hemingway, Tennessee
Williams e Robert Frost, Key West continua a ser um retiro para artistas e
escritores. Na zona de Duval Street, não deixe de provar as variedades gastronómicas que poderá encontrar nos inúmeros restaurantes e cafés ao ar
livre que por ali se encontram aproveitando o pôr-do-sol e calor ameno.
Alojamento no hotel selecionado
6º E 7º DIAS - KEY WEST – MIAMI (264 KM) – LISBOA/PORTO/FARO
(voo direto ou voo com 1 escala)
De acordo com o horário de voo previsto dirija-se pela Overseas Highway
para a loja de aluguer em Miami (próxima ao aeroporto), onde deverá fazer a entrega da mota. (Considere o tempo necessário, para devolução da
mota no horário reservado, transporte para o aeroporto e check-in no voo
de regresso). No aeroporto, formalidades de embarque e regresso a Lisboa,
Porto ou Faro. Noite a bordo. Chegada e fim dos nossos serviços.

Motas/Modelos - Categorias
Grand Touring

Touring

Classic

Street

Imagens meramente ilustrativas (a reconfirmar no momento da confirmação)

Notas importantes:
1. O programa/preços não são válidos durante os eventos Daytona Bike Week Biketoberfest (15.10 a 18.10.20), feriados locais e épocas festivas. Para estes períodos, deverá nos consultar para disponibilidade
e valores.
2. Ao reservar um veículo, só é assegurada a categoria selecionada. O modelo de mota é atribuído consoante a disponibilidade existente localmente. Caso pretenda garantir o mesmo, por favor consultenos para mais informações.

Serviços incluídos no preço: em Voos Air Europa Lisboa / Madrid / Miami / Madrid / Lisboa em classe promocional “Z” – bagagem de porão não incluída (opcional); Transporte partilhado
aeroporto Miami / Hotel / aeroporto Miami com assistência local; 3 noites de alojamento em Miami no Pestana South Beach Art Deco Hotel 4* em quarto Art Deco King Bed em regime só alojamento
– tarifa não reembolsável; 3 dias de programa Miami & Key West sem guia que incluí: 2 noites em hotéis 3* “Bike friendly” em regime de só alojamento; 3 dias de aluguer de mota na categoria
selecionada (Grand Touring, Touring, Street ou Classic) com aluguer de capacete para condutor e passageiro*, quilometragem ilimitada, seguro obrigatório contra terceiros, impostos locais e taxa de
entrega e recolha na loja junto ao aeroporto internacional de Miami; Road book em suporte digital em inglês (aplicação para telemóvel); Taxas de aeroporto, segurança e combustível (321,00 Euros, sujeitas
a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas hoteleiras locais (Resort Fee); Gratificações obrigatórias nos serviços (nos transferes em Miami aprox. $4,00 por passageiro e percurso); Quaisquer serviços de
excursões durante o programa; Serviços de transferes durante o programa Miami & Key West; Portagens; Estacionamento no parque dos hotéis selecionados e outros locais, bem como o serviço de “Valet
Parking”; combustível; Seguros opcionais no aluguer da mota (a contratar localmente); Visto de entrada para os EUA; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Obrigatório passaporte eletrónico e visto de entrada para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov
Nota: A idade mínima para aluguer de mota nos Estados Unidos é de 21 anos. Obrigatório cartão de crédito internacional para franquia de aluguer. As cartas de condução – Categoria A emitidas pelo IMTT/
DGV são válidas para conduzir nos E.U.A.
Recomendações: (*) é recomendável que o condutor/passageiro leve o seu próprio equipamento de segurança inclusive o capacete; programa recomendado para condutores com pelo menos 1 ano
de experiência em condução de motos.
Não existem classificações hoteleiras oficiais nos Estados Unidos, pelo que a atribuição das mesmas foi feita com base em critérios subjetivos e em função da experiência da Solférias e dos seus
fornecedores.

Voos diários AIR EUROPA à partida de Lisboa ou Porto via Madrid.
Voos TAP à partida de Lisboa (direto) ou Porto ou Faro (com escala)
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Fly & Drive O Melhor da Flórida

Categoria Standard
10 DIAS / 8 NOITES
1º DIA - LISBOA - MIAMI
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Miami. Chegada.
Ainda no aeroporto de Miami, deverá proceder ao levantamento da viatura
alugada, que o acompanhará durante o resto da sua viagem de introdução costa a costa no melhor que o “Sunshine State” que é a Florida, tem
para oferecer. Experimentar as emoções dos parques de Orlando, disfrutar
do ambiente Art Deco de Miami Beach e observar o lado natural da Florida
em pleno Everglades. Transporte por meio próprio. Alojamento no hotel
selecionado.
2º DIA - MIAMI
Dia livre para poder explorar Miami Beach e a restante aérea urbana de
Miami. Experiencie as vistas e os sons da “Cidade Mágica”, um cenário tropical repleto de história arquitetónica. A baixa de Miami, casa do renovado
Bayside Marketplace; Coconut Grove, a mais antiga cidade da área metropolitana de Miami, conhecida por Miami’s Food Court, pelos seus muitos
e variados restaurantes e cafés ao ar livre; Coral Gabes, quase totalmente
construída num estilo mediterrânico revivalista; a Little havana, bairro de
imigrantes cubanos famosos pelas suas áreas parecidas ao Calle Ocho e
ao Domino Park, e pelas suas atividades sociais-culturais e políticas. Transporte por meio próprio. Alojamento no hotel selecionado.
3º DIA - MIAMI BEACH – FLORIDA KEYS – KEY WEST (272 KM)
Hoje, saía de Miami Beach em direção à paradisíaca ilha tropical de Key
West, passando pelas Florida Keys, percorrendo a Overseas Highway, que
proporciona sempre magnificas paisagens ao longo das suas 42 pontes
até Key West. Há sempre algo acontecendo em Key West, as lojas especializadas, os cafés ao ar livre e restaurantes ao longo da marginal. Não
deixe de apanhar o comboio turístico que o levará aos principais pontos
históricos e paisagísticos da ilha. Imperdível é também a visita à Casa e
Museu de Ernest Hemingway, onde o autor escreveu e viveu por mais de
dez anos. Aventure-se no jardim da casa-museu e cruze-se com os Peculiares gatos de seis dedos que partilham a casa e eram a grande paixão do
nobel da literatura. À noite, caminhe por Duval Street e desfrute de uma
atmosfera festiva e não deixe de provar um dos pratos favoritos de Key
West, “conch fritters” (caracol marinho servido em bolinhos de massa fritos). Nenhuma visita a Key West estará completa sem assistir à celebração
do pôr do sol no Mallory Square. Uma multidão composta por turistas,
locais, vendedores, artistas de rua e artesãos junta-se para se despedir da
luz diurna. Transporte por meio próprio. Alojamento no hotel selecionado.
4º DIA - KEY WEST – EVERGLADES – FORT MYERS BEACH (455 KM)
Parta de Key West em direção a norte para as Upper Keys, mantenha os
olhos abertos para as várias espécies de garças que povoam a região. En-
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quanto contínua para norte, o lado mais natural e selvagem da Florida
vai surgindo no horizonte, os Everglades começam a aparecer. Uma flora única e uma incrível vida selvagem povoam a região pantanosa dos
Everglades, incluído o famoso aligator. Pode optar por fazer aqui uma pequena paragem para visitar o Shark Valley e embarcar numa viagem de
Hovercraft para observar mais de perto a fauna, entre a qual encontramos
os já referidos aligatores, veados de cauda branca, lontras de rio, cerca de
200 espécies diferentes de aves, seguido de uma visita ao museu e quinta
de aligatores, onde pode observar cerca de 100 aligatores, crocodilos e
caimões negros. (visitas não incluídas). Continue em direção a Fort Myers
Beach, onde ficará alojado no hotel escolhido para esta noite. É na zona
de Fort Myers e ilhas adjacentes que se encontram as praias mais naturais
da Flórida. São o paraíso para as aves e local de eleição para a nidificação
de tartarugas marinhas. Encontra na baixa da cidade uma variada oferta
alimentar. Transporte por meio próprio. Alojamento no hotel selecionado.
5º DIA - FORT MYERS BEACH – SARASOTA – LONGBOAT KEY – ANA
MARIA ISLAND – ORLANDO (405 KM)
Antes de sair com destino a Fort Myers, conheça algumas das mais populares atracões da área. Visite, acompanhado por um guia a casa de inverno de Edison Ford (visita não incluída), ou aproveite apenas para relaxar
usufruindo das belas praias. Continue em direção a Orlando através de
uma rota costeira que o levará pelas encantadoras praias das cidades de
Sarasota, Longbot Key e Anna Maria Island. Cada uma dessas áreas tem o
seu próprio ritmo e encanto, mas todas têm em comum as praias de areia
branca e fina e as tranquilas águas cristalinas. Uma vez em Orlando, poderá visitar Downtown Disney, com mais de 70 lojas, entretenimento e opções de jantar. Ou assistir a um jantar com espetáculo, como o das noites
Árabes. Transporte por meio próprio. Alojamento no hotel selecionado.
6º E 7º DIAS - ORLANDO
Bem-vindo à capital mundial de parques temáticos. Nos próximos dois
dias poderá escolher o seu itinerário a partir das numerosas atracões que
a cidade tem para oferecer, do Magic Kingdom Park®, passando pelo Universal Studios® Florida e Universal‘s Islands of Adventure®, pelo Disney’s
Epcot® e Disney’s Animal Kingdom® ou pelo refrescante SeaWorld® Orlando. (Entradas para os parques temáticos não incluídas. Para mais informações, consulte-nos). Transporte por meio próprio. Alojamento no
hotel selecionado.
8º DIA - ORLANDO - KENNEDY SPACE CENTER – FORT LAUDERDALE
(384 KM)
Despeça-se da magia de Orlando e rume a Este até Kennedy Space Center, o sítio do Programa Espacial Americano e a sede da NASA. No Centro
de Visitantes, experimente os simuladores interativos, espetáculos ao vivo

AMÉRICAS
e encontros na primeira pessoa com as gigantescas naves espaciais. Conheça um membro original do corpo de astronautas da NASA no Astronaut Encounter (Entrada e visita ao Kennedy Space Center não incluida).
Após o seu dia de exploração espacial, siga em direção a Fort Lauderdale,
conhecida como “Veneza da América” devido ao intricado sistema de canais. O distrito de artes e espetáculos de Fort Lauderdale estendesse ao
longo de Rivefront e avenida Las Olas, oferecendo uma quantidade de
lojas, pastelarias e galerias. Transporte por meio próprio. Alojamento no
hotel selecionado.
9º E 10º DIAS - FORT LAUDERDALE / MIAMI / LISBOA (53 KM)
Disfrute da última manhã de viagem em Fort Lauderdale e de acordo com
o horário de voo previsto dirija-se para o Aeroporto Internacional de Miami, onde deverá fazer a entrega da viatura alugada. (Considere o tempo

necessário, para acesso aeroporto, devolução da viatura e check-in no
voo de regresso). Formalidades de embarque e regresso a Lisboa. Noite a
bordo. Chegada e fim dos nossos serviços.
NOTAS:
1.O programa poderá sofrer alterações ou ajustes ou mudar a sua sequência, por motivos meteorológicos ou de feriados ou outras condicionantes;
2.Suplemento para categorias de rent a car superiores, por favor consulte-nos;
3.Preços para excursões ou entradas em parques temáticos, por favor
consulte-nos;
4. Voos de ligação com saída e chegada ao Porto, por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Voos FINNAIR Lisboa / Londres / Miami / Londres / Lisboa em classe promocional “S” – bagagem de porão não incluída (opcional); 8 dias (192 horas) de aluguer de viatura Grupo A – económico (Chevrolet
Spark ou similar c/AC) em tarifa “Neverlost” que inclui: quilometragem ilimitada, Cobertura de Roubo e Danos Próprios (LDW), Cobertura adicional de Responsabilidade Civil (LIS), um tanque de gasolina, GPS, 3 condutores adicionais,
impostos e taxa de entrega e recolha no Aeroporto Internacional de Miami. A tarifa exclui: seguros PAI/PEC e tudo o que não indicado na “tarifa inclui”; 2 noites de alojamento no hotel escolhido em Miami (Ocean Five 3* ou similar em
regime SA), 1 noite de alojamento no hotel escolhido em Key West (Fairfeld inn keys Collection 3* ou similar em regime SA), 1 noite de alojamento no hotel escolhido em Ft Myers (Outrigger Beach Resort 3* ou similar em regime SA), 3
noites de alojamento no hotel escolhido em Orlando (Clarion Inn Lake Buena Vista 3* ou similar em regime SA), 1 noite de alojamento no hotel escolhido em Fort Lauderdale (Best Western Plus Oceanside 3* ou similar em regime SA);
Guia do destino em suporte digital; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (258,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagem Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Quaisquer serviços de transfer ou excursões durante o programa; Portagens; Estacionamento no parque dos hotéis selecionados e outros locais, bem como o serviço de “Valet Parking”; Todos os
itens mencionados em “tarifa exclui” da tarifa de rent-a-car; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Nota:
A idade mínima para aluguer de viatura nos Estados Unidos é de 20 anos. Aluguer para condutores com idades entre os 20 e os 24 anos deverá considerar uma taxa adicional para viaturas de grupo A a G de 15 Euros por viatura
e dia. Obrigatório cartão de crédito internacional para franquia de aluguer (mínimo USD 400). As cartas de condução emitidas pelo IMTT/DGV são válidas para conduzir nos E.U.A.
Obrigatório passaporte eletrónico e visto de entrada para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov .
Não existem classificações hoteleiras oficiais nos Estados Unidos, pelo que a atribuição das mesmas foi feita com base em critérios subjetivos e em função da experiência da Solférias e dos seus fornecedores.

N.º de noites

Hotéis – Categoria Standard

Localidade

2

Ocean Five 3* ou similar

Miami

1

Fairfield Inn & Suites by Marriott Key West 3* ou similar

Key West

VOOS COM PARTIDAS DIÁRIAS

1

Outrigger Beach Resort ou similar 3* ou similar

Fort Myers Beach

CAPACIDADE MÁXIMA: 5 pessoas

3

Clarion Inn Lake Buena Vista 3* ou similar

Orlando

1

Best Western Plus Oceanside 3* ou similar

Fort Lauderdale

MALAS GRANDES: 0
MALAS PEQUENAS: 2

Valores: Consulte o nosso online.

PREÇOS PARA PACOTES EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
DISPONÍVEIS EM WWW.SOLFERIAS.PT
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Descobrir a Costa Oeste

1809€
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10 DIAS / 8 NOITES

1º DIA - LISBOA / MADRID / LOS ANGELES (SEXTA-FEIRA)
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida em voo AA com destino a Madrid, para
escala e novo embarque em voo com destino a Los Angeles. Chegada,
assistência e transporte partilhado para o Hotel indicado ou similar em
Los Angeles. Alojamento no hotel indicado ou similar.
2º DIA - LOS ANGELES (SÁBADO)
Pequeno almoço americano. Saída do hotel, pela manhã, para visita às
áreas de maior interesse nesta cidade: Downtown, Distrito Financeiro,
Dorothy Chandler, Praça Olvera. Continuaremos até Hollywood onde
apreciaremos o Teatro Dolby (onde se faz a entrega dos Óscares), o Teatro Chino, a Avenidas das Estrelas e Sunset Boulevard. Continuaremos até
à zona de Beverly Hills. Regresso ao hotel. Alojamento.
3º DIA - LOS ANGELES / GRAND CANYON WILLIAMS – CERCA DE 696
KM (DOMINGO)
Pequeno almoço americano. Saída pela manhã do hotel em direção ao
Grand Canyon, cruzando os desertos de Mojave y Arizona, pela mítica
rota 66. Chegada pelas últimas horas da tarde. Alojamento no hotel indicado ou similar.
4º DIA - GRAND CANYON WILLIAMS / ROTA 66 / HOOVER DAM / LAS
VEGAS – CERCA DE 356 KM (SEGUNDA-FEIRA)
Pequeno almoço continental. Pela manhã, saída do hotel para visita ao
Gran Canyon (parte Sul). É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e fotografia. Passaremos por alguns pontos de interesse no parque.
Depois do parque, saída em direção a Las Vegas. No caminhamos, cruzaremos a Rota 66 e Hoover Dam, antes de chegar à cidade dos casinos,
Las Vegas. Alojamento no hotel indicado ou similar.
5º DIA - LAS VEGAS (TERÇA-FEIRA)
Pequeno almoço americano. Dia livre para realizar passeios opcionais
pela manhã e tarde. Pela noite realizaremos uma excursão noturna pela
cidade, parando no famoso letreiro “Welcome to fabulous Las Vegas, Nevada”. De seguida, percorreremos a famosa rua Strip Las Vegas de sul a
norte e admirando as suas múltiplas atrações. Visita à rua Fremont, parte
antiga da cidade e finalizaremos visitando o famoso hotel de Las Vegas
Caesars Palace. Regresso ao hotel. Alojamento.

2 noite

Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 3* ou similar

Los Angeles

1 noite

Holiday Inn Express Grand Canyon 3* ou similar

Grand Canyon

2 noite

Luxor Hotel & Casino 3* ou similar

Las Vegas

1 noite

Mammoth Mountain Inn 3* ou similar

Mammoth
Lakes ou
Fresno

2 noite

Hilton San Francisco Union Squares 3* ou similar

São Francisco

Obs.: Os hotéis podem sofrer alteração sem aviso prévio. Consulte o nosso online.

6º DIA - LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO – CERCA DE
496KM (QUARTA-FEIRA)
Pequeno almoço americano. Saída de Las Vegas e do deserto de Nevada
e entraremos novamente na Califórnia em direção à cidade de Fresno
pelo conhecido e extenso vale de São Joaquim (no verão o itinerário altera para Mammoth Lakes). Chegada ao final da tarde. Alojamento no hotel
indicado ou similar.
7º DIA - MAMMOTH LAKES O FRESNO / YOSEMITE / SÃO FRANCISCO
– CERCA DE 430KM (QUINTA-FEIRA)
Pequeno almoço americano. Saída em direção ao Parque Nacional de
Yosemite, onde teremos a oportunidade de apreciar a natureza, em todo
o seu esplendor. Seguimos para São Francisco, onde passaremos pelo
vale de São Joaquim.
Alojamento no hotel indicado ou similar.
8º DIA - SÃO FRANCISCO (SEXTA-FEIRA)
Pequeno almoço americano. Pela manhã, iniciamos a visita a esta maravilhosa cidade, incluindo as zonas do centro e zona financeira, com paragens no Centro Civico, Twins Peaks, Golden Gate Park, a famosa ponte
Golden Gate e finalizamos em Fisherman’s Wharf.
Resto de dia libre para realizar excursões opcionais (sugerimos a realização do Cruzeiro Alcatraz ou Sausalito – deve ser reservado com 30 dias
de antecedência). Alojamento no hotel indicado ou similar.
9º E 10º DIAS - SÃO FRANCISCO / CIDADE DE LIGAÇÃO / LISBOA (SÁBADO)
Pequeno almoço americano.Em hora a combinar localmente, partida em
direção ao aeroporto . Após as formalidades de embarque, saída em voo
AA com destino a Filadélfia. Chegada a Filadélfia e embarque em voo
com destino a Lisboa. Refeição e noite a bordo.
Fim dos nossos serviços.

São Francisco
2

Yosemite

1
Fresno

Las Vegas
2

2
Los Angeles

Grand
Canyon

1

Notas importantes: 1. Rotação do lugar no autocarro ou minivan. Durante o tour haverá rotação do lugar, para que todos os passageiros possam usufruir de igual forma de todo o percurso.
2. Procedimento de check-in nos hotéis:
Na chegada à maioria dos hotéis, os passageiros deverão fornecer um cartão de crédito (Cartões Post Pay não são aceites nos EUA) no check-in para garantia de eventuais incidentes.
3. Sugerimos que os clientes tenham em sua posse dólares americanos (em vez de Euros), para poderem pagar em dinheiro as gorjetas e pelas eventuais excursões opcionais que possam querer fazer.
Os hotéis normalmente bloqueiam 200USD nos cartões de crédito que serão liberados no checkout. Tenha em atenção que o crédito pode demorar até 7 dias a ser enviado para o cartão.
4. Alteração do itinerário: Devido às condições meteorológicas nos Parques Nacionais em determinados períodos da temporada, podemos ter de sugerir um percurso alternativo ou alojamento em outros hotéis.
5. Condições de cancelamento - parte terreste:
Sem gastos, 60 dias antes da data de chegada. Menos de 59 dias a partir da chegada serão aplicadas as seguintes penalidades: 59-30 dias incorrem em 50% | 29 a 01 dias incorrem em 100%.
Parte aérea de acordo com a regra da tarifa reservada. Consulte-nos em caso de dúvida.
Não existem classificações hoteleiras nos E.U.A, pelo que as indicadas são baseadas em critérios subjetivos e em função da nossa experiência e dos nossos fornecedores. O transfere de saída deve ser reconfirmado localmente.
Serviços Incluídos no Preço: Voos KL de Lisboa / Amesterdão / Los Angeles – São Francisco / Amesterdão / Lisboa em classe “L” + “N” (sem direito a bagagem de porão) com bagagem de mão até 8 kg; transporte partilhado Aeroporto Los
Angeles/ Hotel em Los Angeles com assistência local; 02 noites de alojamento em Los Angeles no Hotel Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 3* ou similar; 01 noite de alojamento Grand Canyon no Hotel Holiday Inn Express Grand
Canyon 3* ou similar, 02 noites de alojamento em Las Vegas no Hotel Luxo Hotel & Casino 3* ou similar, 01 noite de alojamento em Mammoth Lakes o Fresno no Hotel Mammoth Mountain Inn 3* ou similar, 02 noites em São Francisco no
Hotel Hilton San Francisco Union Square 3* ou similar, transporte partilhado do Hotel em São Francisco/ Aeroporto Los Angeles com assistência local; incluí 08 pequenos almoços americanos e 01 continental; transporte de autocarro ou
minivan; guia bilingue (entre Espanhol e/ou Português*) durante todo o percurso; Entradas incluídas: Gran Canyon e Parque Nacional de Yosemite; Visita de meio dia a Los Angeles, São Francisco; Visita noturna a Las Vegas; Taxa de aeroporto,
segurança e combustível (299,00 Euros sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagem Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas hoteleiras locais (Resort Fee); Gratificações obrigatórias nos serviços (cerca de $5/transfere/passageiro/percurso e cerca de$5 para o motorista e guia, por passageiro/dia) e outros que não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Obrigatório passaporte eletrónico e visto de entrada para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov .
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O Peru foi berço de algumas civilizações milenares, que
nos surpreendem pela sua riqueza e que influenciam até aos
dias de hoje a forma como se vive no dia a dia.
Na capital, Lima, recomenda-se uma visita histórica e cultural
mais profunda, percorrendo as principais ruas, praças e avenidas do centro histórico. Pode começar pelo distrito de Miraflores, parando depois no “El Parque del Amor” e seguindo para a
“Huaca Pucllana”, centro cerimonial da cultura de Lima. Siga até
à Plaza Mayor, onde é possível observar o Palácio de Governo e
o Palácio Municipal. Conheça a Catedral e descubra o convento
de San Francisco.
Em Cusco, prepare-se porque o seu organismo vai precisar
de um tempo para se ambientar à altitude da região. Com uma
altitude de 3399 m é normal que, ao chegar, sinta fadiga, falta
de ar e dores de cabeça, pelo que, se vai viajar com crianças ou
se tem dificuldades respiratórias, recomenda-se que consulte o
médico antes de decidir fazer esta viagem.
Suba até ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman e visite
a cidadela de Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava o deus
Sol. Continue até ao local de adoração, Incaico de Qenqo e dirija-se à atalaia de Puca Pucará, que guardava a entrada na capital
do Império. Visite as fontes de água de Tambomachay, o mercado de San Pedro e continue em direção ao Templo del Korikancha, sobre o qual se construiu o Convento de Santo Domingo.
Termine o dia na Plaza de Armas del Cusco ou Huacaypata. No
Valle Sagrado de los Incas, conheça o centro interpretativo de
Awana Kancha, onde pode observar alpacas, lamas e vicunas.
Não perca o mercado de Pisac, a fortaleza e o templo de Ollantaytambo.
Deslumbre-se com Machu Picchu, uma das Sete Maravilhas
do Mundo, a Cidadela Sagrada dos Incas. Suba de autocarro até
à cidadela, onde pode observar uma espetacular vista do desfiladeiro que forma o rio Urubamba e aventure-se pelos seus terraços, recintos cerimoniais e outras ruínas.
Na cidade de Puno realize uma curta travessia pelo Lago Sagrado dos Incas, “El Titicaca”, o maior lago da América do Sul
na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Aproveite para visitar Ilhas
Flutuantes dos Uros, um povo antigo que, ao fugir dos Incas e
dos colonizadores espanhóis, se refugiou em ilhas artificiais

PERU

LIMA
MACHU PICCHU

CUSCO

construídas à base de totora. Aprecie a construção das balsas e
continue para a Ilha de Taquile, onde se preservam até hoje as
tradições ancestrais. O Peru distingue-se pelo serviço de qualidade, tendo já ganho prémios pelo cuidado e atenção com que
recebem os visitantes.

A visitar
Lima é uma capital vibrante que vale a pena visitar, mas a experiência de viajar no rio Tambopata e entrar na selva amazónica
é única. Ainda, a não perder: o Lago Titicaca, localizado na fronteira com a Bolívia e o mais alto do planeta, e as linhas de Nazca,
construções enigmáticas visíveis desde o céu. Não pode deixar
de visitar Machu Picchu, também chamada de “cidade perdida
dos incas”, classificada Património Mundial, pela Unesco, e eleita
uma das sete maravilhas do mundo.

Guia

Moeda: Novo Sol (PEN)
Fuso horário: GMT +5 Idioma: Espanhol, mas quechua e aimara
também são oficiais.

PERU

Tesouros do Peru
14 DIAS / 12 NOITES
Categoria Turística

1º DIA - LISBOA / MADRID / LIMA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída em voo com destino a Madrid, para escala
e novo embarque em voo com destino a Lima. Chegada ao aeroporto
de Lima, acolhimento e transporte com guia para o hotel escolhido.
A capital peruana é uma moderna metrópole cheia de história com
aproximadamente dez milhões de habitantes, que atravessa atualmente um estimulante processo de mudanças culturais e económicas
Alojamento em Lima.
2º DIA - LIMA - CITY TOUR EM LIMA: CATEDRAL, CASA ALIAGA E
MUSEU (HD)
Pequeno almoço no hotel.
Neste dia visitaremos o centro urbano da cidade de Lima, reconhecido pela UNESCO como Património da Humanidade. Iniciaremos o
dia com um percurso panorâmico pelo centro histórico até chegar
à Praça de Armas. Em seguida caminharemos em direção à Catedral
de Lima, localizada na Praça Maior, a igreja mais importante do Peru
construída entre os anos 1542 e 1622. Depois conheceremos a Casa
Aliaga, uma antiga residência do vice-reinado entregue por Francisco
Pizarro em 1535 a um de seus capitães (Jerónimo de Aliaga), depois da
fundação da cidade. Esta casa é a única da época que ainda pertence
à mesma família até aos dias de hoje. Visitaremos o Museu Larco, localizado no tradicional bairro de Pueblo Livre. Foi fundado por Rafael
Larco Hoyle em 1926 e encontra-se no interior de uma mansão do vice-reinado construída sobre uma pirâmide pré-colombiana do século
VII. O museu conta com a mais completa coleção pré-hispânica de
peças de ouro e prata, assim como também de arte erótica. Finalizaremos, no Parque do Amor no distrito de Miraflores, onde apreciaremos
uma grande vista para o Oceano Pacífico. O tour terminará no Centro
Comercial Larcomar ou no hotel. Alojamento em Lima.
3º DIA - LIMA / PARACAS – ILHAS BALLESTAS (270KM – 4 HORAS) /
ICA / NASCA (143KM -2,5HORAS)
Pequeno almoço no hotel.
Saída do hotel pela madrugada, por transfere até à estação de autocarros em Lima. O trajeto até Paracas é efetuado em autocarro regular e
o percurso dura aproximadamente quatro horas. Ao chegar a Paracas
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à estação de autocarros, assistência e transfere até à doca “El Chaco”
para realizar o passeio em bote às Ilhas Ballestas, habitadas por uma
grande variedade de aves marinhas, pelicanos, pinguins e lobos marinhos. A embarcação para em frente à península para poder apreciar as
inexplicáveis figuras. A seguir a esta excursão, saída em transfere privado até à cidade Inca para visitar o Museu Regional, que tem importantes coleções, na sua maioria arqueológicas pré-hispânicas, sobretudo
cerâmica e têxteis. Em menor quantidade, o museu conta com peças
coloniais e republicanas da história regional, assim como também de
arte e paleontológicas. Tempo livre para almoçar (não incluído) para
seguirmos em direção à estação de autocarros para realizar os trajetos
em autocarro regular até á cidade de Nasca. Ao chegar, assistência e
transfere até ao hotel selecionado.
Alojamento em Nasca.
4º DIA - NASCA / AREQUIPA – SOBREVOO PELAS LINHAS NASCA
Pequeno almoço no hotel. Saída do hotel em direção ao aeroporto,
para realizar sobrevoar em avioneta o deserto e as misteriosas linhas
de Nasca, as quais só podem ser vistas do ar. Nasca é um povo pequeno que passaria despercebido no mapa, não fossem estas linhas
gravadas sobre o deserto que deram fama mundial. Não se sabe como
e porquê foram feitas, constituem por isso um grande enigma. Se as
condições climatéricas ou o espaço aéreo não permitir, se sobrevoa
Hallazgos em Palpa. Depois de esta visita, transfere até à estação de
autocarros, para seguir em autocarro regular até Arequipa (o percurso dura aproximadamente 10 horas). Ao chegar à cidade de Arequipa,
assistência e transfere até ao hotel selecionado. Alojamento em Arequipa.
5º DIA - AREQUIPA – CITY TOUR E MOSTEIRO DE SANTA CATARINA
DA SIENA (HD)
Pequeno almoço no hotel.
Saída do hotel para começar a excursão na Praça de Armas, umas das
mais belas do Peru, assim como a catedral arquipenha construída no
séc. XVII e reconstruída por completo após alguns terramotos. Saída
depois até ao Mosteiro de Santa Catarina, com um claustro medieval
de 1579. Visitaremos de seguida a Igreja Companhia de Jesus, considerada um exemplo clássico da arquitetora barroca local, que guarda
no seu interior uma mostra excecional de pituras e murais. Para finalizar visitaremos os distritos de Yanahuara e Carmen Alto para disfrutar
da panorâmica. Regresso ao hotel selecionado em Arequipa.
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6º DIA - AREQUIPA / VALE DO COLCA
Pequeno almoço no hotel.
Sairemos da cidade de Arequipa via Yura, bairro caracterizado por impressionantes acidentes geográficos como cadeias de montes e vales.
Visita da Reserva Pampa Cañahuas, extensa planície onde se podem
ver vicunhas, camelídeos andinos nativos e domesticáveis considerados símbolo nacional. Em seguida, passaremos por Vizcachani, as
Pampas de Toccra e pela borda da cratera do vulcão Chucura para
chegar ao Mirante dos Andes em Patapampa (4,910 m.s.n.m.), de onde
se podem ver os diferentes vulcões que rodeiam a cidade de Arequipa.
Almoço na povoação de Chivay e pela tarde descanso no hotel em
Colca ou poderá visitar opcionalmente os locais para banhos termais.
Alojamento no Vale do Colca. Almoço incluído.
7º DIA - VALE DO COLCA / PUNO (250km – 6 horas)
Pequeno almoço no hotel.
Saída do hotel em direção a Cruz del Cóndor, onde se pode apreciar uma maravilhosa vista do vale do Colca, onde se pode apreciar
o majestoso condor a voar a poucos metros de distância. Visita aos
pequenos povos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque e miradouro
de Antahuilque e Choquetico, de regresso a Chivay. Desfrute do último almoço no vale do Colca antes de abandonar Chivay partindo
em direção à cidade de Puno. Será necessário passar por Patahuasi e
subir pouco a pouco. O caminho é um mágico percurso pelo planalto,
florestas de pedras, lagoas povoadas por garças brancas que secam as
suas asas com o vento gélido acima dos 4 mil metros de altura. Após
seis horas de viagem chegada a Puno.
Alojamento em Puno. Almoço incluído.
8º DIA - PUNO – VISITA DO LAGO TITICACA: EXCURSÃO ÀS ILHAS
DE UROS & TAQUILE (FD)
Pequeno almoço no hotel.
Transporte até ao porto de Puno, onde uma embarcação o levará às
ilhas flutuantes dos Uros. Os Uros são um povo ancestral que habita
numa série de ilhas artificiais construídas com base na planta de totora, que cresce no próprio lago. As ilhas foram construídas tecendo
as totoras nos lugares onde ela cresce mais espessa e formando uma
camada natural. Sobre ela constroem as suas casas, também de totora, e cozinham ao ar livre para assim prevenir possíveis incêndios.
Após um percurso de hora e meia, continuaremos a viagem até à ilha
de Taquile. Formou parte do império icaico e ainda se podem notar
vestígios desta cultura nas suas construções. Breve explicação sobre a
ilha e suas culturas. Almoço. Voltaremos à cidade de Puno. Alojamento
em Puno. Almoço incluído.
9º DIA - PUNO / CUSCO (FD - 357Km - 10 HRS)
Pequeno almoço no hotel.
Transporte na hora combinada até à Estação de autocarros, onde receberão assistência do nosso representante. Transporte até Cusco (faremos três paragens). Primeira paragem na povoação de Pucará, onde

se encontra o Museu Lítico Pucará. De seguida, faremos uma breve
paragem em La Raya, o ponto mais alto do caminho entre Puno e
Cusco acima dos 4313 metros. Pararemos para almoçar em Sicuani, e
seguimos até Racchi, onde se encontra o Templo de Wiracocha, uma
surpreendente e singular construção de forma retangular de 30 metros de largura e 20 de altura, similar a um muro. Conta com janelas e
portas e pensasse que foi o teto mais alto do império incaico. Prosseguiremos em direção a Andahuaylillas, povoado localizado a 40Km de
Cusco que tem como maior atração a Igreja de Andahuaylillas. Chamada também “A Capela Sistina da América”, devido à alta qualidade
das peças de arte encontradas nela, a estrutura foi construída no século XVI sobre construções possivelmente Wari. Até hoje conta com
um órgão de tubos original recentemente restaurado. Além disso, visitaremos os bairros de Huaro e Checacupe, com as suas belas igrejas.
Finalmente, faremos o nosso último trajeto em direção à cidade de
Cusco. Alojamento em Cusco. Almoço incluído.
10º DIA - CUSCO – VISITA DA CIDADE: KORICANCHA, CATEDRAL E
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)
Pequeno almoço no hotel.
Começaremos o percurso em Koricancha, também conhecido como
“O templo do Sol”, que foi construído por ordem do Inca Pachacútec
(1410 - 1471) e que na chegada dos espanhóis se transformou na base
para a construção do Convento de Santo Domingo. Neste local adorava-se o sol (“Inti”). De seguida, visitaremos a Catedral, o monumento
mais imponente da Praça de Armas, cuja construção se iniciou em
1560 e somente terminou em 1654. Depois, conheceremos a fortaleza de Sacsayhuamán, uma das edificações emblemáticas dos incas,
erguida pelo inca Pachacútec no século XV. Trata-se de uma imensa
fortaleza levantada com pedras de grande tamanho, cujo transporte
ainda hoje é um mistério. A cada 24 de junho, durante o solstício de
inverno, a festa do Inti Raymi é recriada e adora-se o sol. Seguiremos
rumo a Quenqo, um complexo arqueológico de uso principalmente
religioso, onde se acredita que foram realizados rituais agrícolas, localizados a 4Km da cidade de Cusco. Finalmente conheceremos Puca
Pucara, a 7Km da cidade. Puca Pucara, que significa “fortaleza vermelha”, foi um complexo arquitetónico de suposto uso militar com múltiplos ambientes, praças, locais para banhos, aquedutos, muros e torres.
Ao terminar, voltaremos ao hotel.
Alojamento em Cusco.
11º DIA - CUSCO / VALE SAGRADO – CHINCHERO – OLLANTAYTAMBO – VALE SAGRADO (FD)
Pequeno almoço no hotel.
Saída do hotel em direção ao Vale Sagrado onde visitaremos o pequeno povo de Chinchero, um tradicional centro urbano cusquenho
situado num dos pontos elevados para apreciar o vale. Os habitantes
deste lugar, conservam as tradições e o conhecimento herdado pelas
incas, que se reflete nos seus trajes e artesanato. Em Chinchero também se encontram restos arquiológicos e uma igreja do SÉC.XVII, uma
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das primeiras edificações católicas no Peru. Se seguida, seguiremos
até ao Museu Vivo de Yucay, com paragem no miradouro. O museu
é um centro de interpretação das tradições andinas, onde se realizam
demonstrações de como fazer tecido, cerâmica e outros trabalhos
de como se fazia antigamente. Uma recreação original das tradições
andinas. No local, pode ver alpacas, lamas e ovelhas, que podem ser
alimentadas. Almoço no Restaurante Chuncho (ou similar), localizado em Ollantaytambo, onde se transmite o verdadeiro espírito do
Valle Sagrado num ambiente acolhedor. Se seguida, visita ao parque
arqueológico de Ollantaytambo, habitado interruptamente desde os
tempos incas. Transfere até ao hotel selecionado. Alojamento em Valle
Sagrado. Almoço incluído.
12º DIA - VALE SAGRADO - MACHU PICCHU – ÁGUAS CALIENTES
– CUSCO
Pequeno almoço no hotel.
O percurso até Machu Picchu começará com uma viagem de comboio partindo da estação de Ollanta, até ao povo de Águas Calientes
num tempo aproximado de 1 hora 30 minutos. Em Águas Calientes
encontra-se a estação de comboio, um mercado de artesanato, restaurantes e alojamentos de diferentes categorias para os que preferem
passar a noite ao pé da montanha e subi-la de manhã cedo. Após uma
curta viagem chegaremos a Machu Picchu, uma obra prima da engenharia e arquitetura que se acredita que serviu como um santuário e
residência de descanso para o inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu
Picchu, que significa “Montanha Velha”, é considerado Património da
Humanidade segundo a UNESCO e uma das novas sete maravilhas
do mundo. Ao finalizarmos a visita, transporte de comboio até Águas
Calientes. Almoço em Águas Calientes. Regresso de comboio à estação de Ollanta e de seguida transfer até Cusco. Alojamento em Cusco.
Almoço incluído.
13º E 14º DIAS - CUSCO / LIMA (90 minutos de voo) / MADRID /
LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Transporte até ao aeroporto. Voo em direção a Lima. Receção e embarque em voo com destino a Madrid com
noite a bordo. Chegada a Madrid e embarque com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
NOTAS IMPORTANTES:
O programa poderá sofrer alterações ou ajustes ou mudar a sua sequência, por
motivos meteorológicos ou de feriados ou outros condicionantes. Bebidas não
incluídas às refeições. Programa com guia em espanhol ou inglês – Dependente do número de participantes.
Entradas e atividades: Todos os monumentos e as visitas indicadas no programa: Catedral, Casa Aliaga e Museu Larco em Lima; Ilhas Ballestas em Paracas;
museu regional em Ica; Linhas de Nasca; convento de Santa Catalina, igreja da
Companhia em Arequipa; Cruz do Condor em Vale do Colca; passeio no Lago
Titicaca com visitas às ilhas flutuantes dos Uros e à ilha de Taquile em Puno;
Pucará, Racchi e Andahuaylillas no percurso de Puno a Cusco; Templo de Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará e Tambomachay em
Cusco; Museu Inkariy, Chincchero e Ollantaytambo em Valle Sagrado e Machu
Picchu.
Comboio com saída da estação de Ollantaytambo até Águas Calientes – ida e
volta: Expedition (PeruRail) ou Voyager (IncaRail).
Informação importante sobre o novo regulamento de entradas em Machu
Picchu: As restrições atuais sobre as visitas a Machu Picchu permitem a permanência máxima de 4 horas na cidadela e a primeira entrada com acompanhamento de um guia. Se o visitante fizer um roteiro alternativo (Montanha Machu
Picchu ou Huayna Picchu) terá 3 horas para percorrê-las, adicionais às 4 horas
da cidadela. Se o passageiro quiser entrar novamente no turno vespertino ou
no dia seguinte, deverá adquirir previamente um ticket adicional para entrar no
novo turno (por favor, consulte-nos). Não há venda de tickets na zona arqueológica.

Recomendações e instruções para transporte de bagagem a bordo do comboio para Machu Picchu: Levar o mesmo documento que foi apresentado na
agência, dado que os bilhetes do comboio e entrada para Machu Picchu serão
emitidos com a mesma informação. Em todos os serviços de comboio a Machu
Picchu, o passageiro poderá levar consigo para/de Machu Picchu unicamente
bagagem de mão (mochila, bolsa ou maleta) com um peso não superior do que
5 kg / 11lb. Encontrará a sua bagagem no hotel escolhido. Tamanho permitido:
62 polegadas lineares 157 cm (altura + comprimento + largura).
Recomendações: Roupa cómoda e leve é o mais conveniente para viajar pelas
zonas litorâneas do Peru e roupa mais quente para as estadias nos Andes. Os
passageiros não devem vestir camisolas sem mangas, calções ou bermudas,
saias curtas ou roupa muito justa quando forem visitar templos, lugares religiosos ou edifícios oficiais. Proteção solar, óculos de sol, um chapéu ou boné e repelente para mosquitos, podem também ser de grande ajuda durante a viagem.
A excursão às Ilhas Ballestas está sujeita a condições climatéricas, que podem
provocar alguns atrasos nos horários pré-estabelecidos; O sobrevoo das Linhas
de Nazca está sujeito a condições climatéricas específicas e o horário é determinado pela companhia aérea e de acordo com os horários assinalados pela
Torre de Controlo do aeródromo de Nazca. Não se trata de um voo com horários específicos como os voos comerciais.
Devido à altitude em alguns pontos do programa, como por exemplo em Cusco, pode ocorrer nos primeiros dias, mau estar, caracterizado por dificuldades
em respirar, cansaço e dores de cabeça. As pessoas com problemas cardíacos
deverão consultar o seu médico antes de viajar para estas zonas.

Voos Diários Air Europa, Iberia, KLM ou LAN à partida de Lisboa ou Porto
Notas: Obrigatório passaporte eletrónico e visto de trânsito quando o voo é via Estados Unidos da América, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov/.
Serviços Incluídos no Preço: Voo internacional com a companhia Ibéria Lisboa / Madrid / Lima / Madrid / Lisboa em classe promocional “A” sem direito a mala de porão; voos domésticos Lan Cusco / Lima em classe “A” (Addon IB/LA) com direito a 20 kg de bagagem; transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local em todos os pontos; Circuito Tesouros do Peru em
alojamento de categoria escolhida e regime de pequeno almoço incluído e 6 almoços conforme programa: 2 noites de alojamento no hotel em Lima; 1 noite de alojamento em Nasca; 2 noites de
alojamento no hotel em Arequipa; 1 noite de alojamento no hotel em Colca; 2 noites de alojamento no hotel em Puno; 2 noites de alojamento no hotel em Cusco; 1 noite de alojamento no hotel em
Valle Sagrado de Los Incas; 1 noite de alojamento no hotel em Cusco; excursão regular de meio-dia à cidade de Lima (refeições não incluídas); excursão regular de meio-dia a Arequipa (refeições não
incluídas); Visitas por Colca (refeições não incluídas); excursão regular de meio dia a Paracas (refeições não incluídas); sobrevoo em avioneta pelas linhas de Nasca (refeições não incluídas); excursão de
meio dia a Arequipa (refeições não incluídas); excursão regular ao Vale de Colca (almoço incluído em Chivay); excursão regular de dia inteiro ao Lago Titicaca: Ilha de Uros e Taquile (almoço incluído);
excursão de dia inteiro em autocarro no percurso Puno/Cusco incluindo almoço e visitas conforme programa; excursão regular de meio dia a Cusco (Koricancha, Catedral e monumentos arqueológico.
Refeições não incluídas); excursão regular em autocarro no percurso Cusco / Valle Sagrado incluindo almoço num restaurante local e visitas conforme programa; excursão regular de meio dia a Machu
Picchu com almoço em Aguas Calientes e transporte ida e volta em classe económica no comboio “Expedition” (Peru Rail) ou Voyager (Inca Rail); Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas
a reconfirmação e alterações legais) para voos internacionais e domésticos; Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Bebidas às refeições, outros que não mencionados no programa e
extras de carácter pessoal.
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SEGUROS
PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias, exceto All IN.
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido.

Responsabilidade Civil Vida Privada

OPERADOR

"ALL IN"

Não previsto

25 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

5 000,00 €

7 500,00 €

30 000,00 €

1 500 000,00 €

Não previsto

Não previsto

Não previsto

2 500,00 €

1 000,00 €

1 250,00 €

1 750,00 €

2 500,00 €
Ilimitado

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

ESSENCIAL EXCLUSIVO

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)
Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

1 000,00 €

1 250,00 €

1 750,00 €

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Não previsto

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Busca e Resgate do Segurado

Não previsto

Não previsto

3 000,00 €

Ilimitado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

25 000,00 €

30 000,00 €

60 000,00 €

100 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

750,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

100,00 €

100.00 €

500,00 €

500,00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem - CIV opção B

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Interrupção de Viagem após iniciada

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

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

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 2020 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS
PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM
1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura,
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio,
explosão, inundação.
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos
corporais graves em terceiros que impliquem internamento
hospitalar superior a 2 dias.

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 perturbações da viagem por motivo de força maior, favor consultar em
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e RNA Seguros de Assistência, SA. Apólice
2017-954-00000124.
Para mais informações consultar www.solferias.pt

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA

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

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

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

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme transposta
para o direito nacional : www.dre.pt

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/ catálogo é o documento informativo no qual se
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em
vigor, Decreto-Lei número 17/2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço
de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes
fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de
reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as
partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias – Operador Turístico, S. A., pessoa coletiva e número de matrícula 503
339 938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1.º B, 1600 – 196
Lisboa, titular do RNAVT 1989.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se
a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. A
Soliférias, S. A. reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção
da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual,
informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem
incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à
agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma
adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada. As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas aos
fornecedores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respetivos documentos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço
ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem
obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá
ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do
dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em 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
exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção
de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional,
e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das
agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de
serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou
negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida
em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo
automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo
pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos,
em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se
encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda
do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço
vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação a
prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão
cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de
viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de
aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que
sejam exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa
de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em país
estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que
tal situação acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão 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
identificação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha
tal informação junto da agência no momento da reserva); os nacionais de
países não comunitários devem consultar informação específica quanto à
documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem;
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, 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 encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos
na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das noites de
estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não
corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita,
até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo
pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de
viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das
características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir de
encontro às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o
aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode,
no prazo de 08 (oito) dias seguidos:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das
quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência
de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela
agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na cláusula
15ª, infra.
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada
caso o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes
casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com
duração superior a seis dias;
a) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com
duração 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
referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos
pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do
contrato de viagem.
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa,
pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) que
resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível, impostos, taxas e ﬂutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR
PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes despesas administrativas, que a pedido do viajante serão
justificadas.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa
imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A
não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas
imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos efetivamente
prestados.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início
da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento
de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua
desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias
de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença
entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente situação
o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do
início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma
ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do contrato de
viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso
integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução
de todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e
turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo
responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte
e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária
em vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos
erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros
devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos,
pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reserva
que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não
lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a
agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde,
as autoridades locais e a assistência consular e;
b) 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 assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, por um período não superior a três noites por viajante. A
agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável pela
obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com
mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às
crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados
médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido
notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do
início da viagem organizada.
18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal
recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo
acionamento:
Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211
140 200 | Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por
seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Seguradores
Unidos, apólice nº 0001481167, no montante de 75.000 euros, nos termos
da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem
ser adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante.
Existem seguros 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 de 01/05/2020 a 30/04/2021
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 impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
Os horários 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
pelas garantias do seguro disponibilizado pela Solférias.
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados
nesta 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, obrigando-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 reservadas, os fornecedores poderão recusar a entrada.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma
colocada uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos
quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído
apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a
critérios e classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos
utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas. Nas
chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late
check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço, 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 e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em
função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os
quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão
ser deixados livres até às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada
verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados
livres até às 10 h do dia de saída. Em muitos alojamentos é solicitado 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 sejam aplicadas à viagem em causa
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