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KUREDU
Explore. Sonhe. Descubra.
Vá de encontro às necessidades dos 
seus sentidos.
Usufrua da companhia daqueles que 
mais ama num cenário idílico.
Deixe que o mar proporcione 
descanso ao corpo e à alma com os 
seus tons de azul sem limites.
Descubra uma garrafeira de luxo com 
uma selecção de vinhos exclusivos.
Os seus sonhos tornar-se-ão 
realidade.

MEERU
Um paraíso tropical de palmeiras 
verdejantes, praias de areia branca,
águas quentes e cristalinas.
Desfrute da privacidade
e intimidade de um ambiente calmo e 
descontraído, assista a um pôr do sol 
inesquecível e delicie-se com a deliciosa 
gastronomia.
Pode escolher entre uma oferta variada 
de actividades ou apenas relaxar na praia 
e aproveitar a aconchegante hospitalidade 
Maldiviana.
Sinta-se em casa. HURAWALHI 

Atreva-se a entrar num extraordinário mundo 
paralelo, onde o luxo, a elegância e a 
privacidade se unem. Deixe-se envolver pela 
vegetação luxuriante, espaçosas vilas na praia 
e sobre a água, areias brancas e águas 
cristalinas. 
Jante no restaurante subaquáticos 5.8 - uma 
experiencia inesquecível. 
Hurawalhi Resort Maldives, de 5 estrelas luxo, 
foi criado para superar as expectativas mais 
exigentes. 
Seja acima de água ou abaixo de água, no 
Hurawalhi vai sentir-se verdadeiro rei.

INNHAHURA 
Relaxe no novo Innhahura resort. Este resort descontraido 
proporciona uma atmosfera autêntica, rodeada de 
vegetação, experiências repousantes, mergulhos e muita 
diversão.
Composto por 78 bungalows todos localizados em cima da 
praia, aqui o tempo passa devagar e a vida tem outro 
ritmo. Refresque-se na piscina ou saia para um mergulho 
nas águas calmas e cristalinas da lagoa. Tem também à sua 
disposição campo de tenis, ginásio e campo de futebol.
Liberte-se de todo o stress no nosso spa intimista, com 
terapeutas certificadas. Descubra os encantos e tradições 
do Atol Lhaviyani numa das muitas excursões disponiveis. 
Saboreie a comida cuidadosamente preparada com 
alimentos frescos no nosso restaurante com vista para o 
mar. No final do dia, assista ao pôr do sol enquanto toma 
uma bebida no nosso Sunset Bar.
Viva a essencia das Maldivas no Innahura Resort.

KOMANDOO
 

VELIGANDU
Quer seja um mergulhador experiente  ou 
iniciado, mergulhe no oceano Indico e 
descubra a beleza deste mundo aquático 
único e sem igual. Cultive o seu corpo, acalme 
a mente e inspire a alma.
Partilhe connosco a nossa grande paixão pela 
harmonia com a natureza e renove os votos 
de casamento. Não há melhor local.
Termine o seu dia com um surpreendente 
jantar à luz das velas sob o céu estrelado.
Uma experiencia inesquecível.

VILAMENDHOO
A magia começa com o curto voo de
25 minutos que o levará do aeroporto 
internacional das Maldivas até ao 
Vilamendhoo Island Resort.
Com apenas 900 metros de comprimento, 
esta ilha rodeada por um fantástico recife 
bastante próximo da praia, é ideal para 
snorkeling.
Entre neste nosso mundo, onde o relógio 
não entra.
Deixe o stress e o cansaço ficar lá atrás. 
Deixe-se envolver por uma sensação de 
calma e serenidade sem igual. Memórias 
que permanecerão para sempre.

Localizado no Atol Lhaviyani, a pequena viagem de 40 minutos em 
hi-droavião que o levará do Velana International Airport até ao Komandoo 
resort, oferece-lhe vistas incríveis dos vários atóis, e é por si só, uma 
expe-riência a não perder. Com toda a certeza, um dos pontos altos das 
suas férias.Todos os ingredientes que constituem um verdadeiro paraíso 
tropical encontram-se aqui reunidos: dias cheios de sol praticamente todo 
o ano, temperaturas que raramente descem abaixo dos 25 graus, lagoas 
de águas mornas e transparentes, decoradas com jardins de corais que 
abrigam uma fantástica variedade de vida marinha e muitas palmeiras. Um 
destino verdadeiramente idílico para umas férias inesquecíveis com a 
família, com os amigos ou a dois. Recentemente classificado como o resort 
mais romântico, o Komandoo é um dos melhores luga-res do mundo para 
realizar a sua cerimónia de casamento. Troque juras de amor num cenário 
de sonho, com os pés na areia e seja feliz para sempre. Guarde todas as 
recordações preciosas de momentos muito românticos numa viagem 
fotográfica inesquecível. Divirta-se com uma ampla variedade de 
atividades, adequadas a todo o tipo de inte-resses e níveis de experiência. 
Assista ao pôr do sol enquanto navega na tranquila lagoa, na companhia de 
golfinhos. Faça as malas e venha desvendar os segredos bem guardados 
do Komandoo Resort.
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MALDIVAS

As Maldivas, um dos destinos mais procurados para férias 
pela candura da sua paisagem natural, é um pequeno país 
localizado no Oceano Índico, constituído por 1196 ilhas, 
das quais 203 são habitadas. As ilhas estão agrupadas em 
26 atóis.

Aqui está bom tempo todo o ano, devido ao clima 
tropical e húmido e a uma temperatura do ar que varia entre 
24°C e 33°C. Imagine-se a acordar e ter uma praia de areia 
brilhante só para si ou a ver o espetáculo noturno das estrelas 
no céu, num bungalow, sobre a água quente e cristalina. Ao 
final do dia, pode fazer um cruzeiro ao pôr-do-sol ou desfru-
tar de um spa.

Este paraíso é um destino de excelência para passar 
uma lua de mel inesquecível, com uma qualidade de serviço 
extraordinária. Devido à tranquilidade que se sente e à beleza 
natural que o rodeia. Aqui descobrem-se paisagens onde o 
mar, de um azul único, relaxa tranquilamente no areal dour-
ado. 

Para quem aprecia desportos náuticos, as águas cris-

talinas das Maldivas são excelentes para a prática de snorke-
ling, atividade que consiste em mergulhar em águas pouco 
profundas para observar o fundo do mar, usando apenas 
uma máscara, barbatanas e um tubo para respirar. Se, por 
outro lado, adora a prática de mergulho ou surf então este 
é o destino ideal para ir de férias. Para quem não se quiser 
aventurar, basta observar a beleza da vida marinha, porque 
a transparência da água é surpreendente, permitindo que se 
observe toda a beleza natural.

Para além de aproveitar o cenário paradisíaco das 
belas praias de águas quentes, uma visita só fica comple-
ta quando se conhece a capital. Malé é o centro da vida e 
deslumbra os visitantes com as suas inúmeras mesquitas e 
com os mercados, vibrantes de vida, que encantam pela va-
riedade de cores e cheiros exóticos. A não perder: o palácio 
e parque do Sultão, o Museu Nacional das Maldivas e ainda 
o Centro Islâmico de Malé, a Mesquita Hukuru, a mais antiga 
das Maldivas, e a Praça da República ou Jumhooree Maidan. 
Não deixe de passear, apreciar a gastronomia local e aprovei-
tar para fazer algumas compras. Vai valer a pena.

A visitar 
Na capital, Malé, não pode deixar de descobrir os 

mercados de peixe e fruta, que surpreendem pelo exótico 
colorido. Conheça a antiga Mesquita de Hukuru, construída 
com coral esculpido, o Palácio do Sultão e o Museu Na-
cional das Maldivas. Aproveite para experimentar atividades 
náuticas, como mergulho profissional ou snorkeling, surf, 
windsurf e kitesurf. Faça uns passeios de barco à volta das 
ilhas onde pode ter a possibilidade de observar golfinhos e 
baleias.

Guia
Moeda: Rufiiya das Maldivas (MVR) 
Fuso horário: GMT +5
Idioma: Inglês e Dhivehi (dialeto)

MALDIVAS
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Holiday Island Resort    

www.villahotels.com 1381€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Paradise Island Resort    

www.villahotels.com 1449€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

1º E 2º DIAS - LISBOA / FRANKFURT / MALÉ
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para forma-
lidades de embarque. Partida em voo com destino a Malé, via Frankfurt. 
Chegada, assistência e transporte para o hotel para alojamento.

3º AO 8º DIA - MALÉ 
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia 
e do destino.

9º E 10º DIAS - MALÉ / FRANKFURT / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto internacional 
de Malé para formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa 
via Frankfurt. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Maldivas 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES

Innahura Maldivian Resort   

www.innahura.com 1871€
Preço indicativo para

Pessoa em Sunrise Beach Bungalow PC

Kuramathi Island Resort    

www.kuramathi.com 1414€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Kurumba Maldives Resort    

www.kurumba.com 1513€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Sun Island Resort    

www.villahotels.com 1392€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC
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MALDIVAS

Vilamendhoo Resort    

www.vilamendhooisland.com 1850€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Olhuveli Beach & Spa Resort     

www.sunsiyam.com 1936€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Adaaran Hudhuran Fushi    

www.adaaran.com 1918€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Kuredu Island Resort     

www.kuredu.com 1653€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Adaaran Club Rannalhi     

www.adaaran.com 1991€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Meeru Island Resort    

www.meeru.com 1597€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC
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Veligandu Island Resort    

www.veliganduisland.com 2190€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Komandoo Island Resort & Spa     

www.komandoo.com 2195€
Preço indicativo para

Pessoa em Beach Villa PC

Oblu at Sangeli      

www.atmospherehotelsandresorts.com 2866€
Preço indicativo para

Pessoa em Beach Villa TI

Royal Island Resort     

www.villahotels.com 1549€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Riu Atoll Resort    

www.riu.com 2113€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Kandima Maldives Resort     

www.kandima.com 2010€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

mf
Carimbo
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MALDIVAS

Anantara Veli     

www.veli-maldives.anantara.com 2672€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Lux South Ari Atoll     

www.luxresorts.com 2340€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Kuda Fushi Resort     

www.kudafushiresort.com 2311€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Soft TI

Club Robinson  Maldives     

www.robinson.com 2269€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI
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Hurawalhi Resort     

www.hurawalhi.com 2873€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Lily Beach Resort     

www.lilybeachmaldives.com 3166€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Kanuhura Maldives Resort     

www.kanuhura.com 2797€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Combinados Maldivas e Dubai / Maldivas e India / Maldivas e Turquia / Maldivas e Qatar por favor consulte-nos

Serviços Incluídos no Preço:  Voo Lufthansa Lisboa / Frankfurt / Malé / Frankfurt / Lisboa em classe económica “K”  - com  direito a bagagem de porão; transporte partilhado aeroporto 
/ hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível  - 447,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro 
Multiviagens Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

Constance Moofushi     

www.constancehotels.com 3340€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI
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Where dreams are made...



O jantar contempla sabores de todo o mundo, com cozinha 
gourmet internacional, suculentos e frescos frutos do mar e 

autênticas receitas italianas. No exclusivo Dining by Design do 
Anantara, poderá degustar de uma jornada gastronómica, com 

vista para a lagoa.

Excursões marítimas e expedições de mergulho mostram as 
maravilhas do oceano, em passeios onde poderá ver raias e 

tubarões-baleia, praticar surf, caiaque, pesca, vela, mergulho e 
muito mais. As crianças podem divertir-se, todos os dias, no 
Dhoni Club, enquanto que no restaurante Spice Spoons do 
Anantara terá uma memorável experiência culinária familiar.

Para um momento de puro relaxamento, o Anantara Spa, por 
cima da água, convida os hóspedes para uma sublime 

experiência de spa com salas de tratamento onde é possível 
contemplar a lagoa.

O Anantara Dhigu Maldives Resort convida
os hóspedes a conhecer uma ilha intocada, 

situada a apenas 35 minutos de lancha
do Aeroporto Internacional de Malé. Este resort 

familiar oferece uma ampla variedade
de alojamentos de luxo, desde villas intimistas

até espaçosas villas com dois quartos.

www.anantara.com

DHIGU

Partilhe momentos de descontração com o seu amado
ou com os seus amigos, nos nossos bungalows sobre a água, enquanto 

contempla uma espetacular fauna marinha mesmo
por baixo de si. 

Experimente uma variedade de desportos aquáticos
na tranquila lagoa de águas cristalinas que rodeiam o nosso resort. 

No Anantara Veli as opções para as suas refeições são variadas,
indo desde a cozinha japonesa, thai, a opções de grelhados ou de marisco. 
Encontrará também um Spa com inspiração Ayurvedica, fitness centre, 

campo de ténis e centro de mergulho.

Os nossos clientes tem acesso ao Anantara Dighu, que se encontra 
separado apenas por uma lagoa.

O transfer tem a duração de 2 minutos.
O Anantara Veli é perfeitamente adequado para casais ou grupos

de amigos à procura de um refúgio tranquilo onde as águas azul-turquesa 
o levam até bungalows de alojamento privativo, alguns com acesso direto 

à lagoa. 
Descontraia num deck com vista para uma ilha repleta de palmeiras

e recifes de corais imaculados, localizada no sul do Malé Atol
e a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Malé.

Viva a experiência de uma simplicidade 
requintada no Anantara Veli Maldives Resort, 

localizado numa ilha paradisíaca, num tranquilo 
cenário tropical apenas para adultos, repleto de 

areia branca e águas cristalinas. 

www.anantara.com



Award Winning All-Suite Resort
www.hideawaybeachmaldives.com

The Best All Inclusive Resort in Maldives
www.lilybeachmaldives.com



Funamadura . Atol Gaafu-Alif . Maldivas

Mergulho . Desportos Aquáticos . 
Bem-estar . Ilha Privada . Cozinha 
Saudável . Pacotes de Casamento

Uma ilha idílica no meio do Oceano 
Índico, com um incrível mar azul 
e praias de areia branca – são os 
ingredientes para umas férias perfeitas, 
a dois.
Experimente um inesquecível mergulho 
no nosso recife de coral, participe num 
tratamento de Corpo & Alma numa 
das nossas belas praias e entregue-se à 
degustação da melhor cozinha. 
Este é o refúgio romântico, ideal para 
casais, que desejem passar tempo 
juntos.
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Há quem pense que é igual à Índia, mas as diferenças são tão 
grandes que mais vale lá ir para tirar as dúvidas. 

A começar pela religião dominante, o budismo (cerca de 75% 
da população), toda a vivência social é surpreendente. Este é um 
país de tranquilidade, de sorrisos fáceis, de grande apego pela 
natureza e onde não se sentem as clivagens sociais do grande 
irmão do Norte – o Sri Lanka é uma ilha ao largo do sul da Índia. 

Montanhas místicas, cidades onde não falta património his-
tórico e religioso distinguido pela UNESCO, praias de sonho, 
parques naturais com uma grande variedade de vida selvagem, 
plantações de chá e uma gastronomia única são boas razões 
para lá ir. Comece-se por Colombo, a capital deste antigo Cei-
lão, já referido em Os Lusíadas como a Taprobana. É uma cidade 
moderna, agitada e serve de ponto de partida para outros pon-
tos de elevado interesse, como Polonnaruwa ou Anuradhapura, 
cidades históricas onde não faltam templos para se mergulhar 
no misticismo especial do Sri Lanka. Outro local único é a antiga 
cidade de Sigiriya, erguida no topo de um imenso rochedo. Para 
lá chegar, prepare a condição física, já que o elevado número de 
degraus assim o exige. O mesmo se passa com o Pico de Adão, 
um dos locais mais importantes em termos de religiosidade. De-
le se diz ser o pico onde Adão colocou primeiramente o pé na 
terra quando foi expulso do Paraíso.

A visitar 
Anuradhapura, a cidade histórica; Galle, cidade fortificada no sul 
por onde passaram os portugueses; Pico de Adão e a peregrina-
ção que sempre ocorre em dezembro; Templo de Dambulla; A 
cidade sagrada de Kandy onde se encontra o Templo do Dente 
de Buda: Os 14 parques naturais do país.

Guia
Moeda: Rupia cingalesa LKR 
Fuso horário: GMT + 4h30
Idioma: Cingalês e Tamil

SRI LANKA

SRI LANKA
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À Descoberta do Sri Lanka
Extensão ao Sri Lanka - À partida das Maldivas
5 DIAS / 4 NOITES 

1º DIA – MALÉ / COLOMBO / MAWANALLA / KANDY
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
as formalidades de embarque. Saída em voo Sri Lankan Airlines 
com destino a Colombo. Chegada ao aeroporto de Colombo, 
acolhimento e transporte para Kandy (116 Km), com visita ao 
Jardim das Especiarias, em Mawanella.
Este jardim tem várias plantações de canela,, pimenta, etc . A vi-
sita inclui uma breve explicação sobre cada árvore e planta, e 
no final é explicado o uso das especiarias na preparação de ali-
mentos.
Visita a uma fábrica de Batik. Aqui poderá observar o fabrico local dos 
típicos batik. 
Chegada a Kandy, com visita à cidade, incluindo o Templo do 
Dente Sagrado. Kandy é a capital do Perahera . É um exemplo 
da influência do budismo no Sri Lanka nos dias de hoje. Tem-
plos, santuários e mosteiros estão por toda a parte mantendo 
vivas as tradições budistas.
Ao fim da tarde, poderá assistir a espectáculo de danças típi-
cas do Sri Lanka.
Alojamento em Kandy

2º DIA – KANDY / NUWARA ELIYA 
Depois do Pequeno-almoço, partida para a Nuwara Eliya 
(80Km), com visita a uma plantação e fábrica de chá.
Nuwara Eliya é conhecida como a “Little England” do Sri Lanka 
devido aos seus bonitos cenários de montanhas, vales, casca-

tas e plantações de chá. É suposto ser um dos lugares mais 
frios da ilha, mas na realidade é apenas como dia de Primavera 
Inglês, embora a temperatura desça à noite. 
Alojamento em Nuwara Eliya

3º DIA – NUWARA ELIYA / YALA
Após o Pequeno-Almoço saída para Yala (189km)
Durante a tarde, experiencie um safari no Parque Nacional de 
Yala (Ruhuna) – O Parque Nacional da Rhununu cobre 126.786 
hectares e é famoso pela grande variedade de espécies: ele-
fantes, leopardos, veados, crocodilos, mangustos, javalis, búfa-
los selvagens, e muitos outros.
Mais de 130 espécies de aves fazem deste parque a sua casa.
Alojamento em Yala

4º DIA – YALA / COLOMBO
Após o Pequeno-Almoço saída para Colombo (305km)
Visita pela cidade. Capital comercial do Sri Lanka, com movi-
mentadas áreas comerciais e zonas residenciais. Visita ao forte 
(antigo centro administrativo britânico), ao bairro dos Ourives e 
aos bazares. Visita também o BMICH (réplica de Avukana Bud-
dha) e Praça da Independência.
Alojamento em Colombo

5º DIA – COLOMBO / MALÉ
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmen-
te, transporte ao aeroporto (40Km). Embarque em voo com 
destino a Malé. Chegada e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Malé / Colombo / Malé, em voos SriLankan Airlines em classe “V” com direito a 30 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 4 noites de 
alojamento em hotéis 4* e regime acima indicados; Visitas de acordo com o itinerário acima; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (103,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de 
Viagens Essencial. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  / Os hotéis poderão ser substituídos por outros de categoria similar. Caso os hotéis alternativos sejam de preço diferente, poderá haver 
suplementos adicionais a pagar. 

851€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em MP
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MAURÍCIA A Maurícia é um país insular localizado no Oceano Índico, 
onde os campos de cana-de-açúcar ocupam mais de me-
tade da ilha e a produção de rum faz parte da economia 
local. 

Como tantos países da região, foi descoberta pelos por-
tugueses, em 1505, mas foi mais tarde colonizada pelos ho-
landeses. Este é um país que sofreu um misto de influências 
culturais, vindas da Índia, da Europa e de África. Também a 
gastronomia local é fruto de um misto da cozinha crioula, 
chinesa, francesa e indiana.

O povo hospitaleiro é, sem dúvida, uma das grandes atra-
ções locais, mas existe muito mais para descobrir, como as 
verdes montanhas que se refletem no azul do mar e no dou-
rado das areias. Se procura bom tempo, a Maurícia tem um 
clima tropical, influenciado por ventos do sudeste, sendo por 
isso predominantemente quente, com um inverno seco.

A qualidade do serviço merece uma nota de relevo bem 
como a possibilidade de optar por hotéis com o regime de 
tudo incluído.

Port Louis é a capital e a maior cidade da Maurícia. Aqui, a 
vida está sempre em ebulição. Não deixe de descobrir o mer-
cado local e de se surpreender com a variedade que por lá 
vai encontrar. Destaque para o Aapravasi Ghat, um complexo 
de edifícios datado de 1849, que faz parte da lista Património 
Mundial da Unesco. Igualmente protegida pela Unesco é a 
Paisagem Cultural de Le Morne, uma montanha no sudoeste 
da Maurícia que foi usada como abrigo por escravos e que 
hoje representa a sua luta pela liberdade e o seu sofrimento.

Em Port Louis parta à descoberta do Teatro Nacional, do 
Parlamento e da estátua da Rainha Vitória e ainda da residên-
cia do primeiro-ministro, das velhas mansões junto ao antigo 
Company Gardens e da zona do porto, onde estão os merca-
dos da carne, do peixe, da fruta e das especiarias.

Na Maurícia, descobrem-se belas cascatas, crateras ador-
mecidas dos vulcões, estátuas gigantes e belos jardins. Vai-se 
surpreender com os nenúfares gigantes, habituais por estas 
paragens. Não deve deixar de conhecer a produção de chá, 
o artesanato local, a ilha Gabriel, a tradicional dança Sega, 
mesquitas e templos. Pode praticar atividades desportivas, 
dentro de água quente, num mar tranquilo e absolutamente 
transparente, relaxar em resorts de luxo com piscinas paradi-
síacas, ver o amanhecer e o pôr-do-sol e fazer passeios para 
observar o fundo do mar. 

MAURÍCIA

A visitar
Este é um destino de praia com muitos atrativos naturais e cultu-
rais. Na capital, Port Louis, pode descobrir uma cidade moderna, 
mas onde se preservam as tradições locais. A não perder os belos 
templos hindus, no lago sagrado de Grand Bassin, bem como 
uma visita ao mercado ao ar livre, em Flacq. Recomenda-se ainda 
a descoberta da “Rota do Chá”, onde se pode caminhar pelas 
plantações e descobrir todo o processo de fabrico.

Guia
Moeda: Rupia Mauriciana (MUR)
Fuso horário: GMT +4
Idioma: Inglês, Francês, Crioulo mauriciano

PORT LOUIS
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Ambre Resort    

www.ambremauritius.com
1557€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

Riu Creole    

 www.riu.com 1522€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Coin De Mire    

 www.hotels-attitude.com 1102€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em MP

1º E 2º DIAS -LISBOA / ZURIQUE / MAURÍCIA
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para forma-
lidades de embarque. Partida em voo com destino a Maurícia, via Zu-
rique. Chegada, assistência e transporte para o hotel para alojamento.

3º AO 8º DIA - MAURÍCIA 
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia 
e do destino.

9º E 10º DIAS - MAURÍCIA / ZURIQUE / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída o aeroporto internacional de 
Maurícia para formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa 
via Zurique. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Maurícia 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES

Pacotes Especiais para Lua-de-Mel por favor consulte-nos / Pacotes Especiais Famílias / Combinados Dubai e Mauricia / Combinados Mauricia e Seischeles / Com-
binados Mauricia e Istambul / Combinados Mauricia e Quénia / Combinados Mauricia e Africa do Sul por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Swiss International para o percurso Lisboa / Zurique / Maurícia / Zurique / Lisboa em classe económica “K”  - com  direito a bagagem de porão; transporte partilhado aeroporto/ho-
tel/aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível  - 497,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

Tropical Attitude    

www.hotels-attitude.com 1647€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Veranda Pointe Aux Biches     

www.veranda-resorts.com 1167€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Riu Le Morne    

 www.riu.com 1469€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI
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MAURÍCIA

Tamassa Lux    

www.tamassaresort.com 1592€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

La Pirogue    

www.lapirogue.com 1714€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Le Mauricia    

www.beachcomber-hotels.com 1574€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Dinarobin     

www.beachcomber-hotels.com 1557€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

SO Sofitel Mauritius     

www.sofitel-so-mauritius.com 1612€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Constance Belle Mare Plage     

www.constancehotels.com 1456€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Trou Aux Biches     

www.beachcomber-hotels.com 1513€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Heritage Le Telfair Golf & 
Wellness Resort     

www.heritageresorts.mu

1402€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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Long Beach     

www.longbeachmauritius.com 1662€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Sugar Beach Resort     

www.sugarbeachresort.com 1697€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Heritage
Le Telfair Golf & Wellness Resort

O seu refinado hotel de luxo oferece um serviço 
atencioso, uma experiência gourmet e o genuíno 

modo de vida mauriciano

Heritage
Awali Golf & Spa Resort

O melhor 5* Tudo Incluído na Maurícia

Veranda 
Pointe Aux Biches

Hotel boutique eco-chic para passar as suas férias, 
com os pés na areia, em família ou em casal

Heritage Awali golf & Spa
Resort     

www.heritageresorts.mu

1619€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI



O ZILWA ATTITUDE,
SITUADO NA COSTA NORTE DAS ILHAS MAURÍCIA,

EM KALODYNE, É DIFERENTE. O CONCEITO MAURICIANO
CHEGA ATÉ NÓS GRAÇAS À ARQUITETURA, À DECORAÇÃO,

À GASTRONOMIA E ÀS EXPERIÊNCIAS OFERECIDAS.

Em crioulo, zilwa significa ilhéu. Totalmente pensado e projetado com o objetivo de 
partilhar a vida simples e genuína dos ilhéus com os seus hóspedes, este hotel de 4 
estrelas é um hino à Ilha Maurícia.
O trabalho dos artistas e dos materiais locais, patentes na decoração, são verdadeiras 
ilustrações da predominante alma mauriciana. O Zilwa Attitude oferece uma vista 
panorâmica para as 5 ilhas do norte. A arquitetura e design contemporâneos e 
rústicos do hotel são inspirados nas casas tradicionais, nos antigos bungalows à 
beira-mar. Os 214 quartos foram personalizados para corresponder às necessidades e 
expectativas de cada hóspede; em cada categoria, os quartos têm identidade e 
personalidade próprias. Fiel ao conceito do hotel, os hóspedes podem descobrir em 
qualquer um dos 7 restaurantes temáticos especiais uma deliciosa cozinha, uma 
mistura de sabores picantes e requintados, um know-how culinário adquirido da 
diversidade cultural da ilha.
O Zilwa Attitude convida famílias, casais e recém-casados a viver experiências inspira-
das nas tradições locais: uma viagem de piroga ao nascer do sol ou uma caça ao 
tesouro para crianças, entre outras...
São muitas as atividades disponíveis, divertidas e descontraídas: o miniclube Ayo le 
Dodo, bem inserido num antigo barco restaurado, a casa de barcos, o Spa Vilaz Masaz 
e, por último, mas não menos importante, um Robinson Day em Ti Zil e Gran Zil, duas 
pequenas ilhas selvagens e privadas.
O local ideal para umas férias cheias de emoções e de prazeres, encontros e 
descobertas; o lugar perfeito para relaxar, repousar ou simplesmente desacelerar.
O hotel é certificado pela Travelife Gold, devido aos contínuos esforços 
desenvolvidos em prol da sustentabilidade social e pelas boas práticas 
ambientais.

www.attitude-hotels.com

MAURITIUS

O TROPICAL ATTITUDE
É UM BOUTIQUE HOTEL DE 3 ESTRELAS,

APENAS PARA ADULTOS, LOCALIZADO NA COSTA LESTE
DAS ILHAS MAURÍCIA. O HOTEL, SITUADO NA LAGOA,

EM TROU D'EAU DOUCE, UMA GENUÍNA VILA DE PESCADORES, 
OFERECE SERVIÇO DE TRANSFER DIRETO E GRATUITO

PARA A PARADISÍACA ILHA DOS CERVOS.

Ao entrar, os espaços abertos e a área do lounge bar, bem como a arquitetura 
crioula, transmitem imediatamente a atmosfera relaxante e tranquila de uma casa de 
férias na praia.

A decoração, em todo o hotel, incluindo nos 58 quartos à beira-mar, com as suas 
casas de banho elegantes, é organizada e refinada, em total harmonia com a natureza 
circundante. O visual é moderno: cores brancas ou tons de mineral com pinceladas 
de aurora, que fazem lembrar o belo nascer do sol da costa leste.
O tempo aqui parece ter parado, apenas interrompido por passeios na lagoa, sestas 
sob os coqueiros e experiências locais, com o programa Otentik Attitude.
O top: num jardim exótico, o novo restaurante Kot Nou oferece uma cozinha 
tipicamente mauriciana. Vale a pena o pequeno desvio até à beira da piscina, do spa 
ou do ginásio para relaxar e aproveitar todas as delícias locais, de consciência tranquila!

Em redor do hotel, com o aplicativo de geolocalização Otentik Discovery, os hóspe-
des descobrirão alguns locais desconhecidos e genuínos, fora dos trilhos comuns.

O serviço personalizado e atencioso contribui amplamente para o modo de 
vida gentil e descontraído, tão típico dos trópicos.

www.attitude-hotels.com



O RAVENALA ATTITUDE
É O PRIMEIRO HOTEL 4* ALL SUITE

NAS ILHAS MAURÍCIA. ESTENDE-SE AO LONGO
DA COSTA NOROESTE DA ILHA, BEM ESCONDIDO

ENTRE O MAR E O RIO, NO MEIO DE UM EXUBERANTE
E EXÓTICO JARDIM E COM VISTA

PARA AS MAJESTOSAS MONTANHAS, AO FUNDO.

O hotel é uma mistura entre a herança colonial e o design contemporâneo, com 
apontamentos tropicais e o genuíno modo de vida das Ilhas Maurícia. Nenhum limite, 
dentro e fora. Flui harmoniosamente. Aqui, a vida dentro de casa e ao ar livre 
fundem-se alegremente, para deleite de todos.
As 272 suites para casais, adultos e famílias são o verdadeiro reflexo do estilo de vida 
das ilhas: toques de tecido Toile de Jouy cinza-azulado, cabeceiras de vime rendilha-
das e, nas paredes, fotos de cenários típicos das Ilhas Maurícia. Na ala dedicada 
somente a adultos, todas as suítes têm vista para o Oceano Índico e é possível desfru-
tar, todas as noites, de um magnífico pôr do sol.
O hotel oferece, aos hóspedes em regime de meia pensão ou com tudo incluído, 
uma experiência Dine Around em 7 dos 10 restaurantes. Cada restaurante tem a sua 
própria identidade, tanto na decoração como nos pratos. Na hora das refeições, a 
escolha do destino combina com o clima: atmosfera descontraída, no lounge-bar e 
no restaurante de praia, tanto à hora de almoço como à noite; ambiente único, no 
novo bar-restaurante, onde somos transportados para Itália ou para a Ásia, ou um 
encontro romântico, no La Rivière Citron.
Os hóspedes podem desfrutar de uma ampla variedade de atividades terrestres e 
náuticas (no mar, no rio ou nas piscinas): entre muitos outros espaços destaca-se o 
miniclube Ayo Le Dodo, para as crianças, um clube de adolescentes, o espaçoso Spa 
e todas as experiências do programa Otentik Attitude, para uma imersão total na 
cultura local.
As férias no The Ravenala Attitude têm um gostinho de terras distantes ... 
uma viagem dentro da viagem.

www.attitude-hotels.com

LOCALIZADO NA COSTA LESTE
DAS ILHAS MAURÍCIA, EM TROU D'EAU DOUCE,

O FRIDAY ATTITUDE É UM HOTEL 3* SUP, ACOLHEDOR,
E IDEAL PARA DESFRUTAR DE UMAS FÉRIAS INESQUECÍVEIS,

SEJA A DOIS, COM A FAMÍLIA OU COM AMIGOS.

A decoração contemporânea e sóbria, os espaços abertos cercados por vegetação 
exótica são característicos do ambiente descontraído, onde o sonho de andar descal-
ço se torna realidade.

Os 50 quartos, incluindo 15 especialmente concebidos para famílias, aninhados nos 
seus bungalows, estão a poucos passos da areia branca e fina.

À sombra dos coqueiros ou sob as cabanas de praia, em frente à Ilha dos Cervos e à 
lagoa, com os seus tons de azul, somos imediatamente dominados pelo modo de 
vida típico das Ilhas Maurícia. O programa diário de atividades vai encantar adultos e 
crianças.

O aconchegante Spa, o miniclube Ayo le Dodo, na praia, a gastronomia exótica, o 
serviço atencioso e o pacote All-In All-Out foram pensados para proporcionar 
momentos simples e felizes, longe da azáfama da cidade, da vida quotidiana. Ambien-
te descontraído garantido! Aqui, todos os dias parecem sexta-feira!

O hotel é certificado pela Travelife Gold, devido aos contínuos esforços 
desenvolvidos em prol da sustentabilidade social e pelas boas práticas 
ambientais.

www.attitude-hotels.com



NO NORTE DA ILHA MAURÍCIA, 
AO LONGO DE UMA COSTA AINDA PROTEGIDA, 

E NAS MARGENS DA MAGNÍFICA
LAGOA ANSE LA RAIE, 

ENCONTRA-SE O LAGOON ATTITUDE, 
UM HOTEL ECOLÓGICO 

E SÓ PARA ADULTOS. 
Definitivamente comprometido com a preservação do ambiente e da natureza, o 
Lagoon Attitude possui o certificado Travelife Gold, pelos seus esforços contínuos 
em promover as práticas de sustentabilidade ambiental para um turismo mais 
responsável. 
Aqui, é difícil resistir ao imenso oceano e a toda uma ampla gama de atividades 
náuticas, tais como paddle, caiaque, windsurf, excursões a bordo do catamarã do 
hotel, entre muitas outras.
A sua arquitetura tipicamente mauritana com uma decoração inspirada no mar, 
funde-se harmoniosamente com a natureza circundante. Este é um lugar mágico. Os 
182 quartos, alguns com uma banheira de hidromassagem no exterior, refletem esta 
atmosfera marítima. O mar é também inspiração para os variados tratamentos 
disponíveis no Spa do hotel. Os sabores e os paladares estão em sintonia com tudo 
o resto: viva a experiência culinária Dine Around em 3 dos 5 restaurantes do hotel.
Este hotel de 4 estrelas, apenas para adultos, é ideal para quem procura a diversão 
ou a tranquilidade, tendo à disposição 3 diferentes ambientes: a área Otentik, onde 
se encontram os restaurantes Kot Nou e Taba-J, local perfeito para todos aqueles 
que apreciam as especialidades locais; o Seabreeze Bar, localizado de frente para o 
mar, ponto de encontro inevitável para uma bebida; e por último, uma área descon-
traída e tranquila, onde se encontra a piscina infinita e um restaurante gastronómico. 

Neste cenário exótico, o bem-receber dos membros da família Lagoon 
Attitude, é um verdadeiro reflexo da hospitalidade mauritana.

www.attitude-hotels.com

www.attitude-hotels.com

AMPLIADO E RENOVADO EM 2017,
O COIN DE MIRE ATTITUDE É UM HOTEL DE

3 ESTRELAS SUPERIOR,
ONDE IMEDIATAMENTE NOS

SENTIMOS EM CASA.  
ESTÁ SITUADO NO  LADO NORTE DA

 ILHA MAURÍCIA, ENTRE A VILA DE PESCADORES
DE CAP MALHEUREUX

E A ANIMADA VILA DE GRAND BAY. 

De frente para o oceano, o hotel tem uma das vistas mais impressionantes que a ilha 
oferece: o majestoso ilhéu Coin de Mire, sentado no horizonte. O exótico jardim 
coberto de coqueiros, buganvílias e toda uma série de árvores tropicais, é um 
verdadeiro convite para descobrir a ilha e as suas variadas paisagens.

A arquitetura é tipicamente mauritana. A decoração quase que caseira, contribui para 
uma atmosfera aconchegante em todo o hotel. Os 122 quartos, alguns especialmente 
projetados para acolher famílias, estão todos decorados em tons de azul turquesa e 
com apontamentos étnicos.

Uma estadia no Coin de Mire Attitude é um verdadeiro misto entre a tranquilidade 
e a aventura. O que se sente é genuíno. Todos os hóspedes são calorosamente 
recebidos pelos membros da família Coin de Mire. O miniclube Ayo le Dodo é o 
preferido das crianças.

Aqueles que são aventureiros e curiosos irão apreciar a sua localização ideal, 
para partir à descoberta da ilha: jantar em casa de um habitante local, fazer 
um passeio de bicicleta pela povoação junto ao hotel e fora dos trilhos 
habituais, passar um dia na praia e escolher entre toda uma série de 
experiências Otentik que o hotel tem à disposição.



A Polinésia Francesa localiza-se no Oceano Pacífico sul e 
é composta por 118 ilhas, dispersas ao longo do oceano, 
organizadas em vários arquipélagos de origem vulcânica.

A maior ilha é o Taiti e a capital é Papeete. A região apresen-
ta um clima equatorial ou tropical muito quente e húmido, 
excelente para o desenvolvimento de uma vasta vegetação e 
inúmeras flores tropicais.

Se quisermos associar cores a destinos de férias então a 
Polinésia é, sem dúvida, azul-turquesa, azul do céu e azul do 
mar, uma combinação perfeita de tons que parece ter sido 
desenhada durante os sonhos amenos de um Deus especial. 
Não se pode pensar em Taiti sem imaginar flores exóticas, 
uma vez que elas estão em todo o lado, e claro sem ouvir os 
sons do ukulelé, o tradicional instrumento de cordas que nos 
embala para o paraíso.

Já todos imaginámos o paraíso e essas imagens foram, de 
certeza, retiradas de uma destas ilhas: Taiti, Bora Bora, Moo-
rea, Raiatea, Tahaa, Rangiroa, Rurutu, Huahine, Manihi ou Te-
tiaroa, e a lista não termina aqui. O difícil é escolher uma só.

A distância e o tempo de viagem são compensados por 
tudo o que se encontra à chegada, neste cenário de cartão 
postal, onde se destaca a qualidade do serviço. Em Papeete, 
pode desfrutar de massagens e tratamentos onde a medici-
na tradicional da Polinésia se funde com o uso de produtos 
naturais, como o coco e a baunilha, proporcionando uma 
experiência única.

A Polinésia é um excelente destino para lua de mel, onde 
se pode ficar em bungalows sobre a água quente e cristalina. 
Se aprecia o contacto com a natureza, pode aproveitar para 
nadar com raias ou, se gosta de desporto, para praticar surf. 
Não deixe de fazer um cruzeiro pelas ilhas onde poderá apre-
ciar toda a beleza da paisagem natural. 

Aproveite para fazer compras no Mercado Central de Pa-
peete ou nas ruas, onde encontra artesanato, artigos de de-
coração, roupas, entre outras sugestões. Recomenda-se um 
passeio para conhecer a Catedral de Nôtre Dame, o café La 
Retro, o Jardim Botânico de Papeari e as cascatas do vale de 
Faátautia e ainda os museus de Gauguin e o de Taiti e suas 
ilhas.

A cozinha local sofreu influências ao longo dos tempos da 
comida maori, francesa e japonesa, sendo a base marisco 
e peixe que se pode degustar grelhado ou temperado com 
coco e limão.

A visitar 
Neste destino de sonho o mergulho profissional ou snorkeling 
é obrigatório para apreciar a beleza do fundo do mar. Na Ilha de 
Moorea, no Lagoonarium, é possível ter uma experiência única 
neste tipo de atividade. Não deve deixar de conhecer o Mercado 
Municipal da Ilha de Papeete, a Praia de Tereia, na Ilha de Maupiti, 
dar uns mergulhos em Ora Beach e descobrir Tahaa, onde, para 
além de descansar, pode descobrir um dos mais famosos jardins de 
corais da Polinésia.
Um cruzeiro pelas ilhas e o exotismo da gastronomia local comple-
tam as sugestões para este destino de sonho.

Guia
Moeda: Franco da Polinésia Francesa XPF 
Fuso horário: GMT – 11 horas
Idioma: Francês

POLINÉSIA FRANCESA

POLINÉSIA 
FRANCESA

BORA BORA

MOOREA

TAHITI
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POLINÉSIA FRANCESA

Pacotes Especiais para Luas de Mel por favor consulte-nos

Serviços Incluídos no Preço:  Voo Lisboa / Papeete / Lisboa (via Newark e São Francisco), em voos United Airlines em classe “L” com direito a bagagem de porão; transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (521,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de 
Viagens Exclusivo. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Tahitui Nui   

www.hoteltahitinui.com 2043€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em SA

Manava Suite Resort    

www.manavatahitiresort.com 2049€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em SA

Intercontinental Tahiti     

www.intercontinental.com 2498€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em SA

Tahiti Pearl Beach Resort     

www.tahitipearlbeach.pf 2365€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em SA

1º E 2º DIAS - LISBOA / NEWARK / SÃO FRANCSICO / TAHITI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para for-
malidades de embarque. Partida em voo com destino a Papeete, via 
Newark e São Francisco. Chegada, assistência e transporte para o hotel 
para alojamento.

3º AO 8º DIA - TAHITI
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia 
e do destino.

9º E 10º DIAS - TAHITI / SÃO FRANCISCO / NEWARK / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto internacio-
nal de Papeete para formalidades de embarque e partida em direção a 
Lisboa via Newark e São Francisco. Chegada a Lisboa e fim dos nossos 
serviços.

Tahiti 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES
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ILHAS IDÍLICAS

Pacotes Especiais para Luas de Mel por favor consulte-nos

Serviços Incluídos no Preço:  Voo Lisboa / Papeete / Lisboa (via Newark e São Francisco), em voos United Airlines em classe “L” com direito a bagagem de porão; voos domésticos Papeete / Moorea 
/ Papeete em classe “S” com direito a 23kg de bagagem; voos domésticos Papeete / Moorea / Papeete; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 6 noites de alojamento no hotel e 
regime acima indicados em Moorea + 01 noite de alojamento em hotel 3* em regime de Só Alojamento (SA);; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (521,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais); Seguro de Viagens Exclusivo. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Sofitel Moorea
Ia Ora Beach Resort    

www.sofitel.com

3147€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Intercontinental
Moorea Resort    

www.intercontinental.com

3177€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Manava Beach Resort    

www.manavamoorearesort.comz 2971€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Hilton Moorea Lagoon
Resort & Spa     

www.hilton.com

3696€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º E 2º DIAS - LISBOA / NEWARK / SÃO FRANCSICO / TAHITI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para for-
malidades de embarque. Partida em voo com destino a Papeete, via 
Newark e São Francisco. Chegada e transporte para o hotel (depen-
dendo da hora de chegada do voo internacional, a noite de dormida 
em Papeete poderá ser na primeira ou na última noite do itinerário). 
Alojamento.

3º AO 8º DIA - TAHITI / MOOREA
Transporte para o aeroporto para embarque em voo doméstico com 

destino Moorea. Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para 
desfrutar da praia e do destino.

9º E 10º DIAS - MOOREA / TAHITI / SÃO FRANCISCO / NEWARK / 
LISBOA
Em hora a determinar localmente saída de Moorea em voo domés-
tico para o aeroporto internacional de Papeete para formalidades de 
embarque e partida em direção a Lisboa via Newark e São Francisco.. 
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Moorea 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES
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POLINÉSIA FRANCESA

Maitai Polynesia    

www.bora.hotelmaitai.com 3122€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Sofitel Bora Bora Private Island    

www.sofitel.com 4074€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Intercontinental Bora Bora
Le Moana    

www.intercontinental.com

4479€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

1º E 2º DIAS - LISBOA / NEWARK / SÃO FRANCISCO / TAHITI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para for-
malidades de embarque. Partida em voo com destino a Papeete, via 
Newark e São Francisco. Chegada e transporte para o hotel (depen-
dendo da hora de chegada do voo internacional, a noite de dormida 
em Papeete poderá ser na primeira ou na última noite do itinerário). 
Alojamento.

3º AO 8º DIA - PAPEETE / BORA BORA
Transporte para o aeroporto para embarque em voo doméstico com 

destino a Bora Bora. Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres 
para desfrutar da praia e do destino.

9º E 10º DIAS - BORA BORA / TAHITI / SÃO FRANCISCO / NEWARK 
/ LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída de Bora Bora em voo domés-
tico para o aeroporto internacional de Papeete para formalidades de 
embarque e partida em direção a Lisboa via Newark e São Francisco. 
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Bora Bora 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES
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ILHAS IDÍLICAS

Le Meridien Bora Bora     

www.lemeridien-borabora.com 5802€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Pacotes Especiais para Luas de Mel por favor consulte-nos
Preços para outras Ilhas (Huahine, Tikehau, Manihi, Tahá a ou Raiatea) por favor consulte-nos

Serviços Incluídos no Preço:  Voo Lisboa / Papeete / Lisboa (via Newark e São Francisco), em voos United Airlines em classe “L” com direito a bagagem de porão; voos domésticos Papeete / 
Bora Bora / Papeete em classe “S” com direito a 23kg de bagagem; voos domésticos Papeete / Bora Bora / Papeete; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 6 noites de 
alojamento no hotel e regime acima indicados em Bora Bora + 01 noite de alojamento em hotel 3* em regime de Só Alojamento (SA); Taxas de aeroporto, segurança e combustível (521,00 
Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Exclusivo. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

Intercontinental Bora Bora
Resort & Spa     

www.intercontinental.com

5742€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

6157€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP



A visitar 
Vale a pena conhecer a Reserva Natural do Vallée de Mai, con-
siderada Património da Humanidade pela Unesco, desde 1983, 
localizada na Ilha de Praslin. Recomenda-se ainda as lindíssi-
mas praias da Ilha La Digue. Em Vitoria, Mahé, visite o mercado 
local, onde pode apreciar produtos locais como a baunilha e 
as especiarias. Descubra os jardins botânicos e as plantações 
de chá. Não pode deixar de visitar o atol de Aldabra, uma con-
centração de corais, considerada uma das maravilhas naturais 
do mundo em melhor estado de conservação. Aproveite ainda 
os passeios de barco, uma visita ao Parque Nacional Morne 
Seychellois e suba ao ponto mais alto de Mahé.

Guia
Moeda: Rupia de Seicheles SCR
Fuso horário: GMT +4 horas
Idioma: Crioulo, Inglês e Francês. 

SEICHELLES

As Seicheles estão localizadas no Oceano Índico e são 
compostas por 115 ilhas distribuídas por vários arquipé-
lagos. 

Consideradas um verdadeiro paraíso tropical, as suas 
praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação abun-
dante deslumbram quem as visita. A Unesco reconhece a 
importância destas ilhas considerando o Atol de Aldabra e a 
Reserva da Natureza do Vallée de Mai como Património Mun-
dial da Humanidade.

A simplicidade natural destas ilhas paradisíacas encanta 
com as suas pacatas praias desertas, palmeiras exóticas que 
despontam por entre a vegetação verdejante, onde é pos-
sível fazer caminhadas, como no Parque Nacional Morne 
Seychellois, por entre caminhos onde abundam o gengibre 
selvagem, a canela e a baunilha. Não se deixe ficar só pelas 
ilhas mais conhecidas, aproveite e conheça também as ilhas 
mais pequenas.

Na Ilha de Praslin encontra a Reserva do Vallée de Mai, 
inscrita pela Unesco como Património da Humanidade, e on-
de se descobre uma densa floresta de palmeiras e fauna exó-
tica. Aqui encontra-se um coco bastante célebre, o gigante 
coco-do-mar. 

Todos estes cheiros e sabores influenciam a culinária lo-
cal, que contém uma mistura única de influências africana, 
chinesa, inglesa, francesa e indiana.

Aqui descobrem-se surpreendentes tons turquesa do 
mar, que contrastam com as areias douradas e combinam 
harmoniosamente com os tons de granito e de verde que 
constituem as ilhas. 

Este é um dos melhores locais do mundo para simples-
mente ser feliz. Se procura outras atividades, é possível obser-
var tartarugas e pássaros, enquanto desfruta do ecoturismo 
do arquipélago. Pode ainda ocupar o tempo com algumas 
atividades desportivas, que incluem golfe, pesca desportiva e 
outros desportos náuticos como snorkeling, mergulho, pas-
seios pedestres e de bicicleta ou simplesmente desfrutar de 
um spa.

Sozinho, ou com companhia, as Seicheles são o destino 
ideal para desligar do mundo e se ligar à natureza. 

SEICHELES

MAHÉ

PRASLIN

LA DIGUE
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ILHAS IDÍLICAS

Berjaya Beau Vallon    

www.berjayaresorts.com 1410€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Coral Strand     

www.coralstrand.com 1375€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Coco D`Or    

www.cocodor.sc 1578€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Avani Seychelles Barbarons    

www.minorhotels.com 1546€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Double Tree
By Hilton Allamanda     

www.doubletree3.hilton.com

1609€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

1º E 2º DIAS - LISBOA / ZURIQUE / MAHÉ
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para forma-
lidades de embarque. Partida em voo com destino a Mahé, via Zurique. 
Chegada, assistência e transporte para o hotel para alojamento.

3º AO 8º DIA - MAHÉ 
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia 
e do destino.

9º E 10º DIAS - MAHÉ / ZURIQUE  / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída o aeroporto de Mahé para 
formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa via Zurique. 
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Mahé 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES

Kempinski     

www.kempinski.com 1718€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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SEICHELES

Savoy      

www.savoy.sc 2158€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Pacotes especiais para Lua-de-Mel por favor consulte-nos / Combinados Seicheles e Quénia / Combinados Seicheles

Serviços Incluídos no Preço: Voo Swiss International para o percurso Lisboa / Zurique /Mahé / Zurique / Lisboa em classe económica “K”  - com  direito a bagagem de porão; transporte partilhado aero-
porto/hotel/aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroporto, segurança e combustível  - 355,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens 
Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

Constance Ephelia Resort     

www.epheliaresort.com 2313€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo  MP

Hilton Seychelles
Northolme Resort     

www.hilton.com

2150€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Banyan Tree Seychelles     

www.banyantreee.com 3078€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

H Resort     

www.h-hotel.com 1961€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Le Meridien
Fishermans Cove     

www.lemeridienfishermanscove.com

1826€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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ILHAS IDÍLICAS

Colibri Praslin   

www.colibrihotel-praslin.com 1452€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Indian Ocean Lodge   

www.indianoceanlodge.com 1590€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Coco De Mer   

www.cocodemer.com 1943€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Acajou   

www.acajouhotel.com 2139€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

1º E 2º DIAS - LISBOA / ZURIQUE / PRASLIN 
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para forma-
lidades de embarque. Partida em voo com destino a Mahé, via Zurique. 
Chegada, assistência e embarque em voo doméstico com destino a 
Praslin. Chegada e transporte para o hotel para alojamento.

3º AO 8º DIA - PRASLIN
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia 
e do destino.

9º E 10º DIAS - PRASLIN / ZURIQUE / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída de Praslin em voo doméstico 
para o aeroporto internacional Mahé para formalidades de embarque 
e partida em direção a Lisboa, via Zurique. Chegada a Lisboa e fim dos 
nossos serviços.

Praslin 
PARTIDAS DIÁRIAS - 10 DIAS / 7 NOITES

Le Domaine De La Reserve    

www.domainedelareserve.sc 1805€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

L´Archipel    

www.larchipel.com 2028€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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SEICHELES

Constance Lemuria Resort     

www.lemuriaresort.com 2918€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Paradise Sun    

www.paradisesunhotel.com 3313€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Pacotes especiais para Lua-de-Mel por favor consulte-nos 
Combinados Mahé e Praslin / Combinados Seicheles e Quénia / Combinados Seicheles

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Zurique/ Mahé / Zurique / Lisboa, em voos Swiss International em classe “K” com direito a 20 kg de bagagem; Voo doméstico Mahé / Praslin / Mahé; transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (385,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais); Seguro de Viagens Essencial. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

Duc of Praslin    

www.leduc-seychelles.com 2128€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Raffles     

www.raffles.com 4052€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Six Senses Zil Pasyon      

www.sixsenses.com 6034€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

SEGUROS
Não previsto

5˜000,00 €

Não previsto

1˜000,00 €

1˜000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25˜000,00 €

7˜500,00 €

Não previsto

1˜250,00 €

1˜250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30˜000,00 €

30˜000,00 €

Não previsto

1˜750,00 €

1˜750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3˜000,00 €

Ilimitado

25 000,00 €

500,00 €

30 000,00 €

1 000,00 €

60 000,00 €

2 000,00 €

750,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100.00 €

1 500,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

30˜000,00 €

 1 500 000,00 €

2˜500,00 €

2˜500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3˜000,00 €

Ilimitado

Ilimitado

100 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Responsabilidade Civil Vida Privada

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

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

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

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

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Morte ou Invalidez Permanente

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

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

Cancelamento Antecipado da Viagem  - CIV opção B

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

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

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

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

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

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
  Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e RNA Seguros de Assistência, SA. Apólice 
2017-954-00000124.
Para mais informações consultar www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM



SEGUROS
Não previsto

5˜000,00 €

Não previsto

1˜000,00 €

1˜000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25˜000,00 €

7˜500,00 €

Não previsto

1˜250,00 €

1˜250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30˜000,00 €

30˜000,00 €

Não previsto

1˜750,00 €

1˜750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3˜000,00 €

Ilimitado

25 000,00 €

500,00 €

30 000,00 €

1 000,00 €

60 000,00 €

2 000,00 €

750,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100.00 €

1 500,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

30˜000,00 €

 1 500 000,00 €

2˜500,00 €

2˜500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3˜000,00 €

Ilimitado

Ilimitado

100 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Responsabilidade Civil Vida Privada

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

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

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

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

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Morte ou Invalidez Permanente

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

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

Cancelamento Antecipado da Viagem  - CIV opção B

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

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

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

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

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

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
  Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e RNA Seguros de Assistência, SA. Apólice 
2017-954-00000124.
Para mais informações consultar www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma 
viagem organizada na aceção da legislação em vigor.  Por conseguinte, 
beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas.
A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao clien-
te serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalida-
de da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soli-
férias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente têm 
uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se 
o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu re-
patriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s). 

Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a via-
gem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato. 
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execu-
ção de todos os serviços de viagem incluídos no contrato. 
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou 
dos contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com 
o organizador ou a agência de viagens. 
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, me-
diante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamen-
to de custos adicionais. 
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de 
aumento de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), 
se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em 

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

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

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



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 Q 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

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
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