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MARROCOS
Marrocos, terra de contrastes, fica localizado na região do
Magrebe, no norte de África. Muito diverso na sua geografia, caracteriza-se por um interior montanhoso que contrasta
com grandes extensões de deserto e um longo litoral que se
estende ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo.
Apesar de estar tão próximo, apenas a cerca de 2 horas de
avião, aqui descobre-se uma realidade muito diferente da que
vivemos na Europa. Por isso mesmo, atreva-se a descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”, a deixar-se levar pelos
seus cheiros, cores e sons tão característicos. Não pode partir
sem explorar a labiríntica zona histórica e a medina ou sem se
render ao exotismo dos fascinantes souks. Os longos dias terminam de uma forma perfeita, se der o merecido descanso a si
próprio, ao desfrutar do típico banho turco árabe, ou hamam.
O chá de menta é sempre um pretexto para um bom momento de convívio. Servida fria ou quente, esta é a bebida utilizada
por todos. Mas este é só um começo, a gastronomia local tem
sabores únicos, as especiarias são utilizadas em grande quantidade e é fácil descobrir aromas a canela, açafrão, cominhos e
gengibre, entre outros. Um dos pratos mais típicos é o cuscuz e
as tajines são usadas para se preparar ao vapor saborosos pratos
como frango com limão, cordeiro ou legumes.
Para os que querem descobrir um pouco mais de Marrocos,
prepare-se para o contraste com as montanhas cobertas de
neve, localizadas a norte, enquanto um pouco por todo o lado
descobre medinas e paisagens de tirar o fôlego.
Destaque ainda para Fez, a mais antiga das cidades imperiais.
Enquanto deambula pelas ruas estreitas e observa as cores únicas da cidade, desfrute do ambiente e prepare-se para as compras, uma vez que encontrará inúmeras lojas onde pode adquirir
excelentes peças, a bom preço. Agadir, Casablanca, Rabat e Tanger, são locais a não perder, que o vão transportar para outros
mundos. Alguns deles, já povoam o seu imaginário.
Ainda para descobrir, o surpreendente Deserto do Erg Chebbi,
a sul, nas imediações de Merzouga, o Oásis de Figuig e o Vale
das Gargantas de Dadès.

A visitar
Em Marraquexe, divirta-se a fazer compras no souk, visite as típicas ervanárias e não deixe de fazer um passeio de charrete para
conhecer melhor a cidade. Deixe-se enfeitiçar pelos encantadores de cobras e, se conseguir, não deixe de passar uma noite no
deserto de Marrocos.

MARROCOS

Excelente para desfrutar, Agadir tem praias de águas tépidas e
areias douradas, mas também, extensas avenidas, ladeadas por
palmeiras, onde se descobrem inúmeros bares e restaurantes.
Com uma diversificada oferta de atrações noturnas, esta cidade
é um animado destino, para jovens.
Em Saïdia, recomenda-se ainda a descoberta do La Corniche,
um passeio marítimo que é também um local de encontros e de
convívio, e ainda Casbá, uma fortaleza antiga, o souk, o mercado
semanal ao ar livre e o porto desportivo La Marina.
Aproveite para descobrir a Praça Mohamed V em Casablanca
e fazer compras no Bairro Habous ou na Medina Antiga ou ainda
para apreciar a grande Mesquita Hassan II, uma relíquia da arquitetura árabe, que se destaca por ser a mais alta do mundo.
Fez é um verdadeiro museu ao ar livre, convidativa para belos
passeios pelas estreitas ruas da medina, onde se podem observar as muitas fontes e portas minuciosamente decoradas.

Guia

Moeda: Dirham marroquino (MAD)
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Árabe
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Marraquexe
Marraquexe é a quarta maior cidade do país, a seguir a Casablanca, Fez e Tânger, sendo considerada uma das quatro cidades
imperiais de Marrocos.
Também conhecida como Cidade Vermelha ou Cidade Ocre,
devido às muralhas avermelhadas da cidade e a vários edifícios
construídos em pedra, igualmente avermelhada, Marraquexe
desenvolveu-se bastante e é atualmente um centro cultural, religioso e comercial.
Como em outras cidades marroquinas, Marraquexe tem uma
parte antiga, cercada de muralhas, com ruas cheias de lojas e
muitos vendedores de rua, estando rodeada por bairros mais
modernos, com destaque para Gueliz, possivelmente o bairro
mais elegante de todos. Aliás, a prosperidade da cidade está patente em palácios, mansões e outras residências luxuosas, mas
também nos famosos riads, tão comuns em Marraquexe. Com
inspiração romana, caracterizam-se por terem um pátio central,
aberto, por onde entra a luz, estando rodeado por paredes altas.
Este tipo de construção destinava-se a garantir a privacidade e,
ao mesmo tempo, a reduzir a temperatura do interior durante os
quentes meses de verão.
Destaque para a Medina de Marraquexe, classificada como
Património Mundial, em 1985, e ainda para a Praça Jemaa el-Fna, reconhecidamente uma das mais movimentadas de África,
e que, desde 2001, integra o Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Agadir
Agadir é uma antiga vila costeira, fundada por portugueses no
início do século XVI. Atualmente, é um dos destinos turísticos
mais procurados de Marrocos, sendo bastante conhecido pelas
suas praias, com extensos areais, e pelo clima ameno, com sol
durante quase todo o ano.
A cerca de 20 km de Agadir, descobre Taghazout, que nos anos
1960 e 1970 foi muito frequentado por hippies, o que viria a dar
lugar aos surfistas. É atualmente um destino muito procurado a
nível internacional para a prática deste desporto e onde se encontram hotéis muito recentes e com uma oferta muito diversificada.
Muito virada para o turismo, é um dos mais conhecidos destinos de Marrocos, e com maior procura.

Saidia
Quando chega a Saïdia tem a sensação de que o tempo corre
mais devagar. Descobre rapidamente que esta é uma ótima escolha para quem procura uns dias relaxantes na beira da piscina,
uns mergulhos nas águas tépidas ou uns passeios pelo extenso
areal, cerca de 13 km, de areia dourada.
A oferta de hotéis com regime de tudo incluído confere uma

garantia em relação à sua previsão de gastos na viagem, mas este
é um destino muito diversificado onde pode praticar desportos
náuticos, como a vela ou o kitesurf, jogar golfe ou ir simplesmente às compras.
Na Pérola Azul, como também é conhecida Saïdia, não pode
deixar de descobrir o centro histórico com as suas ruas estreitas,
praças e terraços, lojas e cafés. Sem dúvida, o melhor lugar para
as suas compras.

Casablanca
Para muitos, Casablanca estará para sempre ligada ao marcante filme norte-americano de 1942, onde os inesquecíveis Humphrey Bogart, no papel de Rick Blaine, e Ingrid Bergman, como
Ilsa Lund, vivem um marcante drama romântico nesta cidade
marroquina, durante a Segunda Guerra Mundial. Considerado
como um dos maiores filmes da história do cinema americano, ficará de certeza para sempre na nossa memória coletiva o
momento em que Rick se despede de Ilsa, quando ela embarca
num avião para Lisboa, com o marido.
Muito mudou desde essa época, Casablanca é hoje uma cidade cosmopolita, sendo, em simultâneo, a capital económica
de Marrocos.
Mas as sugestões não ficam por aqui. Ainda, a não perder: o
Parque da Liga Árabe e o Parque Yasmina, o Museu da Villa des
Arts, a antiga Catedral do Sagrado Coração de Casablanca, a
antiga Medina Bab Marraquexe, para fazer umas compras, ou o
mercado central, enquanto se surpreende com o contraste com
as Twin Center Casablanca, duas torres gémeas de 28 pisos, localizadas no Maarif, o bairro comercial de Casablanca. Nos passeios pela cidade, delicie-se com as fachadas de art déco que vai
descobrindo e que são de uma beleza única.

Fez
Fez é uma das quatro cidades imperiais de Marrocos, designação dada às cidades que foram capitais das antigas dinastias
deste país.
Atualmente, a cidade é composta por três partes: Fez el-Bali,
onde fica localizada a medina, classificada como Património
Mundial pela UNESCO, em 1981, Fez el-Jedid ou Ville Nouvelle,
projetada e construída pelos franceses durante o período colonial, e o Méchouar, constituído pelo complexo do palácio real.
Destaque ainda para a Universidade al Quaraouiyine, alegadamente a mais antiga universidade do mundo ainda em funcionamento, criada em 859.
Um excelente destino para compras, com destaque para as
peles, preparadas ainda de forma tradicional, em pequenos tanques multicolores, de tijolo e cimento, que dão origem a inúmeros produtos de couro de qualidade como casacos, calçados,
chinelos, malas e vários artigos de decoração.
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Escapadinha em Marraquexe
3 DIAS / 2 NOITES
1º DIA – LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Marraquexe. Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do
dia livre para atividades de caracter pessoal. Alojamento.
2º DIA – MARRAQUEXE
Atreva-se a descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”. Perca-se por entre os seus cheiros, cores e sons tão característicos. Explore a

labiríntica zona histórica e a Medina. Renda-se ao exotismo dos fascinantes souks locais. Termine o dia dando o merecido descanso ao corpo
num típico banho árabe Hamman. Deixe-se conquistar por este destino
mágico e aqui tão perto.
3º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS TAP
Diários, à saída de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos Tap em Classe “O”; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime
indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. 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.

Riad Amira Victoria & Spa
www.riad-amiravictoria.com

Dellarosa Hotel Suites & Spa    
www.dellarosa-marrakech.com

Les Jardins de La Koutobia     
www.lesjardinsdelakoutoubia.com
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346€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

340€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

411€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Riad Les Oliviers
www.riad-les-oliviers.com

Atlas Asni    
www.hotelsatlas.com

Kenzi Menara Palace     
www.kenzi-hotels.com

347€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

358€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

467€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Marraquexe em Tudo Incluído
6 DIAS / 5 NOITES
1º DIA – LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Marraquexe. Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do
dia livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.
2º AO 5º DIA - MARRAQUEXE
Desfrute de uns dias relaxantes à beira piscina e aproveite o bom tempo
desta cidade cosmopolita. Guarde um tempo para conhecer Marraquexe

e explore os labirintos históricos da sua Medina. Perca-se na imensidão
de cheiros e aromas marroquinos e deixe-se conquistar por uma cultura
rica e inspiradora.
6º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS TAP
Diários, à saída de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos Tap em Classe ““O”; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime
indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador 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.

Iberostar Club Palmeraie Marrakech    
www.iberostar.com

Ona Marrakech Ryads & Spa    
www.onamarrakech.com

Riu Tikida Palmeraie    
www.riu.com

546€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

610€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

740€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Be Live Experience
Marrakech Palmeraie    
www.belivehotels.com

Riu Tikida Garden    
www.riu.com

Be Live Collection
Marrakech Adults Only     
www.belivehotels.com

569€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

619€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

629€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI
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Combinado Essaouira + Marraquexe
6 DIAS / 5 NOITES

4º AO 5º DIA – MARRAQUEXE
Atreva-se a descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”. Perca-se por entre os seus cheiros, cores e sons tão característicos. Explore a
labiríntica zona histórica e a Medina. Renda-se ao exotismo dos fascinantes souks locais. Termine o dia dando o merecido descanso ao corpo
num típico banho árabe Hamman. Deixe-se conquistar por este destino
mágico e aqui tão perto.

1º DIA – LISBOA / ESSAOUIRA
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Marraquexe. Chegada, acolhimento e transporte para Essaouira, para o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.

6º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

2º DIA – ESSAOUIRA
Essaouira é um a cidade piscatória, plantada na costa Atlântica de Marrocos. Desfrute de uns dias solarengos numa das estâncias balneares mais
agradáveis do país, e percorra os seus extensos areais até chegar ao centro histórico da cidade. Passeie entre muralhas e baluartes, faça compras
na Medina Antiga, deguste o peixe e marisco fresco da região, ou simplesmente desfrute do pôr do sol com vista para o mar.
3º DIA – ESSAOUIRA / MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para Marraquexe, para o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.

VOOS TAP
Diários, à saída de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos TAP em Classe “G” com direito a 23kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de
alojamento em Essaouira + 3 noites de alojamento em Marraquexe, no hotel e regime indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação
e alterações legais); Seguro de Viagens Operador 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.

+

Riad Al Khansaa Essaouira

Les Printemps by Blue Sea    

www.riad-alkhansaa.com

www.blueseahotels.com

568€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

+

Atlas Essaouira & Spa Hotel     
www.hotelatlasessaouira.com
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Kenzi Menara Palace     
www.kenzi-hotels.com

759€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + TI

Combinado Agadir + Marraquexe
6 DIAS / 5 NOITES

4º DIA – AGADIR / MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para Marraquexe, para o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.

1º DIA – LISBOA / AGADIR
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Marraquexe. Chegada, acolhimento e transporte para Agadir, para o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.

5º DIA – MARRAQUEXE
Atreva-se a descobrir a vibrante cosmopolita “Cidade Vermelha”. Perca-se
por entre os seus cheiros, cores e sons tão característicos. Explore a labiríntica zona histórica e a Medina. Renda-se ao exotismo dos fascinantes
souks locais. Termine o dia dando o merecido descanso ao corpo num
típico banho árabe Hamman. Deixe-se conquistar por este destino mágico e aqui tão perto.

2º AO 3º DIA – AGADIR
Esta antiga vila costeira de pescadores, outrora fundada por portugueses
no ano de 1500, é hoje uma das principais estâncias balneares de Marrocos. Agadir é conhecida pelas suas praias, com areais que se estendem
por dez quilómetros, que podem ser aproveitados durante praticamente
todo o ano, devido ao clima que se faz sentir. Desfrute do sol, das praias,
das extensas avenidas, ladeadas por palmeiras, bares e restaurantes. Deixe-se levar por este verdadeiro “resort” à beira-mar plantado.

6º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS TAP
Diários, à saída de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos TAP em Classe “G” com direito a 23kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 3 noites de
alojamento em Agadir + 2 noites de alojamento em Marraquexe, no hotel e regime indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e
alterações legais); Seguro de Viagens Operador 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.

+

Anezi Tower    

Dellarosa Hotel Suites & Spa    

www.anezitowerhotel.com

www.dellarosa-marrakech.com

559€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP + APA

+

Royal Decameron Tafoukt Beach    
www.decameron.com

Riad Les Oliviers
www.riad-les-oliviers.com

629€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI + APA
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Descubra o seu
Oásis em Marrocos.

Hoteis Oásis Saidia Palace
& Blue Pearl
Os Hotéis Oásis Atlântico Sa�dia Palace e Blue Pearl, inseridos
no complexo Le Grand Village, têm vista para uma magníﬁca
baía de areia ﬁna e dourada. Situados em 13 hectares, rodeados por campos de golfe e com vistas idílicas, oferecem um
serviço personalizado para todos os que procuram por alguns
dias de diversão e descanso.

espaçosos e cómodos para famílias com crianças, com quartos
comunicantes disponíveis e a possibilidade de ter berço ou
cama extra.
O Hotel também oferece quartos adaptados para pessoas com
mobilidade reduzida. Todos os quartos estão equipados com
ar condicionado, telefone, LCD com canais internacionais,
cofre digital, minibar totalmente equipado, cafeteira e WC
com chuveiro e secador de cabelo.

O complexo dispõe de 614 quartos com uma decoração requintada que oferecem um ambiente caloroso e confortável,
www.oasisatlantico.com

Saïdia
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA OU PORTO / SAÏDIA
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para
as formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Saïdia.
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do dia
livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.
2º AO 7º DIA - SAÏDIA
Desfrute de uns dias relaxantes à beira piscina e aproveite o bom tempo
desta estância balnear do nordeste marroquino. Mergulhe nas águas tépidas ou passeie no extenso areal dourado de Saïdia.

8º DIA – SAÏDIA / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Oujda. Chegada e embarque no voo previsto, com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada e fim dos nossos serviços.

VOOS ESPECIAIS TAP
Partidas de Lisboa e Porto aos sábados de 06 junho a 12 setembro
Partidas de Lisboa e Porto aos domingos de 07 junho a 13 setembro

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa ou Porto / Oujda / Lisboa ou Porto, em voos TAP em Classe “S” com direito a 20kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local;
7 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Taxas Locais (3,6€ por pessoa e noite)Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 65,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e
alterações legais); Seguro de Viagens Operador 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.

Oasis Blue Pearl
Beach & Spa     
www.oasisatlantico.com

Iberostar Saïdia     
www.iberostar.com

Be Live Collection Saïdia     
www.belivehotels.com

599€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

618€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Meliã Saïdia Beach     
www.melia.com

Oasis Saïdia
Palace Beach & Spa     
www.oasisatlantico.com

600€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

656€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

682€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI
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Agadir

cos. Agadir é conhecida pelas suas praias, com areais que se estendem
por dez quilómetros, que podem ser aproveitados durante praticamente
todo o ano, devido ao clima que se faz sentir. Desfrute do sol, das praias,
das extensas avenidas, ladeadas por palmeiras, bares e restaurantes. Dei
xe-se levar por este verdadeiro “resort” à beira-mar plantado.

8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / AGADIR
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para
as formalidades de embarque. Saída em voo Royal Air Maroc, com destino a Agadir (via Casablanca). Chegada, acolhimento e transporte para
o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de carater pessoal.
Alojamento.
2º AO 7º DIA – AGADIR
Esta antiga vila costeira de pescadores, outrora fundada por portugueses
no ano de 1500, é hoje uma das principais estâncias balneares de Marro-

8º DIA – AGADIR / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Agadir. Chegada e embarque no voo previsto, com
destino a Lisboa (via Casablanca). Chegada e fim dos nossos serviços

VOOS ROYAL AIR MAROC
Diários à partida de Lisboa
VOO ESPECIAL TAP
Partidas do Porto às segundas de 27 julho a 31 agosto

Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos Tap em Classe “S” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de
alojamento no hotel e regime indicados;Taxas Locais; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 65,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador 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.

Royal Decameron Tafoukt Beach    
www.decameron.com

Riu Tikida Dunas    
www.riu.com

Riu Palace Tikida Agadir     
www.riu.com
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871€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1223€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1380€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Iberostar Founty Beach    
www.iberostar.com

Royal Atlas & Spa Agadir     
www.hotelatlas.com

Riu Palace Tikida Taghazout     
www.riu.com

942€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

786€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1574€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Escapadinha a Casablanca
3 DIAS / 2 NOITES
1º DIA – LISBOA / CASABLANCA
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Casablanca.
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do dia
livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.
2º DIA – CASABLANCA
Percorra as ruas desta famosa cidade cosmopolita marroquina. Casablanca é hoje uma das maiores cidades e funciona como capital económica
do país. Aproveite para visitar a Praça Mohamed V, fazer compras no Bairro Habous ou Medina Antiga, ou simplesmente comtemplar o cartão-de-visita da cidade, a Mesquita Hassan II. Esta relíquia da arquitetura árabe é
a mais alta mesquita do mundo, cujo interior está decorado ao pormenor.

3º DIA – CASABLANCA / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Casablanca. Chegada e embarque no voo previsto,
com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

VOOS ROYAL AIR MAROC Diários à partida de Lisboa e Porto
VOOS TAP Diários à partida de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Casablanca/ Lisboa, em voos TAP em Classe “O”; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime
indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 138,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens.Operador 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.

383€

Ibis Casablanca City Center   
www.accorhotels.com

Novotel Casablanca City Center
www.accorhotels.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA



449€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Pestana Casablanca Seaside
Suites & Residences    
www.pestana.com

449€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Sofitel Casablanca Tour Blanche     
www.accorhotels.com

573€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Combinado Casablanca + Mazagão
6 DIAS / 5 NOITES

3º AO 5ª DIA – CASABLANCA / MAZAGÃO
Em horário a combinar localmente, transporte de Casablanca para a província de Mazagão. Mazagão foi, entre o início do século XV e meados
do século XVIII, uma possessão portuguesa em Marrocos, e é hoje uma
estância balnear com um extenso areal, onde pode aproveitar os dias solarengos. Visite ainda a cidadela fortificada da região, considerada Património Mundial da Unesco em 2004.

1º DIA – LISBOA / CASABLANCA
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Casablanca.
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do dia
livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.

6º DIA – MAZAGÃO / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Casablanca. Chegada e embarque no voo previsto,
com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

2º DIA – CASABLANCA
Percorra as ruas desta famosa cidade cosmopolita marroquina. Casablanca é hoje uma das maiores cidades e capital económica do país. Aproveite para visitar a Praça Mohamed V, fazer compras no Bairro Habous ou
Medina Antiga, ou simplesmente comtemplar o cartão-de-visita da cidade, a Mesquita Hassan II. Esta relíquia da arquitetura árabe é a mais alta
mesquita do mundo, cujo interior está decorado ao pormenor.

VOOS ROYAL AIR MAROC Diários à partida
de Lisboa e Porto
VOOS TAP Diários à partida de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Casablanca/ Lisboa, em voos TAP em Classe ““O”; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento em Casablanca + 3 noites
de alojamento em Mazagão no hotel e regime indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 138,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens
Operador 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.

+

Novotel Casablanca City Center    

Pullman Mazagan Royal Golf & Spa    

www.accorhotels.com

www.pullmanhotels.com

589€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

+

Sofitel Casablanca Tour Blanche     
www.accorhotels.com
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Mazagan Beach & Golf Resort     
www.mazaganbeachresort.com

799€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Combinado Marraquexe + Deserto
3 DIAS / 2 NOITES PARTIDAS DIÁRIAS
1º DIA – LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Marraquexe.
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Resto do dia
livre para atividades de carater pessoal. Alojamento.
2º DIA –MARRAQUEXE / DESERTO DO SAHARA
Após pequeno-almoço, saída em direção a Ouarzazate, passando por Tizi
n’Tichka, uma pitoresca estrada que atravessa a cordilheira do Alto Atlas,
que se situa a 2260 m de altitude. Visita do Kasbah D’Aït Ben Haddou,
classificado com Património Mundial da UNESCO e almoço. Continuação
de viagem em direção a Zagora, passando pelo Vale do Draa, cujo nome
tem origem no maior rio de Marrocos, e que nos leva às portas do Deserto
do Saara. Chegada a Zagora e alojamento em tenda berbere inserida no
deserto (se as condições climatéricas não permitirem, o alojamento será
realizado numa unidade hoteleira de Zagora). Jantar. Alojamento

3º DIA – DESERTO DO SAHARA / MARRAQUEXE
Contemplação do nascer do sol e pequeno-almoço típico marroquino.
Regresso a Marraquexe com passagem e visita de Tamegroute, um
dos maiores centros religiosos de Marrocos Continuação de viagem
com almoço no caminho. Chegada a Marraquexe. Resto de dia livre.
Alojamento.
4º DIA - MARRAQUEXE
Dia livre em Marraquexe para atividades de caráter pessoal. Atreva-se a
descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”. Perca-se por entre
os seus cheiros, cores e sons tão característicos. Explore a labiríntica zona
histórica e Medina. Renda-se ao exotismo dos fascinantes souks locais.
Alojamento.
5º DIA - MARRAQUEXE / LISBOA
Após pequeno-almoço e em horário e combinar localmente, transporte
para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previsto,
com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos TAP em Classe “O”; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 3 noites de alojamento em Marraquexe no
hotel e regime indicados + 1 noite em tenda berbere no Deserto do Sahara em regime de pensão completa; Taxas Locais; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 131,00
Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens.Operador 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.

662€

Preço indicativo por Pessoa em Duplo APA + PC
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Circuito Kasbah e Oasis 4x4
8 DIAS / 7 NOITES Partidas aos sábados
1º DIA – SÁBADO - LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de embarque. Partida em voo Tap com destino a Marraquexe. Chegada e acolhimento. Transfer para o hotel em Marraquexe para check-in.
Jantar e alojamento.
2º DIA – DOMINGO – MARRAQUEXE / VALE DE OURIKA / TAROUDANT
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita das povoações berberes de Asni e Ouirgane. Almoço. À tarde, seguida para Tin-Mal, para
visita de uma mesquita do século XII. Passagem por um dos pontos mais
altos do Atlas de Marrocos, o Tiz n’Test (com 2092 metros). Chegada a
Taroudant. Jantar e alojamento.
3º DIA – SEGUNDA – TAROUDANT / ZAGORA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da parte antiga de Taroudant,
rodeada pelas suas muralhas ocres. Saída em direção a Taliouine e Tazenakht, seguindo para o deserto de Zagora. Paragem em Adgz para almoço, passando pelo vale do rio Draa, o oásis mais importante do sul de
Marrocos. Chegada a Zagora, no vale de Tafilalkht, um oásis regado pelo
rio. Jantar e alojamento.
4º DIA – TERÇA – ZAGORA / ERFOUD / MERZOUGA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída de Zagora, pelos misteriosos
trilhos do deserto. Almoço em Alnif. Continuação da viagem até Erfoud,
a última cidade antes do deserto, rodeada por palmeiras. Chegada a Merzouga, com as suas célebres dunas de areia fina, de onde podemos desfrutar de um magnífico pôr do sol. Jantar ao ar livre, de baixo de estrelas.
Alojamento num acampamento Tuareg.

5º DIA – QUARTA– MERZOUGA / GARGANTAS DO TODRA / OUARZAZATE
Após o pequeno-almoço, e amanhecer inesquecível no deserto, saída
em direção a Tinghir para visitar as Gargantas do Todra, um desfiladeiro
profundo e estreito, ladeado por escarpas que chegam aos 300 metros
de altura. Almoço e seguida para Boulmane, ao largo do Vale Dadés (Vale
das Rosas). Chegada a Ouarzazate pelo pôr do sol. Jantar e alojamento.
6º DIA – QUINTA – OUARZAZATE / MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, visita de Ouarzazate, conhecida como a “porta do deserto” e da Kasbah de Taourirt, antiga residência do Pachá de
Marraquexe, de seu nome Glaui. Saída em direção a Kasbah de Ait Bem
Haddou, umas das kasbah (residências dos líderes locais e baluartes nas
defesas das cidades) mais antigas e mais bem conservadas de Marrocos.
Almoço durante o trajeto. Passagem pela região montanhosa de Tizin Tichka, com 2260 de altitude. Chegada a Marraquexe. Jantar e alojamento.
7º DIA – SEXTA – MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, saída para visita cultural de Marraquexe : exterior dam Kutubia (mesquita do século XVI), Palácio Bahia e túmulos saadianos, um mausoléu coletivo onde estão sepultados cerca de 60 membros da dinastia saadiana, que reinou em Marrocos nos séculos XVI e XVII,
até chegar à célebre Praça Jemma El Fna (Património Mundial da UNESCO). Regresso ao hotel para almoço. Tarde e jantar livres. Possibilidade
de realizar um jantar típico marroquino com espetáculo Fantasia Chez Ali
(não incluído no programa). Alojamento.
8º DIA – SÁBADO – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque. Saída em
voo TAP com destino a Lisboa. Fim dos n/ serviços.

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos TAP em Classe “O”; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento nos hotéis conforme
programa + 6 jantares e 1 almoço (s/ bebidas). Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador
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.

881€

Preço indicativo por Pessoa
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Circuito Cidades Imperiais
8 DIAS / 7 NOITES Partidas aos domingos
1º DIA – DOMINGO - LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de embarque. Partida em voo Tap com destino a Marraquexe. Chegada e acolhimento. Transfer para o hotel em Marraquexe para check-in.
Jantar e alojamento.
2º DIA – SEGUNDA– MARRAQUEXE / BENI MELLAL / FEZ
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Fez, passando por Beni
Mellal (cidade no centro de Marrocos), por entre oliveiras e laranjeiras. Almoço em Beni Mellal. Continuação da viagem até Fez. Chegada e check-in no hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA – TERÇA – FEZ
Após o pequeno-almoço no hotel, visita de Fez, a cidade imperial mais
antiga. Visita da judiaria, medina, exterior da mesquita, da escola corânica
Al Boaunania (local onde se estudava o Corão do islamismo e a arte de ler
e escrever), e da universidade El Karaouine. Almoço em restaurante típico
da Medina, seguida de visita exterior da mesquita El Andalous e do túmulo
de Moulay Idriss. Visita panorâmica da cidade. Jantar e alojamento.
4º DIA – QUARTA – FEZ / VOLUBIS / MEKNES / RABAT
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção às ruínas romanas
de Volubis. Continuação da viagem até Meknes, com visita da Medina, da
porta Bab Mansour e da Praça Hedim. Almoço e saída em direção a Rabat,
capital e segunda maior cidade de Marrocos. Visita panorâmica da cidade,
do exterior do Palácio Real e dos seus jardins. Continuação da visita com
passagens pela Torre Hassan e pelo Mausóleo de Mohamed V. Jantar e
alojamento.

5º DIA – QUINTA– RABAT / CASABLANCA / MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, saída para Casablanca, a grande capital económica do país. Vista panorâmica desta cosmopolita cidade, assim como
do exterior da mesquita Hassan II. Almoço em Casablanca, seguido de
viagem em direção a Marraquexe. Jantar e alojamento.
6º DIA – SEXTA - MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, saída para visita cultural de Marraquexe, conhecida como a “cidade vermelha”. Passagem pelo exterior da Kutubia
(mesquita do século XVI), Palácio Bahia e túmulos saadianos, um mausoléu coletivo onde estão sepultados cerca de 60 membro da dinastia saadiana, que reinou em Marrocos nos séculos XVI e XVII. Almoço e seguido
de vista à célebre Praça Jemma El Fna, Património Mundial da UNESCO.
Jantar e alojamento.
7º DIA – SÁBADO – MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, manhã livre para atividades de caracter pessoal,
aproveitando para fazer as últimas compras nesta cidade inesquecível ou,
apenas para relaxar no hotel. Possibilidade de fazer duas excursões facultativas: manhã a Vale Ourika, um dos vales mais bonitos do Atlas; noite
com um jantar típico marroquino, numa tenda, com música e dança típica
do país. Almoço no hotel incluído. Jantar por conta própria. Alojamento.
8º DIA – DOMINGO– MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque. Saída em voo TAP com
destino a Lisboa. Fim dos n/ serviços.

Serviços Incluídos no Preço Voos Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos TAP em Classe “O”; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento nos hotéis conforme
programa + 6 jantares e 1 almoço (s/ bebidas). Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens.Operador
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.

756€

Preço indicativo por Pessoa
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Circuito Herança Portuguesa
8 DIAS / 7 NOITES Partidas aos sábados
1º DIA – SÁBADO - LISBOA / MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de embarque. Partida em voo Tap com destino a Marraquexe. Chegada e acolhimento. Transfer para o hotel em Marraquexe para check-in.
Jantar e alojamento.
2º DIA – DOMINGO – MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço, saída para visita cultural de Marraquexe : exterior da Kutubia (mesquita do século XVI), Palácio Bahia e túmulos saadianos, um mausoléu coletivo onde estão sepultados cerca de 60 membros
da dinastia saadiana, que reinou em Marrocos nos séculos XVI e XVII, até
chegar à célebre Praça Jemaa El Fna (Património Mundial da UNESCO).
Depois do almoço, partida à descoberta dos souks da Medina de Marraquexe.. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA – SEGUNDA – MARRAQUEXE
Após o pequeno-almoço no hotel, resto de dia livre para compras ou
outras visitas culturais. Jantar e alojamento.
4º DIA – TERÇA – MARRAQUEXE / RABAT / CASABLANCA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Rabat, para visita
da capital. Passagem pelo Palácio Real, pela Torre Hassan, um grandioso
minarete do século XII, terminando no Mausóleo de Mohamed V, onde
estão os túmulos do rei marroquino e seus dois filhos, o Rei Hassan II e o
Príncipe Moulay Abdallah. Após almoço, continuação de viagem até Ca-

sablanca, para visita do exterior da Mesquita Hassan II, o mais alto exemplar do mundo deste género. Tempo livre. Jantar e alojamento.
5º DIA – QUARTA– CASABLANCA / EL JADIDA / SAFI / ESSAOUIRA
Após o pequeno-almoço, saída em direção a Essaouira. Pela viagem,
passagem por diversas cidades costeiras, uma das quais, a antiga cidade
portuguesa de El Jadida. Pequeno passeio a pé para descobrir a antiga
cidadela portuguesa. Continuação de viagem até El Oualidia para pequena visita e almoço. Da parte da tarde, continuação até Safi, a capital da
cerâmica de Marrocos e uma cidade com um castelo e antiga catedral do
tempo da colonização portuguesa. Finda a visita de Safi, continuação da
jornada até Essaouira. Jantar e alojamento.
6º DIA – QUINTA – ESSAOUIRA
Após pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Essaouira, a “Pérola
do Atlântico”. Passagem pela Medina e pelo porto da cidade, um dos que
mais conserva o legado português. Esta cidade à beira-mar plantada vive
ainda hoje da pesca e do muito artesanato que se vende pelas suas ruas.,
Jantar e alojamento.
7º DIA – SEXTA – ESSAOUIRA / MARRAQUEXE
Após pequeno-almoço, saída em direção a Marraquexe. Resto de dia livre.
Jantar e alojamento.
8º DIA – SÁBADO – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque. Saída em voo TAP com
destino a Lisboa. Fim dos n/ serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa / Marraquexe / Lisboa em Classe “O”; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos
(MP c/ 7 jantares ou PC c/ 7 jantares + 6 almoços); Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia no idioma espanhol; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de
133,00 Euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa, extras de caráter pessoal. Notas
preços Válidos para um mínimo de 2 pessoas.

756€

Preço indicativo por Pessoa
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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 €

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

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)
Cancelamento Antecipado da Viagem - CIV opção B

100,00 €

100.00 €

500,00 €

500,00 €

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 €

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.

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

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

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

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

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

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/ catálogo é o documento informativo no qual se
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em
vigor, Decreto-Lei número 17/2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço
de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes
fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de
reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as
partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias – Operador Turístico, S. A., pessoa coletiva e número de matrícula 503
339 938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1.º B, 1600 – 196
Lisboa, titular do RNAVT 1989.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se
a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser 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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