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AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA
DARWIN

BRISBANE

SIDNEY
PERTH
ADELAIDE
MELBOURNE

Conhecida pelos coalas, cangurus e pela barreira de coral, a
Austrália é um país imenso onde tudo parece ter uma dimensão imponente.
Rodeada de água por todos os lados, e com uma população
reduzida, em relação à sua dimensão, a Austrália permite-nos fazer uma viagem inesquecível pela natureza e descobrir cerca de
550 parques nacionais ao longo de 50 000 km de costa.
Existem várias cidades importantes para descobrir na Austrália:
como Queensland, um paraíso para mergulhadores e surfistas;
Camberra, a capital; Melbourne, onde se conserva muito do espírito inglês, sendo também a segunda maior cidade do país e
uma das mais procuradas pelos turistas; Adelaide, possivelmente
a mais tranquila das grandes cidades australianas; Alice Springs
e Tasmânia, de clima temperado. Contudo, o destaque vai para
Sidney, com uma fantástica vida noturna e cultural, a arquitetura,
com o mundialmente conhecido edifício da Ópera de Sidney em
destaque. Aqui parta à descoberta do The Rocks, local onde nasceu a cidade, perca-se nos Royal Botanic Gardens e, se procura
adrenalina, suba à ponte Harbour, de preferência para ver o nascer ou o pôr-do-sol. Se gosta de desportos náuticos, descubra
Bondi Beach e, se não sabe, atreva-se a dar os primeiros passos
no surf.
Por outro lado, se gosta da natureza, não pode perder o único
lugar no mundo onde se encontram dois Patrimónios da Humanidade, o local onde a floresta tropical se encontra com a famosa
Grande Barreira de Coral. Pode fazer um cruzeiro e mergulho,
para conhecer mais de perto esta beleza natural, considerada a
maior obra-prima viva, que pode inclusive ser observada do espaço.

A visitar

Guia

Moeda: Dólar Australiano
Fuso Horário: Portugal Continental GMT +8 a GMT +11
Idioma: Inglês

Não pode deixar de conhecer Sidney e o edifício da ópera. Em
Melbourne, recomenda-se que descubra a influência da história
na sua vivência atual. A não perder, a Grande Barreira de Coral, a
maior estrutura do mundo feita por organismos vivos e considerada Património da Humanidade, e Daintree, a mais antiga floresta tropical do mundo. Uluru ou Ayers Rock, onde vai descobrir o
maior monólito do mundo, que muda a sua cor de laranja para
vermelho quando o sol nasce ou se põe.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Austrália Clássica

2869€ Preço indicativo para pessoa em Duplo em APA
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, haverá suplemento adicional
a pagar.
Serviços Incluídos no Preço: Percurso Lisboa / Istambul / Kuala Lumpur / Sidney - Melbourne / Kuala Lumpur / Istambul / Lisboa em voos Turkish Airlines em classe “W”; Voos internos Sidney/Cairns/
Melbourne em voos Jetstar Airways em classe económica “H”) - com direito a bagagem de porão; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 11 noites de alojamento em hotéis de
categoria 3* em regime de alojamento e pequeno-almoço (2 almoços incluídos); programa de acordo com o itinerário indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível 536€,(sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de viagem Operador. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto; Tour opcionais (por favor, consulte-nos), outros que não mencionados no programa e extras de
caráter pessoal. NOTA: Para deslocações inferiores a 90 dias, em turismo, os portugueses devem ter um passaporte válido e obter uma ETA (Electronic Travel Authorisation), a qual substitui um visto e
permite uma estada até 90 dias.

14 DIAS / 11 NOITES

1º AO 3º DIA – LISBOA / ISTAMBUL / KUALA LUMPUR / SIDNEY
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
forma-lidades de embarque. Embarque no voo com destino a Sidney,
via Istambul e Kuala Lumpur. Chegada, assistência e transporte para o
hotel e alojamento no hotel Travelodge Sydney 3* (ou similar).
4º DIA – SIDNEY
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita regular de meio dia com
audio em espanhol para conhecer a cidade (se existirem mais de 6
passageiros de língua espanhola esta visita opera com condutor/guia
em espanhol). Durante a visita terá oportunidade de visitar, entre otros
locais, The Rocks, o Jardim Botânico e a famosa praia de Bondi. A
visita termina ao meio dia em Circular Quay onde subirá a bordo do
cruzeiro pela baía de Sydney para almoço. No regresso ao hotel (por
conta própria), aproveite para caminhar e explorar esta maravilhosa
cidade, poderá visitar o Aquário, o parque Wildlife e a Opera House
que ficam muito perto da zona onde termina o cruzeiro. Alojamento
no hotel Travelodge Sydney 3* (ou similar).
5º E 6º DIAS – SIDNEY
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para desfrutar desta encantadora cidade ou realizar excursões opcionais.
7º DIA – SIDNEY / CAIRNS
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto em veículo privado (em inglês) para embarque
no voo até Cairns. Chegada, assistência e transporte em veículo privado (em inglês) para o hotel. Alojamento no hotel Bay Village Tropical
Retreat 3* (ou similar).
Cairns, a cidade mais importante do norte tropical de Queensland, é
um dos destinos mais procurados do mundo para a prática de mergulho e snorkling, em grande parte devido à Grande Barreira de Coral, o
único organismo vivo que pode ser visto do espaço.
8º DIA – CAIRNS
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o cruzeiro até à Grande Barreira
de Coral. A bordo do catamarã, desfrute da paisagem e aproveite para fazer snorkling entre os corais. Almoço a bordo. De seguida, visita

a Michaelmas Cay e passeio de barco semi-submersível com fundo
transparente. Regresso ao hotel e alojamento no hotel Bay Village Tropical Retreat 3* (ou similar).
9º E 10º DIAS – CAIRNS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para poder realizar alguns tours
opcionais.
11º DIA – CAIRNS / MELBOURNE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto em veículo privado (em inglês) para embarque
no voo até Melbourne. Chegada, assistência e transporte em veículo
privado para o hotel. Alojamento no hotel Batman’s Hill on Collins 3*
(ou similar).
Melbourne, a cidade “europeia” da Austrália é considerada a sua capital cultural e gastronómica. O rio Yarra é um dos lugares mais encantadores da cidade com percursos pedestres e circuitos para bicicletas.
12º DIA – MELBOURNE
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída do hotel para um tour
de meio-dia pela cidade com visita aos jardins Flagstaff, a Universidade, o Parlamento, a antiga casa de alfândega, a estação de Flinders
Street, a catedral de St. Paul e St. Patrick e os jardins Fitzroy. Por fim,
visita à torre Eureka Skydeck. Resto de dia livre. Alojamento no hotel
Batman’s Hill on Collins 3* (ou similar).
13º DIA – MELBOURNE
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre.
13º E 15º DIAS – MELBOURNE / KUALA LUMPUR / ISTAMBUL / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto em veículo privado (em inglês) para formalidades de embarque no voo de regresso a Lisboa, via Kuala Lumpur e
Istambul. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

VOOS TURKISH AIRLINES
PARTIDAS DIÁRIAS
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JAPÃO
JAPÃO

TÓQUIO

QUIOTO
OSAKA

Mais um gigante asiático de visita obrigatória. Osaka, Nara,
Quioto, Hakone e Tóquio são as cidades em destaque.
Em Osaka, cidade portuária famosa pela moderna arquitetura,
sinta a vibrante vida noturna, deguste a comida de rua e visite o
castelo, principal ponto turístico. Em Nara, é obrigatório conhecer o templo Todaiji, com a enorme imagem de Buda, e o parque dos veados sagrados. Quioto, antiga capital, é famosa pelos
clássicos templos budistas, jardins, palácios imperiais, santuários
xintoístas e casas de madeira tradicionais. As vistas a não perder
são o Santuário Shintoísta de Fushimi Inari, em conjunto com o
Jardim do Templo Tenryuji, o Bosque de Bambu de Arashiyama,
o Templo de Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Castelo de Nijo. Da
frenética Quioto passamos para a tranquilidade dos Parques Naturais. Em Hakone paragem para conhecer o Lago Ash, e conhecer o tranquilizante parque, de onde, em dias limpos, se avista o
Monte Fuji. A última proposta de visita no Japão é, claro, a capital:
Tóquio. O santuário Shintoísta de Meiji, o Templo Senjoi (Asakusa
Kannon) - um dos mais populares e coloridos templos do Japão
e o templo mais antigo de Tóquio – e a Torre de Tóquio dão uma
ideia do que a capital japonesa tem para oferecer.

A Visitar

Guia
Moeda: Iene (JPY)
Fuso horário: GMT + 9h00
Idioma: Japonês

O gigante asiático é famoso pelas frenéticas cidades: Osaka,
Nara, Quioto, Hakone e Tóquio são exemplos disso. Osaka é
famosa pela arquitetura e pela vida noturna. Em Nara, a enorme imagem de Buda no templo Todaiji chama a atenção. Em
Quioto, antiga capital, aprecie os templos budistas, os jardins, os
palácios, os santuários e as tradicionais casas de madeira. Em
Hakone, há uma magnífica vista para o Monte Fuji para apreciar.
Por fim, Tóquio. A capital tem o templo mais antigo do país e a
Torre de comunicações, um magnífico local para apreciar toda a
cidade. Dois locais a não perder.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Japão Express

2520€

9 DIAS / 6 NOITES

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

De 07 de abril a 01 de dezembro de 2020
1º E 2º DIAS - LISBOA / HELSÍNQUIA/ OSAKA
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Osaka, via
Helsínquia. Chegada, assistência e transporte para o hotel e alojamento.
3º DIA - OSAKA / NARA / QUIOTO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de cidade com destaque para
o Castelo de Osaka. Continuação para Nara, para conhecer o templo Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e o parque dos veados sagrados. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde saída em direcção
a Quioto visitando pelo caminho o Santuário Shintoísta de Fushimi Inari.
Transporte para o hotel para alojamento.
4º DIA - QUIOTO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da antiga capital. Conheça o
Jardim do Templo Tenryuji, o Bosque de Bambú de Arashiyama, o Templo de Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Castelo de Nijo. Almoço em restaurante local. Restante tarde livre para passeios a seu gosto e regresso ao
hotel por sua conta. Alojamento.
5º DIA - QUIOTO / HAKONE
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para a estação de comboios de
Quioto em transporte público com assistência em espanhol. Saída de
Quioto para Odawara em comboio super rápido - JR Hikari. (Nota: as suas
malas seguirão diretamente para Tóquio no comboio, pelo que se aconselha a prepararem uma pequena mala de mão (max. 10 kg) para esta
noite). Chegada a Odawara e inicio da excursão do Parque Natural de Hakone para conhecer o Lago Ashi em mini cruzeiro e fazer uma viagem de
teleférico para apreciar a vista do Parque e se tiver sorte, observar a magnifica paisagem criada pelo Monte Fuji. (Nota: dependendo das condições
climatéricas estas visitas podem ser substituídas por outras como museus
ou templos. Chamamos a atenção para a dificuldade, muitas vezes, de
observar o monte Fuji, principalmente no verão, por causa da neblina.)

Almoço em restaurante local. Depois de almoço transporte para o hotel
para jantar e alojamento.
6º DIA - HAKONE / TÓQUIO
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para Tóquio de autocarro. Chegada a Tóquio e inicio da visita de cidade para conhecer o santuário Shintoísta de Meiji, atravessar e explorar os 200 metros da galeria comercial
da rua de Nakamise para visitar o Templo Senjoi (Asakusa Kannon) - um
dos mais populares e coloridos templos do Japão e o templo mais antigo
de Tóquio - e visitar a Torre de Tóquio, com almoço em restaurante local
incluído. Regresso ao hotel para alojamento.
7º DIA - TÓQUIO
Pequeno-almoço no hotel. dia inteiramente livre para atividades a seu
gosto. Aproveite para explorar a cidade a seu tempo e fazer compras. Alojamento.
8º E 9º DIAS - TÓQUIO/ NARITA / MADRID/ LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte
para o aeroporto internacional de Narita em serviço regular com assistência em espanhol para formalidades de embarque no voo de regresso a
Lisboa, via Madrid. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
(Nota: Viajantes que embarquem em voos de regresso com partida antes
das 11h30 provavelmente não terão tempo de tomar o pequeno almoço
no hotel e não há a possibilidade de oferecer box breakfast. O pequeno
almoço perde-se e não é possível reembolsá-lo).
PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Notas: Voos internacionais que cheguem entre as 22h00 e as 06h30 a Osaka ou que saiam de Tóquio entre a 01h00 e as 09h30 terão suplemento de transfer a ser aplicado. Por favor, consulte-nos. É
permitida 1 peça de bagagem até 23 Kg por cliente para o circuito. Acima deste peso serão cobradas taxas. Por favor, consulte-nos. Quartos triplos: Quartos duplos com cama extra de menores dimensões ou sofá cama. Não garantidos e sujeitos a disponibilidade de cada hotel. No Japão não são comuns as camas de casal, pelo que os quartos duplos são normalmente twins. Pode ser solicitada cama
de casal, sem garantia e mediante a disponibilidade do hotel nas categorias Superior e Luxo. (Por favor consulte-nos). Na categoria Standard não estão disponíveis este tipo de camas.
Serviços incluídos no Preço: Voo Finnair para o percurso Lisboa/Helsínquia/Osaka – Tóquio/Madrid/Lisboa em classe económica “N” - com direito a bagagem de porão; Circuito Japão Express
conforme itinerário (1 noites em Osaka + 2 noites em Quioto + 1 noites em Hakone + 2 noites em Tóquio) em opção Standard 4* em regime de MP (inclui 4 almoços + 1 jantar) – transporte e visitas
com em base regular com guia em espanhol; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 372 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada no país, de,
pelo menos, 6 meses.
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COREIA DO SUL

COREIA DO SUL
SEUL

ILHA DE JEJU

A visitar
Seul é a frenética capital da Coreia do Sul, famosa pelos arranha-céus, comboios de alta-velocidade e pela cultura pop. O Bairro
de Gangnam é um ponto de passagem obrigatório. Nas zonas
rurais da Coreia do Sul, há parques nacionais para visitar e apreciar. Na ilha de Jeju, os famosos tubos de lava chamam a atenção. A Coreia do Sul é um misto de antigo e de moderno, que
vale a pena experienciar.

Guia

Moeda: Won (KRW)
Fuso horário: GMT + 9h00
Idioma: Coreano

A Coreia do Sul desperta cada vez mais curiosidade e é um
verdadeiro paraíso para qualquer turista.
O país é altamente industrializado, mas conserva as velhas tradições e encanta por isso todos os visitantes. Seul, a capital,
concentra em si todos os contrastes: metrópole enorme com
arranha-céus, comboios de alta-velocidade e uma cultura pop
visível a cada esquina. Nenhuma visita a Seul fica completa sem
uma passagem pelo Bairro de Gangnam, eternizado pelo cantor Psy no famoso hit Gangnam Style. É imprescindível visitar o
«monumento» dedicado à música e reproduzir em vídeo a famosa coreografia. Tudo isto, nasceu e cresceu ao lado dos templos budistas, dos palácios e dos famosos mercados de rua. A
Coreia do Sul é um país pequeno, com excelentes infraestruturas de transportes e é fácil chegar de um lado ao outro. Em menos de nada, a pouco mais de uma hora, à saída de Seul, pode
apreciar-se toda uma Coreia mais rural, onde abundam os parques nacionais e as montanhas. O país é composto por quase
três mil ilhas, muitas delas desabitadas, mas que são um convite
a agradáveis passeios de barco. A ilha de Jeju é a mais conhecida
de todas, devido ao extinto vulcão de Hallasan, que alcança 1975
metros de altitude e é o ponto mais alto do país. A lista do Património Mundial na Coreia do Sul é extensa e contempla locais
como a Ilha Vulcânica e os Tubos de Lava de Jeju ou os Túmulos Reais da Dinastia Joseon, túmulos incluídos nos cemitérios
reais que só aceitavam restos mortais de reis e rainhas, que eram
untados em azeite, mumificados e enterrados em 7 palmos de
chumbo, como mandava o sagrado Livro dos Ritos, criado por
Confúcio. Esta miscelânea cultural torna a Coreia do Sul um país
cada vez mais procurado como destino de viagens. Cultura e
modernidade são certamente palavras que o definem.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Melhor da Coreia

2500€

10 DIAS / 7 NOITES
De 01 de janeiro a 31 de outubro de 2020
1º E 2º DIAS - LISBOA / PARIS / SEUL
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Seul, via
cidade de escala. Chegada, assistência e transporte para o hotel e
alojamento.
3º E 4º DIAS - SEUL / JEJU
Pequeno-almoço no hotel. A hora a combinar localmente, transporte até
ao Aeroporto de Gimpo para embarcar no voo doméstico com destino a
Jeju. Chegada encontro com o guia. Em Jeju, o itinerário é feito conforme o dia da semana:
PERCURSO ESTE (TERÇAS, QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS):
Iniciará o dia com um passeio de cavalo pela costa. De seguida, visita à vila
folclórica de Seungeup, para experienciar a cultura da ilha de Jeju: as paredes de rocha vulcânica, os caminhos curvados e as estátuas Harubang,
muito características da paisagem. Visita à ao Pico Seongsanilchulbong,
que surgiu através de uma erupção vulcânica no mar à cerca de 100000
anos. A sua cratera, vista do céu parece uma coroa gigante. De seguida,
desfrute de um espétaculo aquático feminino e assista a uma Haenyeon
(termo que se refere à mulher pescadora) a cortar e tratar do peixe que
pescou. Terá a oportunidade de provar o peixe fresco. Após passar pela
estrada costeira Jondalri, visita à Gruta Manjang, um dos mais impressionantes túneis de lava do mundo e considerado monumento natural.
Alojamento.
PERCURSO OESTE (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS):
Saída até à praia de Hyeopjae, onde as conchas se misturaram com a sua
areia branca. De seguida, visita ao Parque Hallim. Neste parque é possível
encontrar um jardim botânico tropical e as grutas Hyeopjaegul e Ssangyonggul. Visita às plantações de chá verde de O’Sulloc, onde poderá desfrutar de um chá, relaxar perto do lago de lótus no jardim interior e observar as plantações e paisagens pelo observatório no piso superior. Mais
tarde, embarque no cruzeiro onde poderá apreciar a Monte Sabang, a Ilha
Hyeongjeseom, o Penhasco Jusangjeolli no Monte Songak e a Costa do
Dragão. Por fim, poderá decidir entre visitar o Museu do Urso de Peluche
ou a Cascata Cheonjeyeon. Alojamento.
PERCURSO SUL (DOMINGOS):
Visita à Estrada Doggaebi, mais conhecida com a Estrada Misteriosa. Ao
deixar o carro destravado nesta estrada, este desafia a gravidade e sobe
sozinho pela estrada em vez de descer. Na verdade, trata-se apenas de
uma ilusão ótica, mas não deixa de ser surpreendente. Passeio de carro
pelo Montanha Hallasan, caraterizado pelo seu ecossistema e flora diversificada, resultado das diferentes temperaturas ao longo da montanha.
Visita ao Museu Alive e de seguida ao Penhasco Jusangjeolli. Por fim, visita
à Cascata Jeongbang. Alojamento.
5º DIA - JEJU / GWANGMYEONG / YONGIN / DAEJEON
Pequeno-almoço no hotel. Transporte até ao aeroporto para embarcar no voo para Seul. Depois da chegada, transporte e visita à Gruta de
Gwangmyeong, o coração da evolução da indústria moderna na Coreia e
também local histórico da colonização japonesa. De seguida, vista à vila

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

de Yongin, para viver a experiência da cultura tradicional e aprender os
costumes da dinastia tardia de Joseon. Vestirá o Hanbok, roupa tradicional coreana e aprenderá a fazer kimchi, prato e acompanhamento à base
de couve fermentada, sendo um dos elementos básicos mais importante
na culinária coreana. Nota: Experiências como aprender artes marciais,
assistir a um casamento tradicional, espetáculo de música, entre outras,
podem variar conforme a altura do ano. Mais tarde, visita ao Spa de Daejeon. Alojamento.
6º DIA - DAEJEON / GYEONGJU
Pequeno-almoço no hotel. Transporte até Gyeongju, antiga capital do
reino de Silla. Visita ao Templo de Bulguksa, Património da Humanidade
pela UNESCO desde 1995, e onde estão guardadas as maiores relíquias
nacionais da Coreia do Sul. De seguida, visita à Gruta de Seokguram, localizada no Monte Tohamsan, também Património da Humanidade desde
1995. Visita ao Complexo de Túmulos Daereungwon, onde se encontram
os túmulos dos reis e nobres do Reino de Silla. Depois, vista ao Observatório de Cheonseongdae, o mais antigo da Ásia. Por fim, visita ao Museu
Nacional de Gyeongju. Alojamento
7º DIA - GYEONGJU / BUSAN
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para a cidade de Busan, cidade
portuária localizada a sul do país, conhecida pelas suas praias e templos.
Após chegada, visita ao Templo de Hadongyonggungsa, localizado na
linha costeira da cidade. Passagem pela Estrada de Dalmaji e pela Ponte Gwangandaegyo e chegada à Ilha Dongbaekseom, onde é possível
encontrar a estátua de Choi Chi-Won, escritor e académico do Reino
de Silla. Visita ao Cemitério Memorial das Nações Unidas, construído em
honra dos soldados que perderam a vida em auxílio nas batalhas durante
a Guerra da Coreia. Por fim, visita à Rua Gwangbokdong e ao Mercado
Jagalchi, para fazer conhecer a cultura, arte e o quotidiano de Busan.
Aproveite para fazer compras na Shinsegae Duty Free Shop, superfície comercial mais turística da cidade. Alojamento.
8º DIA - BUSAN / MUNGYEONG / SEUL
Pequeno-almoço no hotel. Transporte até Mungyeong. Visita Mungyeongsaejae, na Montanha Joryeongsanandhas. Na mesma área encontra-se o Estudio de Drama do KBS (Korean Broadcast System), um dos
maiores estúdios do mundo, onde são gravadas as telenovelas históricas
coreanas. Regresso a Seul e alojamento.
9º E 10º DIAS - SEUL / PARIS / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. A hora a combinar localmente, transporte
para o Aeroporto de Incheon. Embarque no voo com destino a Lisboa,
via Paris. Chegada e fim dos nossos serviços.
PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Notas: Voos domésticos incluídos no preço; Quartos triplos: Quartos com cama dupla + cama singular ou cama dobrável ou cama baixa (estilo tatami). Os museus não estão disponíveis às segundas-feiras.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Air France para o percurso Lisboa/Paris/Seul em – Seul/Paris/Lisboa em classe económicas “L” e ‘’R’’ - sem direito a bagagem de porão; Circuito O Melhor da Coreia
conforme itinerário (1 noites em Seul + 2 noites em Jeju + 1 noites em Daejeon + 1 noites em Gyeongju + 1 noite em Busan) em opção Standard 3* em regime de MP (inclui 6 almoços) – transporte
e visitas com em base regular com guia em inglês; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 300 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo
menos, 6 meses.
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CHINA
CHINA

PEQUIM
XIAN

XANGAI

A visitar
Um território gigante, com tanto para explorar. A Grande Muralha
da China é o ex libris do país, visível até do espaço. É impossível
ir à China e não lhe conceder algum do tempo disponível. Em
Pequim, os destaques vão para o Palácio Imperial, «A Cidade
Proibida» e a Praça de Tiananmen. Xian é a cidade conhecida
desde os tempos da Rota da Seda. Em Xangai, é imperioso apreciar o louco frenesim da cidade ou o Templo do Buda de Jade e
a doca da cidade.

Guia

Moeda: Renminbi (RMB)
Fuso horário: GMT + 8h00
Idioma: Mandarim

A China é uma das maiores potências mundiais. Um território
gigante, de cultura milenar, repleto de tradições e de belas
paisagens, que desperta, cada vez mais, a curiosidade dos turistas.
Falar da China é falar da Grande Muralha da China, espetacular
obra arquitetónica, que data de há mais de 2000 anos, considerada Património Mundial pela UNESCO desde 1987.
Em Pequim, o grande destaque vai para o Palácio Imperial,
“A Cidade Proibida”, Praça de Tiananmen, uma das maiores do
mundo e o Palácio de Verão, jardim de verão dos membros da
Casa Imperial da Dinastia Qing. O Estádio Nacional, conhecido
por “Ninho de Pássaro”, é também um símbolo emblemático do
país e da cidade. Por último, é imperdível uma visita ao famoso
Templo do Céu, onde os imperadores da Dinastia Ming e Qing
ofereciam sacrifícios ao Céu e rezavam por boas colheitas.
Em Xian, antiga capital da China, com 3000 anos de existência,
há um novo mundo por descobrir. Única capital com muralha
e ponto de partida da Rota da Seda. Destaque para o famoso
Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota, onde estão guardadas mais de 6000 figuras de tamanho real que representam o
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam
o túmulo do Imperador Qin, o Grande Pagode da Oca Silvestre
ou o famoso bairro muçulmano, melhor forma de experienciar
a vida quotidiana.
Por último, Xangai, cidade portuária, núcleo financeiro global
e metrópole mais internacional da China, com mais de 16 milhões de habitantes. E no meio do frenesim há locais a descobrir
como o Jardim Yuyuan, magnífico jardim construído em 1557
por um oficial da cidade chamado Yu e um dos pontos de visita
obrigatório na cidade. O Templo do Buda de Jade e a Doca da
Cidade são outros dos lugares mais espetaculares da cidade, onde se encontram as construções mais emblemáticas.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito China Clássica

1710€

10 DIAS / 7 NOITES

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

De 16 de março a 05 de novembro de 2020
1º E 2º DIAS - LISBOA / FRANKFURT/ PEQUIM
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Pequim, via
Frankfurt . Chegada, assistência e transporte para o hotel e alojamento.
3º DIA – PEQUIM
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio Imperial, conhecido como
“A Cidade Proibida”, à Praça Tian An Men, uma das maiores do mundo
e ao Palácio de Verão que era o jardim de verão dos membros da Casa
Imperial da Dinastia Qing. Almoço incluído. Alojamento.
4º DIA - PEQUIM
Pequeno-almoço no hotel. Excursão à Grande Muralha da China, espetacular obra arquitetónica, que data mais de 2000 anos e é Património
Mundial pela UNESCO desde 1987. Almoço incluído. Pela tarde, regresso
à cidade com paragem perto do Estádio Nacional, conhecido por “Ninho
de Pássaro”, e do Centro Nacional de Natação, conhecido por ‘’Cubo de
Água”, para tirar fotografias. Pela noite, jantar de boas-vindas com degustação do delicioso Pato À Pequim. Alojamento.
5º DIA - PEQUIM / XIAN
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao famoso Templo do Céu, onde os
imperadores da Dinastia Ming e Qing ofereciam sacrifícios ao Céu e rezavam por boas colheitas. Pela tarde, saída de comboio de alta velocidade
até Xian , a antiga capital da China, com 3000 anos de existência, única
capital com muralha e ponto de partida da Rota da Seda. Transporte até
ao hotel e alojamento.
6º DIA - XIAN
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao famoso Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota, onde estão guardadas mais de 6000 figuras de tamanho real que representam o exército de guerreiros, cavalos e carros de

guerra que guardam o túmulo do Imperador Qin. Almoço incluído. Pela
tarde, visita ao Grande Pagode da Oca Silvestre (sem subida). A visita do
dia termina no famoso bairro Muçulmano para conhecer a vida quotidiana dos nativos. Alojamento.
7º DIA - XIAN / XANGAI
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto de Xian para embarcar no voo com destino a Xangai, cidade portuária, núcleo financeiro
global e metrópole mais internacional da China, com mais de 16 milhões
de habitantes. Chegada e transporte atá ao hotel. Alojamento.
8º DIA - XANGAI
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Jardim Yuyuan, um magnífico jardim
construído em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu, visita ao Templo do Buda de Jade e à Doca da Cidade, um dos lugares mais espetaculares da cidade, onde se encontram as construções mais emblemáticas
da cidade. Almoço incluído. Alojamento.
9º E 10º DIAS - XANGAI / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte
para o aeroporto internacional de Xangai em serviço regular com assistência para formalidades de embarque no voo de regresso a Lisboa, via
cidade de escala. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS TERÇAS-FEIRAS
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Notas: A Categoria A só é possível a partir de abril de 2020. Nesta categoria o circuito é feito em privado.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lufthansa para o percurso Lisboa/Frankfurt/Pequim – Xangai/Frankfurt/Lisboa em classe económica “L” - com direito a bagagem de porão; Circuito China Clássica
conforme itinerário (3 noites em Pequim + 2 noites em Xian + 2 noites em Xangai) em opção Categoria B (4*/5*) em regime de MP (inclui 4 almoços + 1 jantar) – transporte e visitas com em base
regular com guia em espanhol; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 462 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC. Comboio de Pequim
a Xian e voo de Xian a Xangai incluídos no preço. O transporte de Pequim a Xian é feito no comboio de alta velocidade, em segunda classe. É possível, mediante suplemento, realizar o mesmo trajeto
de avião. Por favor, consulte-nos. Serviços Não Incluídos no Preço: Não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data
de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. Vistos: Para estadias de turismo com duração de 30 dias ou menos na China é necessário obter um visto Tipo-L. Por favor visite o site visaforchina.org.
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BALI

INDONÉSIA

DEMPASSAR

NUSA DUA

Guia
Moeda: Rupia Indonésia IDR
Fuso horário: GMT + 8 horas
Idioma: Indonésio

10 DIAS / 7 NOITES

1º E 2º DIAS - LISBOA / AMSTERDÃO / DENPASAR
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Partida em voo com destino a
Denpasar, via Amsterdão. Chegada, assistência e transporte para o
hotel para alojamento.
3º AO 8º DIA - DENPASAR
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia
e do destino.

Também conhecida como a “Ilha dos Deuses”, Bali é uma província da Indonésia e caracteriza-se pelo seu clima, praticamente idêntico ao longo de todo o ano, com uma temperatura a rondar os 30ºC.
Vai facilmente sentir-se cativado pela sua beleza natural. Sendo considerada por muitos como um destino turístico de excelência, ao chegar percebe a razão de este ser um dos destinos
mais populares a nível mundial.
Aqui encontra tudo o que espera ter numas férias felizes: diversão, gastronomia, cultura e desporto, com um cenário de tirar
o fôlego. Não deixe de apreciar o pôr-do-sol e prepare-se bem
porque vai conseguir tirar as melhores fotografias da sua vida.
Bali é perfeita pela sua diversidade. Os praticantes de desporto, especialmente quem pratica surf e mergulho, encontram
aqui um paraíso tropical. Quem aprecia boa comida descobre
sabores fantásticos que nem imagina poderem existir. Os que
procuram um casamento de sonho podem realizá-lo nas praias
de Bali e quem parte em lua de mel regressa já com saudades de
todos os momentos felizes.
Não deixe de visitar o templo de Tanah Lot, à beira-mar, um
dos mais bonitos de toda a ilha. Visite os campos de chá e os terraços de arroz de Tegallalang, que dão um ar fresco à paisagem
natural. Aventure-se pela ilha, descubra as maravilhas naturais e
conheça o Parque de Elefantes. Aproveite para descobrir outras
ilhas.
Aqui a natureza combina, num cenário fantástico, a beleza
da montanha com o paraíso das belas praias que rodeiam a ilha,
criando um contraste único entre a força da presença de vulcões, inativos, com a tranquilidade dos campos de arroz.

A visitar
A não perder: os belos e calmos campos de chá e de arroz. Descubra Dempassar, a movimentada capital da província de Bali, e
o Templo de Tanah Lot, localizado à beira-mar. Visite o Parque
de Elefantes, no interior da ilha, e as belas praias, com destaque
para a Praia na Baía de Jimbaran, onde se realizam cerimónias de
casamento ou se desfrutam de luas de mel.
Se visitar a Ilha de Ubud, pode descobrir belas plantações de arroz, na Ilha de Lombok, plantações de chá. Recomenda-se ainda a descoberta da Ilha de Lembongan, ainda pouco explorada,
mas encantadora pela sua beleza natural.

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

VOOS KLM
PARTIDAS DIÁRIAS

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voos KLM para o percurso Lisboa / Amesterdão / Denpasar / Amesterdão / Lisboa em classe “L” – com direito a bagagem de porão; Transporte partilhado aeroporto/hotel/
aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 293,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias
Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços terrestres durante as escalas até ao destino final, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.
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ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Puri Bambu 
www.hotelpuribambu.com

Mercure Resort Sanur 
www.mercureresortsanur.com

Ayodya Resort 
www.ayodyaresortbali.com

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 
www.nusaduahotel.com

1081€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1166€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1257€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1439€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Sol House Bali Legian 
www.melia.com

Sol Benoa Bali By Meliã 
www.melia.com

Melia Bali 
www.melia.com

Anantara Seminyak 
www.bali.anantara.com

1082€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1172€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1314€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1906€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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Extensão a Ubud

Alila Ubud 
www.alilahotels.com/ubud

270€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

320€

Alaya Resort 
www.alayahotels.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Transferes Denpasar/hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Seguro de Viagens Essencial.
Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Extensão a Lombok

Holiday Resort Lombok 
www.holidayresort-lombok.com

227€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Quinci Villas 
www.quncivillas.com

256€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo interno Denpasar / Lombok / Denpasar; transporte aeroporto/Hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados;
Seguro de Viagens Essencial. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Extensão a Lembongan

Lembongan Beach Club 
www.lembonganbeachclub.com

134€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Batu Karang 
www.batukaranglembongam.com

210€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Barco Denpasar / Lembongan / Denpasar; transporte porto/hotel/porto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Seguro de
Viagens Essencial. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
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BELEZA EXÓTICA EM BALI: A ILHA DOS DEUSES
Localizado numa prestigiada zona turística de Bali, envolvido por uma floresta exuberante, lagos, lagoas
de flores de lótus, fontanários, esculturas em pedra e jardins tropicais, o Melia Bali tem vista para as
limpas e claras areias da conhecida praia de Nusa Dua. Todos os nossos quartos oferecem uma
decoração contemporânea luxuosa, com realce para a teca indígena e para o mobiliário com maravilhosos tons de ametista, esmeralda ou rubi. Conta ainda com dez villas privadas, localizadas num complexo
isolado do resto do resort, que apresentam jardins tropicais bem cuidados, piscinas privativas, ambientes de refeição ao ar livre, luxuosas banheiras de imersão e chuveiros externos. Sinta o auge de umas
férias tranquilas e sem stress, com o programa Melia Bali All-Inclusive, com o qual poderá desfrutar de
pequenos-almoços, almoços e jantares diários, nos nossos restaurantes bares. Dispõe também de um
serviço de quarto 24 horas, bebidas alcoólicas e não-alcoólicas durante as 24 horas, programas
variados de entretenimento diário e noturno, desportos aquáticos não-motorizados, recintos desportivos, jogos infantis e muito mais.
Kawasan Wisata ITDC Lot 1, 80363 Nusa Dua – Bali
www.meliabali.com

FILIPINAS

FILIPINAS

MANILA

BOROCAY

Descobertas pelo navegador português Fernão de Magalhães,
as Filipinas possuem um clima quente e tropical, o que deu
origem a densas florestas e onde se descobre uma grande variedade de pássaros, plantas e animais.
A sua cultura é um misto de influências orientais e ocidentais,
cruzamento da sua herança malaia com as culturas espanholas
e norte-americanas.
A nível gastronómico, a base da alimentação é o arroz, que
acompanha as refeições mais simples de peixe frito com sal a
pratos bastante mais elaborados, que têm na base da sua confeção elementos que lhe conferem características diferenciadoras
como o coco, a saba, uma espécie de bananeira, a manga e o
molho de peixe.
Este é um destino para quem procura um turismo mais alternativo porque, por aqui, ainda se descobrem praias desertas,
perfeitas para a prática de mergulho e surf, localizadas em ilhas
com poucos turistas. É que as Filipinas são um território composto por mais de 7000 ilhas, metade das quais desabitadas, todas
elas com uma grande diversidade natural.
Com uma oferta tão vasta, poderá ser difícil escolher os lugares a visitar. Sugerimos que não deixe de descobrir as praias
paradisíacas nas ilhas de Boracay, Palawan, e Coron. Aproveite
para conhecer os arrozais de Luzon e as Colinas de Chocolate,
que mudam de cor durante o ano, em Bohol.
Deslumbre-se com algumas das mais belas praias do mundo,
de fina areia branca e água cristalina, ou com a beleza oferecida
pela natureza, com rios e lagos deslumbrantes e paisagens verdejantes. Mas as Filipinas não são só belas paisagens. Aqui encontra também muita animação em bares, lojas e mercados locais. Não deixe de conhecer o jardim zoológico, com inúmeros
animais exóticos, e de visitar a Fundação Filipina do Tarsier, onde
se protegem alguns primatas em vias de extinção.

A visitar

Guia

Moeda: Peso Filipino
Fuso Horário: Portugal Continental GMT +8
Idioma: Filipino e Inglês
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É obrigatória a passagem pela Ilha de Borocay, considerada uma
das mais bonitas do mundo, para conhecer as suas magníficas
praias e apreciar um pôr-do-sol inesquecível.
Não deixe de descobrir todos os encantos naturais, de conhecer
os arrozais de Luzon, bem como as Colinas de Chocolate, que
mudam de cor durante o ano, em Bohol.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Trilho do Norte ‘’Off the Road’’

2659€ Preço indicativo para pessoa em Duplo
Serviços Incluídos no Preço: Voo Qatar Airways para o percurso Lisboa / Doha / Manila / Doha / Lisboa em classe económica “W” - com direito a bagagem de porão até 30kg; Voo interno Philippine
Airlines para o percurso Laoag/Manila em classe económica “T” - com direito a bagagem de porão até 10kg; Circuito Trilho do Norte “Off The Road” conforme itinerário (1 noite em Manila + 1 noite em
Banaue + 1 noite em Sagada + 1 noite em Vigan + 2 noites em Laoag + 1 noite em Manila) em opção Categoria Standard (3*), em regime APA (inclui 4 almoços) – transporte e visitas com em base privada
com guia em inglês; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (334 €, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no Preço:
Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses.

10 DIAS / 7 NOITES
De 01 de abril a 07 de dezembro de 2020

1º E 2º DIAS - LISBOA/ DOHA/ MANILA
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Manila, via cidade de escala. Chegada, assistência e transporte para
o hotel e alojamento.
3º DIA - MANILA / BANAUE
Pequeno-almoço no hotel. Partida de Manila (entre as 07h00 e as
07h30), passando pela zona rural caraterizada pelos seus campos
de arroz, pequenas vilas e pela simplicidade do modo de vida nesta
área. Paragem em Dalton Pass e continuação até Bagabag. Chegada a Banaue e alojamento.
4º DIA - BANAUE / SAGADA
Pequeno-almoço no hotel. Partida até à vila tradicional de Banga-an, localizada num vale repleto de terraços panorâmicos. Caminhada de 20 minutos descendo pelos trilhos, para que possa ver
e conhecer o estilo de vida dos habitantes de Ifugao. Continuação
para ver os terraços de arroz. Vista ao Museu Onco Bontoc, fundado
por uma freira belga, onde poderão ser encontrados artefacto tribais. Continuação para Sagada e chegada. Alojamento.
5º DIA - SAGADA / VIGAN
Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade de Sagada e às suas antigas grutas onde podem ser encontradas as múmias dos ancestrais.
Almoço. Partida para Vigan. Chegada e alojamento.
6º DIA - VIGAN / LAOAG
Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade histórica de Vigan, Patri-

mónio da Humanidade pela UNESCO desde 1999, passando pelos
seus edifícios coloniais e pelas casas construídas entre os séculos
XVIII e XIX. Visita ao museu, lojas antigas à fábrica de cerâmica. Almoço. Partida para Laoag, passando pelo Museu de Juan Luna em
Badoc. Chegada e alojamento.
7º DIA - LAOAG / PAGUDPUD / LAOAG
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Pagudpud, conhecida
como ‘’Boracay do Norte’’. Desfrute da sua bela e cénica praia, e
aproveite para dar um mergulho e aproveitar o sol. Desfrute de um
almoço de marisco. Almoço. Pela tarde, regresso a Laoag, passando pelas salinas (melhor época de dezembro a março). Chegada e
alojamento.
8º DIA - LAOAG / MANILA
Pequeno-almoço no hotel. Vista à Catedral de St William, construída
entre 1650 e 1700, e à Sinking Bell Tower. Almoço no Herancia Café.
Transporte para o aeroporto de Laoag. Embarque no voo doméstico com destino a Manila (Nota importante: Voo não disponível às
terças e quintas-feiras). Chegada a Manila, assistência e transporte
para o hotel. Alojamento.
9º E 10º DIAS - MANILA / DOHA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. A hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Manila para embarcar no voo com destino a Lisboa, via cidade de escala. Chegada a Lisboa e fim dos nossos
serviços.
PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEGUNDAS, SEXTAS,
SÁBADOS E DOMINGOS
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt
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MALÁSIA

KOTA KINABALU

MALÁSIA

MALACA
KUCHING
KUALA LUMPUR

A Malásia fica localizada no Sudoeste Asiático, com uma cultura que nasce da influência de costumes malaios, chineses
e indianos. A nível gastronómico, a comida reflete também
todas estas influências, sendo por isso muito rica em sabores
e temperos exóticos.
A sua capital, Kuala Lumpur, surpreende pela modernidade
e imponência. Aqui, os arranha-céus dominam as paisagens,
distinguindo-se as Torres Petronas, um dos edifícios mais altos
do mundo. A contrastar, ainda é possível descobrir, no centro da
cidade, alguns edifícios coloniais, em bairros onde os vendedores ambulantes e os mercados noturnos criam uma atmosfera
exótica e deslumbrante.
Não deixe de conhecer o Templo de Thean Hou, a Porta do
Palácio Real, a Praça Merdeka, o Clube Real Selangor, a Mesquita
Nacional e o Parlamento.
Também não deve deixar de descobrir Malaca, conquistada
em tempos pelos portugueses, onde ainda é possível descobrir
registos desta época gloriosa. Declarada Património Mundial pela Unesco, em 2008, sobrevive, da presença portuguesa, a Igreja
de São Paulo e a Porta de Santiago da Fortaleza de Malaca.
Destaque ainda para Kuching, com os seus antigos edifícios,
mercados ao ar livre, templos, mesquitas e o Museu de Sarawak.
No Parque Nacional de Batang Ai, vai ficar encantado com
o Centro de Conservação de Orangotangos Semenggoh. Destaque ainda para o mercado de Serian. Aproveite para conhecer
uma quinta de produção de pimenta e para descobrir todos os
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segredos dos nativos da tribo Iban.
Não perca Kota Kinabalu e aproveite para fazer compras no
mercado, em Beaufort pode fazer um cruzeiro pelos mangais do
Rio Garama, lugar onde vivem os macacos narigudos e assistir,
ao entardecer, a um espetáculo de luzes levado a cabo por inúmeros pirilampos.
No parque Kinabalu pode fazer caminhadas e descobrir espécies únicas, tendo como pano de fundo o magnífico Monte
Kinabalu de 4095 metros de altitude.
A Malásia é composta por inúmeras ilhas, todas paradisíacas
e muitas delas desabitadas, o que lhe confere um toque encantado e misterioso. De entre todas, destaque para a ilha de Langkawi, perfeita para descansar, e onde se descobrem paisagens
tropicais arrebatadoras, praias deslumbrantes e belos resorts de
luxo. O outro destaque vai para a ilha de Penang, um dos principais destinos turísticos da Malásia e cuja capital, George Town,
onde se destaca a influência da arquitetura colonial britânica, ganhou o reconhecimento de Património Mundial pela UNESCO,
e onde se descobrem belas praias e uma natureza pujante de
vida.
Para quem procura a natureza no seu estado selvagem, o
Bornéu é um dos poucos locais no planeta onde tal ainda se
pode encontrar. É difícil descobrir um lugar mais remoto, e inexplorado, onde se descobrem animais selvagens, tribos primitivas
e uma exótica e luxuriante paisagem natural, onde a densa vegetação guarda segredos.

A visitar
Vale a pena acampar uma noite na floresta e conhecer as plantações de chá nas Terras Altas.
Em George Town irá descobrir a combinação perfeita entre cultura e arquitetura, ao descobrir templos chineses, mesquitas e
arranha-céus que se mesclam dando origem a uma cidade deslumbrante e um pouco misteriosa.
Nas Terras Altas de Cameron, o ar, fresco, é perfumado pelas
plantações de chá e pelas quintas de produção de morangos.
O centro histórico de Malaca é Património Mundial da Unesco,
sendo um lugar onde se pode descobrir inúmeras influências
portuguesas, holandesas e britânicas.

Guia

Moeda: Ringgit (MYR)
Fuso Horário: GMT + 08H00
Idioma: Malaio e Inglês

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Kuala Lumpur e Grande Tour do Bornéu

2820€ Preço indicativo para pessoa em Duplo em APA + 7 refeições
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, haverá suplemento adicional
a pagar.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Turkish Airlines para o percurso Lisboa/Istambul/Kuala Lumpur – Kuala Lumpur / Istambul /Lisboa em classes económica “V” e “P” – com direito a bagagem de porão
até 30kg; Voos internos Kuala Lumpur/ Kuching – Kuching / Kota Kinabalu – Kota Kinabalu / Sandakan – Sandakan / Kuala Lumpur em classe “Q” - com direito a bagagem de porão até 20kg; Circuito
Kuala Lumpur e Grande Tour do Bornéu conforme itinerário (2 noites em Kuala Lumpur + 3 noites em Kuching + 1 noite em Kota Kinabalu + 1 noite em Sandakan + 1 noite em Sukau) em opção Categoria Standard/Superior (3*/4*) em regime APA (inclui 5 almoços + 2 jantares) – transporte e visitas com em base regular com guia em inglês e intérprete em espanhol; Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 407 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no Preço: A Malásia tem uma taxa turística obrigatória, a ser
paga diretamente pelos clientes no hotel (MYR 10,00, aprox. 2€ por quarto/noite). Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade
mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. Notas: Serviços de transfer realizados em inglês; Voos internacionais que cheguem a Kuala Lumpur e voos internos que partam entre
as 23h00 e as 07h00 terão suplemento de transfer noturno a ser aplicado.

11 DIAS / 8 NOITES
Início do programa (Chegadas a Kuala Lumpur): SÁBADOS

1º DIA - LISBOA / KUALA LUMPUR
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Kuala Lumpur via Istambul. Noite a bordo.
2º DIA - KUALA LUMPUR
Chagada a Kuala Lumpur. Assistência e transporte para o hotel para
alojamento. Restante dia livre.
3º DIA - KUALA LUMPUR
Após o pequeno-almoço, manha livre para passeios a seu gosto.
Da parte da tarde saída para visita da parte mais histórica da cidade
de Kuala Lumpur - Heritage City Tour (realizada e transportes públicos locais). Usando o metro chegamos á praça Merdeka, a chamada praça da independência que se encontra no centro histórico da
capital da malásia, e é composta principalmente por um jardim de
relva ao redor do qual se erguem os edifícios administrativos coloniais britânicos assim como o palácio do Sultão Abdul Samad, o
clube Royal Selangor e a Igreja de Santa Maria. Visita da Mesquita
Masjid Jamek. Continuação para a Chinatown, através do Mercado
Central, um bazar de artes e ofícios que oferece uma ampla gama
de produtos criados por artistas e artesãos locais. Visita de “Sze Ya”,
o templo taoista mais antigo da cidade, que data de 1864 e o templo
hindu Sri Maha fundado em 1873. De Pasar Seni vamos continuar até
ao parque KLCC onde terá a oportunidade de tirar grandes fotos das
Torres Petronas. Regresso ao hotel para alojamento.
4º DIA - KUALA LUMPUR / KUCHING
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque no
voo até Kuching (hora recomendada de chegada entre as 12:00 e as
13:00). Chegada e transporte para o hotel.
Kuching é a capital do Estado de Sarawak, na Malásia Oriental. Saída
para visita da cidade com destaque para o Bairro Chines, a estátua do Gato (Kuching significa “gato “em malaio), o colorido Templo Chinês Tua Pek Kong e o famosos Museu de Sarawak - museu
de história nacional e arte (o museu encontra-se fechado durante
os feriados festivos). De regresso passagem através da mesquita da
cidade, com a sua cúpula dourada, e por Kuching antiga, cheia de
comerciantes de especiarias e lojas de tecidos. Continuação para a
zona dos edifícios patrimoniais da era Rajah brancos, dinastia que
fundou o Reino Sarawak, com o Pavilhão, a Torre Quadrada, o Palácio da Justiça, o monumento de Charles Brooke e a estação dos
correios. Regresso ao hotel para alojamento.
5º DIA - KUCHING / BATANG AI
Após o pequeno-almoço, saída de autocarro para Batang Ai. Paragens no centro de reabilitação do Orangotango em Semenggoh e
em seguida numa plantação de pimenta antes de chegar a Lachau
para almoço. Aqui poderá aproveitar o tempo para comprar recor-

dações á população. Chegada ao porto de Batang Ai e embarque
num barco até ao resort. Restante tarde livre para desfrutar do resort
e alojamento.
6º DIA - BATANG AI
Pequeno-almoço no resort. Saída em lancha típica, Perahu Panjai,
para visita de uma típica Longhouse em Batang Ai, da tribo local
Iban. Explore a casa comum e aprenda mais sobre os costumes e
modo de vida desta tribo. Assista a um espetáculo de dança tradicional (Ngajat) e a demostrações de utilização de soplete - uma
antiga arma de caça nativa que projeta dardos venenosos com uma
precisão mortal. Almoço na Casa Comum. Regresso ao princípio da
tarde ao hotel em Batang Ai para desfrutar do resort e alojamento.
7º DIA - BATANG AI / KUCHING / KOTA KINABALU
Após o pequeno-almoço saída para Kutching para o aeroporto para
embarque no voo até Kota Kinabalu, com almoço pelo caminho.
Chegada e transporte para o hotel para alojamento.
8º DIA - KOTA KINABALU / SANDAKAN
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque
no voo até Sandakan. Visita do centro de reabilitação do Orangotango da floresta de Sepilok. Saída do centro de Spilok até ao cais e
embarque num barco pelo rio Lower Kinabatangan Sanctuary. Chegada ao alojamento e almoço. Depois de almoço saída de barco
em busca da fauna local desfrutando de uma chávena de café até
ao entardecer, altura em que será possível observar o espetáculo de
luz proporcionado pelos pirilampos. Regresso ao hotel para jantar.
Mas o dia ainda não terminou. Depois de jantar desfrute de uma caminhada com o guia em redor do hotel em busca de aves, insetos,
serpentes e outros animais noctívagos. Alojamento.
9º DIA - SANDAKAN / SUKAU
De manhã muito cedo, saída de barco para visita do lago Pitas para
observar outra vida silvestre. Depois do pequeno-almoço convidamo-lo a fazer parte de um projeto de plantação de arvores com
os aborígenes e a desfrutar de um almoço simples preparado pelos habitantes do povo. Este projeto esta desenhado para ajudar a
povoação local. Depois de almoço embarque num cruzeiro pelo
rio até Sukau em busca de aves silvestres, orangotangos, elefantes
pigmeu e outros animais selvagens. Chegada a Sukau e Check in no
lodge. De tarde embarque ainda num novo cruzeiro pelo rio Menanggul, um pequeno afluente do rio Kinabatangan. Regresso ao
lodge para jantar e alojamento.
10º DIA - SUKAU/ SANDAKAN / LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída para o cais para regressar de barco
a Sandakan. Almoço. Em hora a determinar localmente transporte
para o aeroporto para formalidades de embarque e saída em voo
com destino a Lisboa, via Kuala Lumpur e Istambul.
11º DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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VIETNAME
HANÓI

VIETNAME

HOI AN

A visitar
O Vietname é um país muito diverso, onde o Norte é bastante
diferente do sul, conhecido pelas praias fabulosas, pelos pagodes budistas e pelo frenesim das suas cidades. Não deve perder
Hanói, a capital. Não pode deixar de visitar a impressionante baía
de Halong, com as suas 1600 ilhas e uma paisagem de extraordinária beleza, a cidade de Hoi An, acolhedora e tradicional, o
mausoléu de Ho Chi Minh, popular líder do Vietname e os túneis de Cu Chi vietcongues. Este local histórico é constituído por
mais de 120km de túneis subterrâneos, com áreas tão distintas
como cozinhas, armazenamento de armas, hospitais e centros
de comando. Por fim, os inesquecíveis Monumentos de Hué,
que são Património Mundial da Unesco.

Guia
Moeda: Dong (VND).
Fuso horário: GMT + 7h00
Idioma: Vietnamita e Inglês

O Vietname fica localizado no Sudeste Asiático. Alguns dos
pontos turísticos mais populares deste país são a antiga capital imperial de Hué, o Parque Nacional de Phong Nha-K’ Bàng,
Hoi An e o Santuário de Mi-sön, sendo que os três últimos são
considerados pela Unesco como Património da Humanidade.
É muito fácil divertir-se nesta região, uma vez que existe muito para descobrir. Em Hanói encontra alguns dos mais importantes marcos históricos desta cidade como o Mausoléu de Ho
Chi Minh, o templo de Pilar, Tran Quoc, Quan Than, o Templo
da Literatura e Ngoc Son. Aproveite para passear a pé pelo bairro
antigo e ao final da tarde assista a um espetáculo tradicional de
marionetas, no Teatro Thang Lon.
Localizada a norte, vastas extensões de arrozais do vale do
delta do Rio Vermelho vão desaguar em Halong. A sua enorme
beleza, com mais de três mil ilhotas de rocha calcária que se erguem do mar, apresenta um cenário de uma impressionante beleza, sendo por isso considerada Património Mundial da Unesco.
Outro local que é obrigatório descobrir é Hoi na, onde o centro histórico está em harmonia com a tranquilidade das plantações de arroz e a praia de areia branca e água quente. Classificado como Património Mundial da Unesco, vale a pena descobrir
passeando a pé ou de bicicleta, aproveitando para desfrutar do
seu comércio e restaurantes, terminando o passeio nos templos
de My Son.
Em Hué, passando por Hai Van, desfrute da praia de Lang Co,
conheça a Cidadela Imperial e o mercado Dong Ba. E, mais uma
vez, a pé ou de bicicleta, aprecie a beleza da cidade antiga e do
lago Tinh Tam.
Ho Chi Minh, em tempos conhecida como Saigão, é a maior
cidade e principal centro financeiro do Vietname. Cidade de
contrastes, onde arranha-céus, hotéis e restaurantes coabitam
com bancas de venda de produtos na rua. É, juntamente com
Hanói, um dos principais pontos de entrada para milhares de turistas. Prepare-se para se surpreender com os túneis Cu Chi, usados pelos soldados vietnamitas para se movimentarem durante
o tempo da guerra.
Outro local de interesse é My Tho, onde se recomenda um
passeio de barco até Ben Tree, com passagem pelas ilhas do
Dragão, do Unicórnio e da Tartaruga. E ainda uma visita a uma
fábrica de doces típicos e um passeio em Xe Loi (transporte local) pelos jardins de coco.
A não perder: um passeio pelo delta do Mekong, onde se
descobrem pequenas aldeias perdidas no tempo e paisagens de
tirar o fôlego.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Vietname Essencial

1570€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP

12 DIAS / 9 NOITES
Início do programa (chegadas a Hanói): quartas-feiras
1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / HANÓI
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Hanói, com
mudança de avião no Dubai. Chegada a Hanói. Assistência e transporte
para o hotel. Alojamento.
3º DIA – HANÓI
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita da cidade de Hanói,
capital do País, que tem sabido manter o seu encanto ao longo dos tempos. Visita ao mausoléu de Ho Chi Minh (exterior), casa de Ho Chi Minh
e Templo da Literatura. Após o almoço, visita a Ngoc Son e passeio a
pé pelo bairro antigo de Hanói. Assista ainda ao espetáculo tradicional
de marionetas sobre a água no teatro Thang Long. Regresso ao hotel.
Alojamento.
4º DIA – HANÓI / CRUZEIRO DE HALONG
Após o pequeno-almoço, saída para a Baía de Halong (aprox. 3h30/4h).
Desfrute de um cruzeiro com a duração de 1 dia/1 noite nesta mítica baía.
Almoço a bordo. Classificada como Património da Humanidade, é de
uma excepcional beleza natural. Esta pitoresca baía é composta por mais
de 3000 pequenas “ilhas” calcárias que se elevam no meio das águas de
cor verde-esmeralda. Devido à sua composição calcária, aqui poderá
encontrar muitas grutas, algumas delas visitáveis. Jantar e alojamento a
bordo.
5º DIA – HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN
Inicie o dia assistindo a um nascer do sol inesquecível, seguido de um
brunch enquanto se regressa ao porto da cidade de Halong. Transporte
para o aeroporto de Hanói e embarque no voo com destino a Danang
(após as 18h). Chegada a Danang, acolhimento e transporte para o hotel
em Hoi An. Jantar e alojamento.
6º DIA – HOI AN
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, descubra os encantos desta cidade histórica numa visita à cidade de Hoi An, o seu antigo centro, a

ponte coberta japonesa e o colorido mercado. Almoço. Pela tarde, tempo
livre para que possa descobrir as típicas ruelas desta cidade e a cultura tradicional. Experimente um café vietnamita ou aproveite para dar um
mergulho nas cálidas águas da praia. Alojamento.
7º DIA – HOI AN / DANANG / HUE
Após o pequeno-almoço, transporte para Hue, passando por Hai Van e
pela praia de Lang Co (aprox. 3h). Visita da pequena cidade imperial e do
mercado Dong Ba terminando no lago Tinh Tam. Jantar e alojamento
8º DIA – HUE
Depois do pequeno-almoço, saída para o passeio de barco pelo rio dos
perfumes para visita do templo Thien Mu terminando numa visita aos
mausoléus dos imperadores Tu Duc e Khai Dinh. Almoço durante a visita.
Regresso ao hotel. Alojamento
9º DIA – HUE / HO CHI MINH / TUNÉIS CU CHI
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto e embarque no voo
com destino a Ho Chi Minh. À chegada, visita dos túneis Cu Chi. Almoço.
Pela tarde, passeio pelo centro da cidade para descoberta a pé da Igreja
Notre Dame (do exterior), os Correios e o Palácio da Reunificação (do
exterior). Alojamento.
10º DIA – HO CHI MINH / DELTA MEKONG
Após o pequeno-almoço, transporte para My Tho para um passeio de
barco até Ben Tre, passando pelas 4 Ilhas conhecidas como a ilha do Dragão, do Unicórnio, da Tartaruga e da Águia no rio Tien. Almoço. Visita da
fábrica de doces locais, passeio em transporte local sob a sombra dos
coqueiros com paragem para provar as frutas frescas colhidas pelos agricultores locais e passeio de lancha pelos canais de Be Tre – excelente
oportunidade para descobrir a vida rural dos habitantes do Delta Mekong.
Regresso a Ho Chi Minh. Alojamento.
11º E 12º DIAS – HO CHI MINH / DUBAI / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, saída para o
aeroporto de Ho Chi Minh para formalidades de embarque e partida com
regresso a Lisboa, com mudança de avião no Dubai. Chegada a Lisboa e
fim dos nossos serviços.

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, haverá suplemento adicional
a pagar. Os cruzeiros Junco Bhaya e Junco Bai Tho não dispõem de quarto triplo. Durante a estadia destes cruzeiros, o alojamento de quarto triplo será feito em 2 quartos (1 Twin + 1 Single); A opção
Standart (3*) só é possível a partir de abril de 2020.
Serviços Incluídos no preço: Voos Emirates para o percurso Lisboa / Dubai / Hanoi - Ho Chi Minh/Dubai/Lisboa em classe económica “T” + Voo domésticos Vietnam Air Hanói / Danang e Hue /
Ho Chi Minh em classes `’Q’’ e `’L’’ - com direito a bagagem de porão; Circuito Vietname Essencial conforme itinerário (2 noites em Hanoi + 1 noites em Halong + 2 noites em Hoi An + 2 noites em
Hue + 2 noites em Ho Chi Minh) em opção Standard 3* em regime de MP (inclui 6 almoços + 2 jantares + 1 brunch) - transporte e visitas com em base regular com guia em espanhol; Taxas de
aeroporto, segurança e combustível - 414,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no preço: Vistos Obrigatórios,
outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pssoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. Os vistos
no Vietname são obtidos à chegada (por favor reconfirme junto da embaixada os documentos necessários para a obtenção do visto) sendo que é necessário levar uma carta de pré-aprovação, que
poderá ser obtida online (https://vietnamvisa. govt.vn/) ou através do n/ recetivo (deverá ser solicitado, pelo menos, 21 dias antes da data de entrada no país).
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MYANMAR
MANDALAY

NAIPIDAU

MYANMAR

Myanmar, antiga Birmânia, fica localizada no sul da Ásia. Apesar do clima tropical não possui temperaturas muito elevadas
ao longo do ano. Nas montanhas, onde chove muito, principalmente as do norte do país, adjacentes ao Tibete, as temperaturas são um pouco mais baixas.
Prepare-se para descobrir um país que renasce, abrindo-se
ao mundo e onde as pessoas parecem começar a descobrir novas realidades que chegam com o turismo. Não pode deixar de
apreciar as torres de pagodes e de descobrir a beleza simples de
lugares ainda pouco explorados.
Um dos pontos de interesse em Myanmar é Rangum. Cidade
em grande crescimento e com características únicas é obrigatório apreciar a visita panorâmica e conhecer o templo de Shwedagon, Chaukhtatgyi Paya, o maior Buda deitado com 65 metros
de comprimento e os vários pagodes, construídos com um luxo
e grandiosidade inimagináveis. Ainda, a não perder, a visita a Chinatown, Little India e ao mercado de Bogyoke.
Em Nyaung Shwe, que encanta pela paisagem natural do Lago Inle, pode-se assistir, num passeio de barco, ao espetáculo
dos pescadores que transportam as famosas redes em forma
de cone e que serviram de inspiração para criar as imagens que
ajudaram a espalhar pelo mundo um pouco do exotismo local.
Ainda, a não perder, a visita ao templo de Phaung Daw Oo e à
Quinta Vinícola “Red Mountain”.
Em Bagan, uma das grandes atrações turísticas locais, destaque para o colorido do mercado matinal de Nyaung U, os
templos de Shwezigo e de Wetkyi-IN Gubyaukgy Htilominlo, o
templo de Ananda e o templo de Dhammyangyy.
Em Mandalay, uma das maiores cidades de Myanmar, considerada o centro da cultura birmanesa, recomenda-se a visita
à cidade. Descubra o templo de Mahamuni, o mosteiro de Shwenandaw e o templo de Kuthodaw e prepare-se para o lindo
espetáculo natural que é assistir ao pôr-do-sol na colina sobre
Mandalay. Não pode vir embora sem visitar Sagaing, os templos
de Swan Oo Pon e U Min Thone Sae, o mercado e centro de
artesanato local. O Mosteiro de Bagaya, as ruínas do Palácio Real
e do Forte, deslumbram quem os visita.

A visitar
Myanmar é um país misterioso que se abre agora para o mundo
e que vale a pena descobrir. Rangum é uma cidade com edifícios vitorianos, lagos, parques e um movimentado centro com
vendedores locais. A não perder: o mercado de Bogyoke Aung
San e o extraordinário Templo de Shwedagon, com a sua icónica
cúpula dourada, bem como Mandalay, a última capital real de
Myanmar, considerada o centro da cultura birmanesa e onde as
ruas geométricas, o antigo Palácio Real, os templos e os mosteiros e o monte sagrado de Mandalay lhe conferem características
únicas.

Guia

Moeda: Kyat (MMK).
Fuso Horário: GMT + 06H30
Idioma: Birmanês e Inglês

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Myanmar - Circuito Essencial

1869€ Preço indicativo para pessoa em Duplo em APA + 6 almoços
Serviços Incluídos no Preço: Preço por pessoa em quarto duplo inclui: Voo Lisboa / Frankfurt / Bangkok / Yangon / Bangkok / Bruxelas / Lisboa em voos Thai Airways (classes V+W) - com direito a
bagagem de porão; Voos internos Yangon /Bagan / Mandalay / Lago Inle / Yangon (a serem reservados pelo recetivo); Circuito e visitas (em base regular e guia em espanhol para um mínimo de 2 participantes) de acordo com o itinerário – 7 noites de alojamento em regime Alojamento e pequeno-almoço mais 6 almoços incluídos; Taxas de aeroporto segurança e combustível (298,00 euros,sujeitas a
reconfirmação e alterações legais); Seguro de viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço: VISTO OBRIGATÓRIO (https://evisa.moip.gov.mm/), outros serviços não mencionados no programa
e extras de carácter pessoal.

10 DIAS / 7 NOITES
Início do programa (chegadas a Yangon): terças-feiras

1º E 2º DIAS - LISBOA / FRANKFURT / BANGKOK / YANGON
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Yangon, via Frankfurt e Bangkok. Chegada, assistência e transporte
para o hotel.
Yangon é a principal porta de entrada e a antiga capital de Myanmar.
Apesar de a população ser cerca de cinco milhões, a cidade dá uma
impressão diferente para outras capitais asiáticas de tamanho similar. Parece estar cheio de árvores e sombras, você pode até mesmo
ver as velhas árvores de teca crescendo em alguns bairros periféricos que lhe dão uma aparência mais provinciana do que a de uma
grande capital.
3º DIA - YANGON / MONTE POPA / BAGAN
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque
no voo até Bagan. Transporte ate ao Monte Popa um antigo vulcão
já extinto. Visita do Povo Shwe Hlaing e almoço numa quinta típica.
Continuação para a base de Taungkalat, um local muito importante para espiritualidade birmana. Regresso a Bagan pra o hotel para
alojamento.
4º DIA - BAGAN
Após o pequeno-almoço, visita do colorido mercado matinal de
Nyaung U, de um dos templos mais elevados de Bagan, para apreciar a vista, visita á Estupa Dourada de Shwezigon, do templo Wetkyi-In Gubyakgy e do templo Htilominlo. Depois de almoço, visita
do templo Ananda e de uma oficina de objetos pintados de maneira tradicional. Viagem de carruagem de cavalos pelo templo de
Thatbyinnyu, o grande templo Dhammayangyi e o templo de Sulami, com paragem para apreciar o por do sol. Transporte para o hotel
para alojamento.
5º DIA - BAGAN / MANDALAY / SAGAING / AVA / AMAPURA
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque no
voo até Mandalay. visita da cidade de Ava em carruagem de cavalos. Visita do Mosteiro Bagaya, dos restos do palácio real e do forte,
bem como algumas pequenas aldeias em redor das ruínas de Ava.
Depois de almoço, visita a Sagaing incluindo os pagodes de Swan

Oo Pon Nya Shin e U Min Thone Sae, o mercado local e um povo
ceramista. No final da tarde, visita de Amarapura e as suas lojas e
oficinas tradicionais. Passagem pela ponte de Telha, U Bein e a Porta
do Sol. Regresso ao hotel para alojamento.
6º DIA - MANDALAY / MINGUN / MANDALAY
Saída do hotel para o porto para cruzeiro pelo rio até Mingun. Visita de Pahtodawgyi, o pagode branco de Hsinbyume com a cúpula
Mingun, a maior cúpula do mundo. Regresso a Mandalay para almoço. Da parte da tarde visita do pagode Mahamuni e Kuthodaw.
Regresso ao hotel para alojamento.
7º DIA - MANDALAY / HEHO / LAGO INLE
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque no
voo até Heho. Continuação para Nyaung Shwe e visita do mosteiro
de madeira Shwe Yan Pyay. Depois de almoço, passeio pelo lago
em barco a motor e visita do pagode de Phang Daw Oo. Regresso
ao hotel para alojamento.
8º DIA - LAGO INLE
Após o pequeno-almoço, saída para o mercado matinal. Tour de
Barco até Dein e visita da aldeia Pa-oh e da zona de Alang Sitthou,
com as suas Estupas pitorescas. Depois de almoço, paragem numa
aldeia de tecedores Inpawkhone e numa fábrica de charutos puros
e tradicionais. Se o tempo o permitir passeio pela aldeia. Regresso
ao hotel para alojamento.
9º E 10º DIAS - LAGO INLE / YANGON / BANGKOK / FRANKFURT
/ LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto para embarque
no voo até Yangon. Visita do Pagode de Shwedagon e da cidade
de Yangon com destaque para o edifício dos correios, o pagode
Sul, o hotel Strand, os jardins Mahabandoola e o monumento da
independência. Em hora a determinar localmente, transporte para
o aeroporto para formalidades de embarque, e saída em voo com
destino a Lisboa via Bangkok e Frankfurt. Chegada a Lisboa e fim dos
nossos serviços.
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TAILÂNDIA

TAILÂNDIA

BANGUECOQUE

KRABI

A visitar
Deve começar pela capital, Banguecoque, cidade espetacular,
repleta de grandes templos e monumentos, mas também plena
de cor, sons, sabores e movimento. Descubra Maya Baya, a mais
famosa praia da Tailândia e Khao Phing Kam, também conhecida
como a ilha de James Bond, devido ao filme que lá foi rodado.
A não perder: as Ilhas Phi Phi e Phuket, onde não faltam praias e
muita animação.

Guia
Moeda: Baht Tailandês (THB)
Fuso horário: GMT + 7 horas
Idioma: Tailandês

Também conhecido como o país dos sorrisos, devido à simplicidade e alegria contagiante das suas gentes, a Tailândia é
um país de contrastes, onde a opulência, muito evidente em
monumentos, e a simplicidade convivem em harmonia.
Localizada na península da Indochina, no sudeste asiático. A
sua capital, Banguecoque, é o centro político, cultural, comercial
e industrial da Tailândia. O país possui um clima tropical húmido,
afetado pelos ventos de monção, e as temperaturas variam entre
os 15°C e os 35°C.
Na movimentada capital, Banguecoque, os tuk-tuk inundam
a paisagem. Aproveite para conhecer a cidade e deixe-se levar
por entre ruas onde o movimento e a abundância de cores e de
sons conduzem para um cenário semelhante ao de um filme.
Olhe à sua volta e não perca nenhum momento. Descubra os
inúmeros templos e estátuas de Buda, os palácios, os mercados
agitados de gente ou as casas de massagens, onde pode relaxar
do tumulto da cidade. Os inúmeros vendedores de rua e os sorrisos sempre espelhados nos rostos das pessoas revitalizam a sua
alma. Aproveite, por isso, a euforia e delicie-se com o paladar da
comida tailandesa.
Mas a Tailândia é muito mais do que agitação, algumas das
suas praias mais bonitas ficam localizadas em Krabi, onde se
descobre um areal claro e de areias finas e águas transparentes
tudo emoldurado numa exuberante paisagem tropical criando
um cenário natural de uma beleza deslumbrante.
Rumando em direção a algumas das ilhas mais conhecidas a
nível mundial, Phuket, Ko Samui e ilhas Phi Phi, pelas suas praias
de areias douradas, água quente, céu azul e um mar a perder de
vista.
Nestas idílicas ilhas tropicais, verdadeiros cenários encantados, prepare-se para encontrar belas praias, montanhas cobertas de vegetação, belos rios e quedas de água e planícies férteis
de plantações de arroz. Nesta terra abençoada pelo sol os adeptos do mergulho podem observar belos recifes de coral. É ainda
possível praticar outras atividades como snorkelling.
A vida não para quando anoitece, agitação noturna toma
conta do ambiente, sendo possível relaxar em inúmeros bares,
restaurantes e discotecas.
A Norte a paisagem é dominada por vastas montanhas e vales onde correm rios plenos de força criando uma visão idílica da
natureza ainda no seu estado selvagem. Em Chiang Rai, a capital
da província com o mesmo nome, descobrem-se templos monumentais, com detalhes e pormenores únicos e muito característicos da arquitetura tailandesa.
Existem várias celebrações a não perder na Tailândia como
o Novo Ano Chinês, devido à forte influência chinesa; o Festival
Songkran, que ocorre normalmente de 13 a 15 de abril, sendo
a maior celebração do país; o Amazing Thailand Grand Sale, já
conhecido como o paraíso das compras, entre os meses de junho a agosto, as lojas de Banguecoque oferecem descontos em
roupas, joalharia e outros artigos; as Celebrações do Aniversário
da Rainha Sirikit, no dia 12 de Agosto; o Loy Krathong, Festival das
Luzes em Novembro, e o Dia Nacional da Tailândia, no dia 5 de
Dezembro.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Incrível Tailândia Pacote Base 2 Noites Bangkok
5 DIAS / 2 NOITES

1º E 2º DIAS - LISBOA / BANGKOK
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Partida em voo com destino a Bangkok,
via Frankfurtf. Chegada, assistência e transporte para o hotel para
alojamento.

4º E 5º DIAS - BANGKOK / LISBOA (OU EXTENSÕES ÀS PRAIAS)
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto internacional de Bangkok para formalidades de embarque e partida em direção
a Lisboa via Frankfurt (ou próximo destino). Chegada a Lisboa e fim
dos nossos serviços.

3º DIA - BANGKOK
Estadia no hotel e regime escolhido. Dia livre para desfrutar da praia
e do destino.

VOOS LUFTHANSA - PARTIDAS DIÁRIAS

Furama Silom 
www.furama.com/silom

Anantara Sathorn 
www.bangkok-sathorn.anantara.com

745€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

794€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Avani Atrium 
www.avanihotels.com

Shangri-La Hotel Bangkok 
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila

748€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

994€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Frankfurt / Bangkok / Frankfurt / Lisboa em voos Lufthansa em classe “L” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (450,00 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.
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Extensão a Phuket

Kata Palm Resort & Spa 
www.katapalmresort.com

Centara Karon Resort Phuket 
www.phuket.com/centara-karon-resort

258€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

432€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

348€

Novotel Phuket Kamala Beach 
www.accor.com

Outrigger Laguna
Phuket Beach Resort 
www.outrigger.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

409€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Phuket / Bangkok em voos Bangkok Airways em
classe “W” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (5,00 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.

Katathani Phuket beach Resort 
www.katathani.com
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514€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Extensão a Khao Lak

Robinson Club Khao Lak 
www.robinson.com

1369€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo PC

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Phuket / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “W” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto Phuket / Khao Lak / aeroporto Phuket; 5
noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (5,00 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.

Khao Lak . Tailândia

O ROBINSON Club Khao Lak está
localizado na primeira linha de
uma praia imaculada, rodeado por
uma paisagem tropical. O hotel foi
projetado com o tradicional toque
tailandês e tem muito a oferecer, quer
procure relaxar ou ser mais ativo. Desde
o nosso WellFit Spa ao fim de tarde no
bar Sundowner, desde o Paddle em pé
ao Boxe tailandês, todos encontrarão
algo para ter umas férias felizes.
Mergulho . Bem-estar . Apto para
Famílias . Na 1ªlinha da Praia .
Praia Privativa . Cozinha Saudável .
Programas de Fitness

200303_Anzeige_Solferias_KL_210x148_PT.indd 1

03.03.20 11:44
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Extensão a Koh Samui

Ibis Samui Pophut 
www.accor.com

Outrigger Koh Samui Resort 
www.outrigger.com

421€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

689€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Nora Beach Resort And Spa 
www.norabeachresort.com

Anantara Bophut Resort & Spa 
www.anantara.com/en/bophut-koh-samui

606€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

759€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok/Koh Samui / Bangkok com a Bangkok Airways, Classe T com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5
noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (10,00 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.

Extensão a Koh Tao

Koh Tao Montra 
www.kohtaomontra.com

758€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

The Haadtien Beach Resort 
www.haadtien.com

1063€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Koh Samui / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência
local; ferry Koh Samui / Koh Tao / Koh Samiu; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (10,00 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.
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Extensão a Krabi

Deevana Krabi Resort 
www.deevanahotels.com

Dusit Thani Krabi 
www.dusit.com

319€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

543€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Railay Princess Resort & Spa 
www.krabi-railayprincess.com

The Tubkaak Boutique Resort 
www.tubkaakresort.com

416€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

642€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok Airways Classe R com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel e regime
escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (4,00 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
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Extensão a Phi Phi

366€

Phi Phi Natural Resort 
www.phiphinatural.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Phi Phi Island Village Beach Resort 
www.phiphiislandvillage.com

563€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Holiday Inn Resort Phi Phi 

539€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

www.ihg.com

735€

Zeavola 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

www.zeavola.com

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voos Bangkok Airways em classe W com direito a 20 kg de bagagem; ferry Phuket/ Phi Phi/ Phuket; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 noites
de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (5,00 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

Zeavola é a perfeita definição de luxo
descontraído e relaxado.
Um conceito de aldeia rural tailandesa,
com bungalows em madeira,
num cenário idílico.
Este resort de charme com apenas
53 vilas, está localizado na costa norte
das ilhas Phi Phi e é o refúgio
romântico perfeito.
Combinando influências tradicionais
tailandesas e um ambiente rústico
com toques contemporâneos
refinados, é o local ideal para relaxar
no exuberante jardim tropical
e desfrutar da magnífica localização
em frente ao mar.
Facilidades: Praia impressionante,
Piscina, PADI Dive Centre, Ginásio,
Spa, 2 restaurantes de praia, Bar,
Serviço de quarto, wi-fi.

Pool Villa Suite
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Garden Suite
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Bangkok, Circuito do Norte & Phuket

1443€ Preço indicativo para pessoa em Duplo
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lufthansa para o percurso Lisboa / Frankfurt / Bangkok / Frankfurt / Lisboa em classe económica “L” + voos internos TG para o percurso Bangkok/Chiang Rai e Chiang
Mai/Phuket em classe económica “W” + voo interno PG para o percurso Phuket/Bangkok em classe económica “R” – com direito a bagagem de porão; Transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto;
2 noites de alojamento no hotel Ibis Bangkok Sathorn 3* em quarto Standard em regime de APA + Circuito do Norte conforme itinerário com guia em espanhol (1 noite em Chiang Rai + 2 noites em
Chiang Mai) em opção Standard 4* em regime de PC (inclui 2 almoços + 3 jantares) + 2 noites de alojamento no hotel Kata Palm Resort & Spa 4* em quarto Superior Pool View em regime de APA; Taxas
de aeroporto, segurança e combustível – 450,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços terrestres
durante as escalas até ao destino final, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.

10 DIAS / 7 NOITES
De 06 de janeiro a 30 de setembro de 2020

1º E 2º DIAS - LISBOA / FRANKFURT / BANGKOK
Comparência no aeroporto três horas antes da hora da partida
para formalidades de embarque. Partida no horário e companhia
aérea indicados com destino a Bangkok, via Frankfurt. Refeição e
noite a bordo. Chegada e transporte partilhado para o hotel
escolhido. Alojamento.
3º DIA - BANGKOK
Estadia no hotel e regime escolhidos. Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para desfrutar da cidade. Sugerimos a realização de algumas excursões opcionais (por favor, consulte-nos). Alojamento.
4º DIA - BANGKOK / CHIANG RAI
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente,
transporte partilhado para o aeroporto para embarque no voo doméstico com destino a Chiang Rai. Chegada e transporte partilhado para o hotel escolhido. Resto de dia livre (Dependendo da hora
de chegada do voo, possibilidade de realizar uma visita opcional ao
museu Baan Dam – não incluída. Por favor, consulte-nos). Jantar e
alojamento.
5º DIA - CHIANG RAI / CHIANG MAI
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel com paragem em Wat
Rong Khun, também conhecido como Templo Branco. Visita a Mae
Chan, antigo centro de trabalhos em prata, hoje convertido numa
pequena cidade distrito que serve como centro de transações comerciais entre as tribos e onde é possível ver membros das diferentes etnias como as tribos Yao e Akha. A meio da manhã, visita do
famoso Triângulo Dourado, onde as fronteiras de Myanmar, Laos
e Tailândia se encontram e oferecem uma vista maravilhosa do rio
Mekong e o rio Ruak, seu afluente, onde se divide geometricamente a fronteira dos 3 países, a famosa forma triangular. Continuação
para visita à casa do ópio. Almoço em restaurante local. Saída de
Chiang Rai para Chiang Mai de autocarro (aprox. 3h) e, pela tarde, visita ao templo mais conhecido da cidade, o Wat Doi Suthep, situado
no cimo de uma pequena colina a 15km a noroeste. Neste templo,
o mais sagrado do norte, pela tarde pode-se escutar os cantos dos

monges. Transporte para o hotel, jantar e alojamento.
6º DIA - CHIANG MAI
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída para visita ao campo
de elefantes em Mae Tang (Possibilidade de realizar um passeio de
elefante, opcional não incluído. Por favor, consulte-nos.) Almoço.
Antes de regressar a Chiang Mai passeio para conhecer uma tribo
de “mulheres girafa” em Mae Rim e visita a uma quinta de orquídeas,
onde se encontram algumas das espécies mais bonitas da Tailândia.
Continuação para as aldeias de artesanato de Borsang e Sankamphaeng para ver produtos de artesanato do norte, incluindo produtos de seda, prata, etc. Regresso ao hotel. Saída do hotel para desfrutar de um jantar kantoke: um jantar típico tailandês acompanhado
por antigas danças do norte da Tailândia. Alojamento. (Almoço em
restaurante local)
7º DIA - CHIANG MAI / PHUKET
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente,
transporte partilhado para o aeroporto para embarque no voo doméstico com destino a Phuket. Chegada e transporte partilhado para o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.
8º DIA - PHUKET (número de noites poderá ser variável)
Estadia no hotel e regime escolhidos. Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para desfrutar do destino e das suas praias. Sugerimos a
realização de algumas excursões opcionais (por favor, consulte-nos). Alojamento.
9º E 10º DIAS - PHUKET / BANGKOK / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente,
transporte partilhado para o aeroporto para embarque no voo com
destino a Bangkok. Chegada ao aeroporto internacional, formalidades de embarque e partida conforme horário e companhia aérea
indicados com destino a Lisboa, via Frankfurt. Refeição e noite a
bordo. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEGUNDAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS
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NEPAL

NEPAL

CATMANDU

A visitar
A não perder: o Vale de Catmandu, classificado como Património Mundial pela Unesco, a pequena e movimentada Lumbini,
onde, acredita-se, nasceu Buda, e Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal, com o seu lago e as belas montanhas, de onde
se parte para praticar trekking.

Guia

Moeda: Rupia Nepalesa
Fuso Horário: GMT + 05h45
Idioma: Nepalês

O caráter exótico do Nepal advém da sua localização, entre a
índia e o Tibete. O Evereste domina o nosso imaginário, mas
descobrem-se outras montanhas grandiosas, algumas das
mais altas do mundo.
Aqui encontra-se turismo de aventura e cultura. A vista espetacular que os Himalaias oferecem, os templos dourados espalhados pela cidade e a possibilidade de praticar desportos radicais como trekking, rafting e até um safari na Reserva Nacional
fazem deste um destino de férias ideal para quem procura ultrapassar os seus limites, aprendendo enquanto se diverte.
A gastronomia nepalesa tem uma forte base vegetariana. Um
dos pratos mais típicos e populares é o dal bhat, que tem por base arroz branco cozido e um molho bastante espesso feito com
lentilhas. Embora a comida nepalesa possa parecer um pouco
picante, comparativamente com outras regiões da Ásia e do Extremo Oriente, não é das mais condimentadas.
O Vale de Catmandu, declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco, em 1979, é um dos principais pontos turísticos do país. Aqui descobrem-se sete riquíssimos grupos de
monumentos e edifícios, nomeadamente a Praça Darbar, Hanuman Dhoka, Patan e Bhaktapur, as estupas budistas de Swayambhunath e Boudhanath e os templos hindus de Pashupatinath e
Changu Narayan.
Recomenda-se ainda a visita ao Parque Nacional de Chitwan,
o primeiro do Nepal, também declarado Património Mundial pela Unesco, em 1984, onde de descobrem mais de 40 espécies
de mamíferos, 45 espécies de répteis e anfíbios e 450 espécies
de aves.
Em Sarankot, a uma altitude de 1592 metros, descobre-se
uma paisagem deslumbrante, onde se pode apreciar a beleza do
Vale de Pokhara e a magnífica vista sobre os picos do Himalaia.
Este é o ponto mais alto para apreciar um inesquecível nascer
do sol.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Nepal Clássico

1947€ Preço indicativo para pessoa em Duplo
Serviços Incluídos no Preço: voo Qatar Airways para o percurso Lisboa / Doha / Catmandu / Doha Lisboa em classe económica “T” - com direito a bagagem de porão até 30kg. Circuito Nepal Clássico
conforme itinerário (2 noites em Catmandu + 2 noites em Chitwan + 2 noites em Pokhara + 1 noites em Catmandu) em opção Económica (3* e 4*) em regime de PC (6 almoços + 7 jantares) – transporte
e visitas com em base regular com guia em espanhol, para um mínimo de 2 participantes; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (337,00 Euros sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e
Seguro Multiviagens Solférias Essencial CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Serviços terrestres durante as escalas até ao destino
final. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. Vistos: É necessário visto para entrar no território do Nepal. O visto poderá ser
previamente obtido no site www.nepal-evisa.com (recomendável) ou à chegada, no aeroporto. Será requisitada uma foto com tamanho para passaporte para a obtenção do documento.

10 DIAS / 7 NOITES
De 17 de abril a 20 de dezembro de 2020

1º E 2º DIAS - LISBOA OU PORTO / DOHA / CATMANDU
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência
para formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Cat-mandu, via cidade(s) de escala. Chegada, assistência e
transporte para o hotel. Jantar e alojamento no hotel Mulberry 4*
(ou similar). Catmandu, a capital e coração do país, simboliza na
essência tudo o que é o Nepal. A cultura e a sociedade do Nepal
foram influenciadas pelas várias dinastias e governos que viveu ao
longo dos tempos, o que lhe deu uma característica única. Jantar e
alojamento no hotel. Atualmente é uma cidade urbana que tem os
seus mitos antigos e, ao mesmo tempo, é testemunho da grandeza
das pessoas que ali viveram há séculos, um misto de tudo que é
nepalês.
3º DIA – CATMANDU
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, saída para visita da cidade
de Catmandu e Swayambhunath. A visita de cidade inclui a famosa
Praça Durbar, uma das três dentro do Vale de Katmandu que foram
designadas Património da Humanidade pela UNESCO. É fácil sentir-se assoberbado pelos incontáveis monumentos na praça Durbar.
O deus do macaco vermelho, a casa da deusa viva (Kumari, uma
manifestação da deusa Durga e adorada por budistas nepaleses e
indianos), o feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, o Templo de Taleju e o
grande sino e tambor que foi usado para anunciar o decreto real são
alguns dos exemplos do que poderá ver ao redor da praça. Após a
visita da Praça Durbar, passeio de rickshaw até a o popular bairro de
Thamel, centro turístico por excelência, atravessando os mercados
tradicionais de Indrachwok e Ason. Continuação com a visita a Swayambhunath, um complexo religioso, principalmente budista, mas
também hindu, situado no topo de uma colina na parte sudeste de
Catmandu. Almoço no restaurante local. Pela tarde, visita a Bhaktapur, famosa mundialmente pela sua elegante e fabulosa cultura e
estilo indígena. A cidade antiga é também conhecida como a “Cidade da Cultura”, o “Património vivo” e “a Jóia Cultural do Nepal”. Bhaktapur é mais como um museu a céu aberto, pois existem inúmeras
obras monumentais e cada uma delas é mais encantadora do que a
outra. Jantar e alojamento no hotel.
4º DIA - CATMANDU / CHITAWAN
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para o Parque Nacional de
Chitwan, o primeiro no Nepal, fundado em 1973, com uma área de
932 km2 e declarado Património Mundial pela UNESCO em 1984.
Este Parque Nacional é o lar de mais de 50 espécies de mamíferos,
55 espécies de répteis e anfíbios e 525 espécies de aves. Flora e fauna que prosperam aqui incluem: o bisonte selvagem, o grande rinoceronte asiático, quatro diferentes espécies de veados, o macaco
rhesus, o leopardo manchado, tigre real de Bengala, o pântano de

crocodilos carnívoros e muitos outros. Existe também uma enorme
variedade de pássaros e que torna este Parque um deleite para os
ornitólogos. Almoço no lodge. Da parte da tarde, safari de elefante.
Jantar e alojamento no hotel.
5º DIA – CHITAWAN
Pequeno-almoço, almoço e jantar no lodge. Dia inteiramente dedicado a atividades no parque, que incluem safari de elefante e uma
caminhada pelo parque. Alojamento no hotel.
6º DIA- CHITAWAN
Pequeno-almoço no lodge e saída até Pokhara, a terceira maior
cidade do Nepal e um lugar de extraordinária beleza natural. Esta encantadora cidade tem vários lagos e oferece impressionantes
vistas panorâmicas dos picos do Himalaia. A serenidade dos lagos
e a magnificência dos Himalaias subindo por trás deles, criam um
ambiente de paz e magia. Almoço no hotel de Pokhara. Resto de dia
livre. Jantar e alojamento.
7º DIA – POKHARA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã bem cedo, visita a Sarangkot.
Situado a uma altitude de 1.592 metros, é o destino turístico mais
popular onde os turistas podem apreciar a vista do vale de Pokhara
e as magníficas vistas sobre os picos do Himalaia. É o ponto de vista
mais alto para o nascer do sol e é 5 graus mais frio do que Pokhara. Pode-se chegar facilmente a Sarangkot por estrada (45 minutos
desde o hotel de Pokhara) até o topo e depois, 45 minutos de caminhada até ao ponto de vista principal. Almoço no hotel. Pela tarde,
visita panorâmica do Templo Binda Vasini, um dos mais antigos e
mais venerados, situado no topo de uma colina, as cascatas Devis,
a ponte Ki Singh e o antigo mercado dos refugiados tibetanos de
Tashiling. O passeio termina com um passeio de barco pelo Lago
Phewa, onde se pode contemplar todo o encanto natural em volta
da cidade. Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA - POKHARA / CATMANDU
Após o pequeno-almoço no hotel, viagem de regresso até Catmandu. Almoço em restaurante local durante o percurso. (Opcional: Voo interno Pokhara/Catmandu. Valor do voo interno, por favor
consulte-nos). Resto de dia livre. Jantar e alojamento no hotel.
9º E 10º DIAS - CATMANDU / DOHA/ LISBOA
Pequeno-almoço no hotel (se o horário de voo e de transfer o permitir). Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto
para formalidades de embarque no voo de regresso a Lisboa, via
cidade(s) de escala. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEXTAS-FEIRAS
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ÍNDIA
ÍNDIA

NOVA DELI

A visitar
Não pode perder a movimentada Deli, cidade antiga e cheia de
contrates, onde velhas tradições coabitam com a mais moderna
tecnologia. Para quem gosta de compras, sugerimos Rajastão,
onde se pode deliciar com os mercados e com o colorido das
ruas.
Ver de perto o Taj Mahal, edifício que representa o amor, é magnífico, mas assistir ao nascer do sol ali é de tirar o fôlego. Referindo paisagens deslumbrantes, a visita não está completa sem
assistir ao nascer do sol nas margens do rio Ganges, em Varanasi,
e sem conhecer as praias de Goa.

Guia
Moeda: Rupia Indiana
Fuso horário: Portugal Continental GMT + 6
Idioma: Hindi e Inglês

A Índia conserva, até aos dias de hoje, vestígios da presença
portuguesa por lá, sendo Goa o local onde essa presença é
mais forte. Pensar na Índia é pensar em cores alegres, temperos, sabores, tradição, cultura e espiritualidade.
A sua capital, Deli, é um moderno centro cultural e político,
com um riquíssimo património cultural e onde é possível apreciar centenas de monumentos. Na visita à cidade, não pode deixar de conhecer o Forte Vermelho, mandado construir pelo Imperador Shah Jahan. Recomenda-se ainda a visita a Jama Masjid,
a maior mesquita da Índia e a segunda maior do mundo, e local
da cremação de Mahatma Gandhi, e o imponente complexo de
edifícios muçulmanos dos finais do século XII, em que predomina o célebre Minarete Qutub Minar, construído em 1199. O
Mausoléu do Imperador Humayun, Porta da Índia, o Palácio Presidencial, os edifícios do Parlamento e Connaught Place, bem
como a zona comercial de Deli, são outros locais a não perder.
Recomendamos ainda Jaipur, conhecida por cidade rosa,
devido à cor dos materiais utilizados na construção dos seus
principais monumentos. Esta cidade foi fundada, em 1728, pelo
Marajá Sawai Jai Singh e é a capital do Rajastão. Aqui irá encontrar o Palácio da Cidade, o Observatório, o Palácio dos Ventos.
Não deixe de assistir à cerimónia Aarti, no templo de Birla. Destaque ainda para o Forte Amber, um palácio romântico do Rajastão, da dinastia de Kachawaha, para Hawa Mahal, Palácio dos
Ventos, e para o Observatório Astronómico.
Em Fatehpur Sikri, hoje uma cidade desabitada devido à falta
de água, pode descobrir um autêntico museu em pedra. Destaca-se Jama Masjid, uma cópia da mesquita de Meca, o túmulo
de Salim Chishti, Panch Mahal e outros palácios.
Agra, capital de vários impérios, fica situada nas margens do
rio sagrado Yamuna. Foi completamente destruída em 1311 pelo
invasor Mahmud Ghanzi e reconstruída no século XV por Sikander Lodi, que a tornou sede do seu governo. Foi, ainda, a Capital
do Império Indiano durante a Dinastia Mogol, que dotou a cidade de belos monumentos.
Existe tanto para descobrir na Índia que uma só viagem vai
saber a pouco. Contudo, não pode voltar a casa sem estar ao pé
do célebre Taj Mahal, uma das maravilhas artísticas do mundo,
símbolo de amor do imperador mogol Shahjahan para servir de
mausoléu à sua muito amada esposa, a Imperatriz Mumtaz Mahal, que fatalmente morreu durante um dos seus combates.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Índia Fascinante

1039€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em PC

7 DIAS / 5 NOITES
Início do programa (chegadas a Delhi): quartas-feiras
1º DIA - LISBOA / AMESTERDÃO / DELHI
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Delhi, com
mudança de avião em Munique. Chegada a Delhi. Assistência e
transporte para o hotel. Alojamento. A fundação da moderna capital
da Índia perde-se na obscuridade dos tempos, encontrando a sua
origem na época lendária de INDRAPRASHA. Centro cultural e político
da Índia, Delhi não foi sem-pre a capital da maior democracia do mundo
mas desempenhou sempre um papel importante na vida indiana. Aqui
se ergueram e caíram várias dinastias, hindus e muçulmanas incluindo
a célebre Dinastia Mughal que nos legaram um riquíssimo património
cultural que podemos contemplar nas centenas de monumentos e
locais que atestam mais de um milénio de história. Delhi moderna é
uma cidade concebida por Sir Edwin Lutyens durante o domínio do
Império Britânico que fizeram dela a Capital da Índia.
2º DIA - DELHI
Pequeno-almoço no hotel.
Visita da cidade, numa combinação das partes antiga e moderna de Delhi,
com destaque especial para o Forte Vermelho, mandado construir pelo
Imperador Shah Jahan, em meados do século 17, em pleno apogeu da
Dinastia Mughal e visitando alguns dos pontos de maior interesse de Delhi
com destaque para JAMA MASJID - a maior mesquita da Índia e a segunda maior do Mundo - um eloquente exemplo do fervor religioso Dinastia
Mughal, Raj Ghat - local da cremação de Mahatma Gandhi. O imponente
complexo de edifícios muçulmanos dos finais do século XII - obra-prima
do estilo afegão - em que predomina a célebre Torre QUTUB MINAR,
construída em 1199. O Mausoléu do Imperador HUMAYUN, Porta da Índia, o Palácio Presidencial, os edifícios do Parlamento e Connaught a
Place - a zona comercial de Delhi. Almoço em restaurante local. Regresso
ao hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA - DELHI / SAMODE / JAIPUR
Após o pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, saída em
direcção a Jaipur. Almoço no Palácio de Samode. Chegada a Jaipur e
check-in no hotel. A cidade é conhecida pelo nome de cidade rosa, devido à cor dos materiais empregues na construção dos seus principais
monumentos. Fundada em 1728 pelo marahá Sawai Jai Singh, um visio-

nário do seu tempo, é a capital do Rajastão. De tarde, visita panorâmica
aos pontos de maior interesse turístico de Jaipur, tais como o Palácio da
Cidade, o Observatório, o Palácio dos Ventos - a obra-prima de Jaipur.
Por fim, assista a cerimonia Aarti no templo de Birla. Regresso ao Hotel.
Jantar e alojamento.
4º DIA - JAIPUR
Pequeno-almoço e visita ao célebre Forte Amber, um palácio romântico
do Rajastão, da dinastia de Kachawaha (a subida ao forte será efectuada
de elefante ou de jipe caso não haja elefantes disponíveis). Almoço em
restaurante local. Durante a tarde, continuação da visita da cidade, com
destaque para Haw Mahal – o Palácio dos Ventos e o Observatório Astronómico. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
5º DIA – JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR-SIKRI / AGRA
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Agra com passagem por
Fatehpur Sikri. Hoje uma cidade “fantasma”, desabitada devido a falta de
água. Um autêntico museu em pedra e que foi Capital Imperial no tempo
do Imperador Akbar. Destacam-se as belas construções de Jama Masjid
– considerada como uma cópia da mesquita de Meca, o túmulo de Salim Chishti, Panch Mahal e outros palácios. Almoço em restaurante local.
Chegada a Agra. Capital de vários impérios, situada nas margens do rio
sagrado Yamuna, Agra foi completamente destruída em 1311 pelo invasor Mahmud Ghanzi e reconstruída no século 15 por Sikander Lodi que
a tornou sede do seu governo. Foi, ainda, a Capital do Império Indiano
durante a Dinastia Moghul, nos séculos 16 e 17, que dotou a cidade de
belos monumentos. Jantar e alojamento no Hotel.
6º E 7º DIAS - AGRA / DELHI / AMESTERDÃO / LISBOA
Pequeno-almoço. Visita ao célebre Tal Mahal, considerado uma das maravilhas artísticas do Mundo, de uma beleza incomparável e símbolo de
amor do Imperador mongol Shahjahan para servir de mausoléu a sua
esposa, a Imperatriz Mumtaz MAHAL, que costumava acompanhá-lo,
quase sempre, nas campanhas militares e que morreu durante um dos
seus combates (encerra às sextas-feiras). Almoço em restaurante local. De
seguida, visita ao impressionante Forte de Agra. Regresso a Delhi. Jantar
em restaurante local e transporte para o aeroporto de Delhi para formalidades de embarque no voo de regresso a Lisboa, com mudança de voo
em Munique. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

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, haverá suplemento adicional
a pagar.
Serviços incluídos no preço: Voos Lufthansa Lisboa / Munique / Deli / Munique / Lisboa em classe económica “K” – com direito a bagagem de porão; Circuito Índia Fascinante conforme itinerário (2
noites em Deli + 2 noites em Jaipur + 1 noite em Agra) em opção Standard 4/5* em regime de PC (inclui 5 almoços + 5 jantares) – transporte em veículo com ar condicionado com guia/motorista em
inglês e visitas mencionadas com guia local em espanhol; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 405,00 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto obrigatório (deve ser obtido antes da partida. Poderá ser solicitado online com uma antecedência mínima de 4 dias sobre a data da chegada à India e é
válido por 30 dias. Mais informações em https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html); gratificações; extras de carácter pessoal e outros não mencionados no programa.
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SRI LANKA

SRI LANKA

COLOMBO

A visitar
Este é mais um local onde ainda se sente uma forte ligação
com Portugal, pelo que é indispensável conhecer Galle, cidade
fortificada no Sul, por onde passaram os portugueses. Ainda, a
não perder: Anuradhapura, a cidade histórica, o Pico de Adão, o
Templo de Dambulla e a cidade sagrada de Kandy, onde se encontra o Templo do Dente de Buda. Finalmente, os 14 parques
naturais do país.

Guia
Moeda: Rupia cingalesa LKR
Fuso horário: GMT + 5h30
Idioma: Cingalês e Tamil

Sri Lanka, anteriormente conhecido como Ceilão, é um país
insular asiático localizado no Oceano Índico. Aqui misturam-se muitas religiões, etnias e línguas dando origem a uma rica
herança cultural, sendo por isso um país magnífico, que vale
a pena descobrir.
É um destino tranquilo, não é muito dispendioso e tem ainda
muito para oferecer aos visitantes. A autenticidade das pessoas
cativa facilmente quem o visita.
Na sua costa descobrem-se praias para todos os gostos, algumas mais reservadas e ainda pouco exploradas, outras onde
o surf dá ritmo à vida e ainda outras onde a música, os bares
e restaurantes tomaram conta da quente atmosfera. Em todas,
apetece mergulhar nas águas tépidas e deixar-se ficar na areia,
enquanto o calor se apodera da alma, conduzindo-o para lugares que parecem só existir num mundo imaginário.
É possível ter umas férias de sonho combinando a viagem ao
Ski Lanka com a Índia ou as Maldivas.
A não perder: Sigiriya, património da Humanidade, com a sua
“Fortaleza do Céu” do Século V e que é talvez a mais fantástica
maravilha desta ilha. Numa das escadarias está a única obra conhecida do Antigo Ceilão, uma pintura secular de 21 donzelas
em tamanho real, com toda a frescura e delicadeza da sua cor
original. Os Jardins de Água, a Fonte do Jardim, a Casa de Verão,
os Jardins Boulder e a Caverna são outros pontos de interesse
local.
Descubra a Antiga Cidade de Polonnaruwa, considerada Património Mundial da Humanidade, que foi capital do Sri Lanka
dos séculos XI ao XII, e onde pode encontrar algumas das mais
belas e espetaculares estátuas desta ilha.
Recomendamos o Templo de Dambulla, situado numa formação rochosa, alta e isolada, onde se encontra o famoso Templo de Pedra que data do século I a. C. As grutas de Dambulla
abrigaram o Rei Walagamba durante os seus 14 anos de exílio de
Anuradhapura. Quando o rei recuperou o trono construiu este
monumento, o mais belo dos templos de pedra da ilha.
Em Kandy, capital do Perahera, descubra o Templo do Dente
Sagrado. Por aqui, templos, santuários e mosteiros estão por toda a parte mantendo vivas as tradições budistas.
A visita ao Royal Botanical Gardens, em Paredeniya, que surpreende devido à extensão de 147 hectares, tal como em Nuwara Eliya, a 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, cascatas e plantações de
chá.
Galle é talvez a cidade historicamente mais interessante do
Sri Lanka. Foi um importante porto durante mais de 100 anos,
e hoje ainda muitos barcos aportam nesta cidade. Aqui poderá
visitar o farol e o porto ou a cidade antiga, bem como o Forte
Holandês, “Património da Humanidade”.
A não perder: um passeio por Colombo, capital comercial
do Sri Lanka, com as suas movimentadas áreas, excelentes para
fazer compras, o forte, o bairro dos ourives e os bazares e ainda o
BMICH (réplica de Avukana Buddha) e a Praça da Independência.

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito O Melhor do Sri Lanka
CIRCUITO 10 DIAS / 7 NOITES
1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / COLOMBO / DAMBULLA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída no voo com destino a Colombo, via Dubai, com
noite a bordo. Chegada ao aeroporto de Colombo, acolhimento e transporte para Habarana (176kms). A cerca de 88km de Colombo encontrase Pinnawela, onde em 1975 foi criado um orfanato para elefantes feridos
ou abandonados. O número de elefantes tratados tem aumentando atingindo actualmente cerca de 40 deste belos animais. A melhor altura para
fazer a visita será à hora das refeições ou na altura do banho diário. Jantar
e Alojamento no hotel em Dambulla.
3º DIA – DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA
Após o pequeno-almoço, partida para Sigiriya (24 km). Sigiriya, património da Humanidade com a sua “Fortaleza No Céu” do Séc. V, é talvez a
mais fantástica maravilha desta ilha. Aqui também poderemos encontrar
as fundações do Palácio Real bem como tanques de água para abastecimento. Numa das escadarias está a única obra conhecida do Antigo
Sinhala - é uma pintura secular de 21 donzelas em tamanho real com
toda a frescura e delicadeza de sua cor original. Os Jardins de Água, a
Fonte do Jardim, a Casa de Verão, os Jardins Boulder e a Caverna são outros pontos de interesse neste local a não perder. Após esta visita, partida
para a Antiga Cidade de Polonnaruwa (66km). Polonnaruwa – Patrimonio
Mundial da Humanidade, foi Capital do Sri Lanka no Séc. XI ao XII, e podemos encontrar aqui algumas das mais belas e espectaculares estátuas.
Gal Vihare composto por quatro estátuas de Buddha, dois sentados, um
de pé e outro deitado. Regresso a Dambulla , jantar e alojamento no hotel.
4º DIA – DAMBULLA / MATALE / KANDY
Após o pequeno-almoço, visita ao Templo de Dambulla (24kms). O Templo de Dambulla situa-se numa formação rochosa, alta e isolada. Aqui
encontra-se o famoso Templo de Pedra que data do I Séc. A.C. As grutas de Dambulla abrigaram o Rei Walagamba durante os seus 14 anos de
exílio de Anuradhapura. Quando o Rei recuperou o trono construiu este
templo, o mais belo dos templos de pedra da Ilha. Na primeira gruta há
uma imagem de Buddha inclinado, com 14 metros de altura, esculpida da
rocha, e outras imagens de divindades associadas ao Budismo. Nas paredes e tecto encontramos frescos. Na segunda gruta, há cerca de 150 estátuas de Buda em tamanho real, em várias posturas, juntamente algumas
estátuas de Reis e Deuses. O tecto é coberto com frescos, que retratam
grandes acontecimentos da vida de Buda e na história do povo Sinhalese.
Após esta visita continuação em direcção a Kandy (72 km), visitando o
Jardim de Especiarias em Matale. Este jardim tem várias plantações de
canela, cardamomo, pimenta, etc .
A visita inclui uma breve explicação sobre cada árvore e planta, e no final
é explicado o uso das especiarias na preparação de alimentos. 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. Templos, santuários e mosteiros
estão por toda a parte mantendo vivas as tradições budistas. Ao fim da
tarde, poderá assistir a espectáculo de danças típicas do Sri Lanka. Jantar
e Alojamento no Hotel em Kandy.

meiras, embelezando os jardins. A palmeira mais antiga e mais alta foi
plantada em 1905. Continuação para Nuwara Eliya (80 km), 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, cascatas e plantações de chá. É suposto ser um dos lugares mais
frios da ilha, mas na realidade é apenas como um dia de Primavera Inglês,
embora a temperatura desça à noite. Jantar e Alojamento no Hotel em
Nuwara Eliya.
6º 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: elefantes, leopardos, veados, crocodilos, mangustos,
javalis, búfalos selvagens, e muitos outros. Mais de 130 espécies de aves
fazem deste parque a sua casa. Jantar e Alojamento no Hotel em Yala.
7º DIA – YALA / GALLE
Após o Pequeno-Almoço saída em direcção a Galle (190 kms). Galle é
cidade historicamente mais interessante do Sri Lanka. Foi um importante
porto durante mais de 100 anos, e hoje ainda muitos barcos aportam nesta cidade. Poderá visitar o farol e o porto ou a cidade antiga, onde poderá
encontrar alguns souvenirs tradicionais. O Forte Holandês de Galle é “Património da Humanidade”, com o seu sistema de drenagem sofisticado. A
entrada original para o forte era pelo porto. Jantar e Alojamento no Hotel
em Galle.
8º DIA – GALLE / COLOMBO
Após o pequeno-almoço, partida com destino a Colombo (120 km). Chegando a Colombo, visita pela cidade. Capital comercial do Sri Lanka, com
movimentadas 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 Buddha) e Praça da Independência. Jantar e Alojamento no Hotel em Colombo.
9º E 10º DIAS – COLOMBO / DUBAI / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte ao aeroporto (15Km). Embarque em voo com destino a Lisboa via
Dubai, com noite a bordo. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

5º DIA – KANDY / PERADENIYA / NUWARA ELIYA
Após o pequeno-almoço, visita ao Royal Botanical Gardens em Paredeniya. Com uma extensão de 147 hectares, inicialmente (1374) era o jardim
pessoal do Reis de Gampola e Kandy. Existem aqui mais de 5000 espécies
de árvores, plantas e trepadeiras. Algumas raras e endémicas, outras de
espécies tropicais oriundas de todo o mundo. O Jardim das Especiarias
e a casa das Orquídeas são bastante populares. Há 5 avenidas de PalNotas: 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, haverá suplemento adicional a pagar.
Serviços Incluídos no Preço: Voos Emirates para o percurso Lisboa /Dubai / Colombo /
Dubai / Lisboa em classe económica “T” – com direito a bagagem de porão; Transporte
partilhado aeroporto/hotel/aeroporto; Circuito e visitas conforme itinerário com condutor/guia
em inglês em base re-gular para um mínimo de 2 participantes (2 noites em Dambulla + 1 noite
em Kandy + 1 noite em Nuwara Eliya + 1 noite em Yala + 1 noite em Galle + 1 noite em
Colombo) em opção Standard 4* em regime de MP (inclui 7 jantares); Taxas de aeroporto,
segurança e combustível – 390,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro
Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto obrigatório
(https://www.eta.gov.lk), serviços terrestres durante as escalas até ao destino final,
gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.

VOOS EMIRATES
PARTIDAS DIÁRIAS

1771€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em MP
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QATAR

QATAR

País peninsular árabe, cuja paisagem se caracteriza por um
deserto árido e um longo litoral no Golfo Pérsico, repleto de
praias e de dunas.
Doha é a conhecida capital, famosa pelos arranha-céus futuristas e pela arquitetura ultramoderna, inspirada no antigo design
islâmico. Exemplos disso são o Museu de Arte Islâmica, feito de
calcário, localizado no famoso passeio à beira-mar, o Corniche.
A Grande Mesquita é um dos maiores símbolos do Qatar e local
de culto para os locais. Tem uma arquitetura lindíssima e jardins
impressionantes. Qatar é também sinónimo de compras. Destaque para o enorme Souk Waqif, famoso mercado municipal. O
bairro mais elegante da cidade merece, por si só, uma visita: The
Pearl-Qatar. Luxo e ostentação são sinónimos do bairro.

A visitar

DOHA

Um deserto árido e um longo litoral, em pleno Golfo Pérsico. Na
capital, Doha, abundam os arranha-céus futuristas e a arquitetura ultramoderna. O Museu de Arte Islâmica, a conhecida e longa marginal de Corniche ou a Grande Mesquita, são alguns dos
locais de visita obrigatória. Um passeio de 4 x 4 pelas dunas, ao
nascer ou ao pôr-do-sol, passeio esse que termina no mar, é um
«must do» neste emirado. O Qatar é também um destino luxuoso
que apela ao consumo. Perca-se nas compras.

Guia

Moeda: Rial (QAR)
Fuso horário: GMT +3h00
Idioma: Árabe
5 DIAS / 4 NOITES
De 10 de janeiro a 31 de outubro de 2020

1º DIA - LISBOA / DOHA
Comparência no aeroporto três horas antes da hora da partida
para formalidades de embarque. Partida no horário e companhia
aérea indicados com destino ao Qatar. Chegada, assistência e
transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.
2º AO 4º DIA – DOHA (Nº DE NOITES PODE SER VARIÁVEL)
Estadia no hotel e regime escolhidos. Dias livres, aproveite para fazer
algumas excursões opcionais. Alojamento.
5º DIA - DOHA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte partilhado para o aeroporto internacional para formalidades de
embarque e partida conforme horário e companhia aérea indicados
com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES ÀS SEGUNDAS-FEIRAS

745€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
Serviços Incluídos no Preço: Voo Qatar Airways para o percurso Lisboa/Doha/Lisboa em classe económica “W” – com direito a bagagem de porão; transporte partilhado aeroporto/hotel/
aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel The Town 3* em quarto Superior em regime de APA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 290,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações
legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa
turística aplicada por quarto/noite a ser paga diretamente pelos clientes no hotel diferenciada
por categoria da unidade hoteleira; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros
não mencionados no programa.		

O Dubai é um destino que nunca se esquece. Surpreende pela modernidade. Localizado na costa do Golfo Pérsico, é o
mais populoso dos sete emirados que compõem os Emiratos
Árabes Unidos e, na capital, descobrem-se arranha-céus colossais que compõem vastas avenidas.
Se já lhe parece espetacular, prepare-se porque, possivelmente, nada nos prepara para as grandiosas obras arquitetónicas como Palm Islands, o arquipélago The World, o hotel Burj Al
Arab ou o edifício Burj Khalifa.
Situado no deserto da Arábia, possui um clima muito seco e
quente, atingindo facilmente temperaturas superiores a 40º C,
pelo que se recomenda o uso de roupa confortável e fresca, por
causa do calor, mas sem ser demasiado ousada, por questões
culturais e religiosas.
Esta é a cidade onde o sonho se materializa, e onde o engenho e a vontade construíram um maravilhoso mundo de conforto e luxo, num lugar aparentemente agreste para ser habitado,
sendo possível encontrar hotéis para todos os bolsos e todos os
gostos.
Aqui pode descobrir o futuro, em edifícios muito modernos,
mas também pode viver o prazer de fazer um safari no deserto,
descer surpreendentes pistas de ski, perder-se em compras fabulosas, apreciar a beleza única do espetáculo noturno das fontes onde água, luz e música se combinam, criando momentos
espetaculares, subir ao edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, descobrir ilhas artificiais, num tour de helicóptero, e acelerar
nas pistas de fórmula 1, no circuito Yas Marina em Abu Dabi.
Muito próximo, em Ras el Khaimah, um dos emirados dos
Emirados Árabes Unidos, descobre-se um paraíso inesperado de
um vasto areal de finas areias brancas onde a oferta hoteleira, de
elevada qualidade, está preparada para disponibilizar um serviço requintado. As suas praias são banhadas por águas quentes e
cristalinas, o que faz deste um verdadeiro lugar de sonho.
Esta é, sem dúvida, uma viagem de sonho, onde vivemos todas as emoções que pensávamos só poderem existir num futuro
fantástico. Para quem viaja em família, o Dubai oferece uma variedade de parques temáticos que vale a pena descobrir. O mais
difícil vai ser escolher entre o IMG Worlds of Adventure, o maior
parque temático interior do mundo, e o Dubai Parks and Resorts,
onde existe divertimento para toda a família, nos Parques Motiongate Dubai, Dubai Legoland e Bollywood Dubai. Para os fãs
do automobilismo, recomenda-se que descubra o Ferrari World,
em Abu Dabi.
O Dubai é um excelente destino de férias para quem gosta de luxo e glamour, não dispensa compras e praias fabulosas,
construídas à medida dos gostos mais refinados.

A visitar
A não perder, um passeio para admirar o luxo desta cidade verdadeiramente cosmopolita. Vale a pena admirar como é que
a mão do homem, aliada a grandes investimentos financeiros,
transformou um deserto numa cidade de avenidas luxuosas,
grandes centros comerciais, com as melhores marcas a nível
mundial, arranha-céus que parecem saídos do cenário de um
filme e praias artificiais.
Não pode deixar de visitar o Burj Khalifa, o edifício mais alto do
mundo, de apreciar o Burj Al Arab, um hotel de sete estrelas, de
se deslumbrar no Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo, de fazer um passeio de jipe pelas dunas e de se divertir na
pista de ski no Mall of the Emirates.

DUBAI
ABU DABI

DUBAI

DUBAI

Já que aqui está não pode deixar de descobrir:

Abu Dabi
Abu Dabi é a capital dos Emiratos Árabes Unidos, sendo atualmente uma cidade muito moderna e cosmopolita bem como
um importante centro financeiro.
Aqui, descobre como a mente humana colocada ao serviço da
arte produz obras grandiosas. Recomenda-se que descubra a
Grande Mesquita e a Yas Island, uma ilha artificial onde encontra
o parque temático da Ferrari, campos de golfe, marinas, praias
e o circuito Yas Marina, que recebe o Ethiad Grande Prémio de
Fórmula 1.
Prepare-se ainda para conhecer o Emirates Palace, o hotel mais
famoso de Abu Dhabi, que custou cerca de três biliões de dólares, bem como a grandiosa Mesquita Sheikh Zayed.

Sharjah
Sharjah é considerada a capital cultural dos Emiratos Árabes Unidos, sendo o terceiro maior território em extensão. Aqui todas
as construções são grandiosas e descobrem-se muitos museus,
galerias de arte e diversos locais históricos. Este é o lugar ideal
para descobrir tudo sobre a cultura islâmica, o estilo de vida árabe, as suas tradições, usos e costumes.
Sharjah tem centenas de mesquitas para descobrir, muitas delas
verdadeiras obras de arte. Desfrute da azáfama local enquanto
descansa num dos cafés locais e aprecie a beleza arquitetónica,
enquanto descobre esta cidade, toda ela virada para a cultura.

Ajman
Ajman é o menor emirado, em termos de tamanho, e também
um dos menos conhecidos. Um lugar onde se destaca a beleza natural, menos trabalhada pelo homem, mas que possui diversos atrativos turísticos como as praias de areias douradas, o
Museu Nacional, o Forte Ajman, bem como diversas mesquitas.

Umm Al Quwain
Fica localizado a menos de uma hora do Dubai. Aqui descobre
belas praias de águas cristalinas e belos hotéis e resorts onde
pode desfrutar de umas férias paradisíacas. A tranquilidade reina
por estes lados e, embora seja pouco conhecido, é um lugar onde tudo está preparado para receber da melhor forma o turista
ocidental.

Guia

Moeda: Dirham dos Emiratos AED
Fuso horário: GMT + 4 horas
Idioma: Árabe
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ÁSIA E MÉDIO ORIENTE
5 DIAS / 4 NOITES

1º DIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Partida em voo com destino ao Dubai.
Chega-da, assistência e transporte para o hotel para alojamento.
2º AO 4º DIA - DUBAI
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da praia
e do destino.

5º DIA - DUBAI / LISBOA
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto internacional
do Dubai para formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
VOOS EMIRATES
PARTIDAS DIÁRIAS

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa, em voos Emirates em classe “T” com direito a 30 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 4 noites de
alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (354,00 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.

City Max Bur Dubai 
www.citymax-bur.allhotelsdubai.com/pt

Pullman Dubai Jumeirah Lakes
Tower 

www.pullman-dubai-jumeirahlakestowers.com

Anantara Dubai The Palm 
www.dubai-palm.anantara.com
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706€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

807€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1082€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Marina Byblos 
www.marinabybloshotel.com

Millennium Plaza Dubai 
www.millenniumhotels.com

Nikki Beach Resort & Spa 
www.dubai.nikkibeach.com

823€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

831€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1147€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Ras Al Khaimah A Riviera dos Emirados

The Cove Rotana Resort Ras Al
Khaimah 
www.rotana.com

Hilton Ras Al Khaimah
Resort 
www3.hilton.com

838€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

893€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Double Tree by Hilton Resort & Spa
Marjan Island 
www.doubletree3.hilton.com

Waldorf Astoria 
www.waldorfastoria3.hilton.com

897€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1251€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa, em voos Emirates em classe “T” com direito a 30 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 4 noites de
alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (355,00 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.
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TURQUIA
ANCARA
ISTAMBUL

ERMIRNA
IZMIR

TURQUIA

CAPADÓCIA

ANTALIA

A Turquia é um país riquíssimo, com um vasto património cultural de diferentes épocas e onde supostamente se desenrolaram muitos dos acontecimentos do Antigo Testamento. Este é ainda o local do Império Bizantino e do enorme Império
Otomano, que resistiu durante seis séculos e de onde vem a
tradição do “banho turco-hamam”.
Istambul, a única cidade do mundo que se encontra em dois
continentes, permite que, ao atravessar uma das pontes que une
o continente Europeu com o Asiático, consiga ter um pé em
cada um dos lados. Esta é a maior cidade da Turquia, uma das
maiores do continente Europeu e Asiático e foi a antiga capital
de três grandes impérios. Por aqui passaram as caravanas que
transportavam as especiarias e as sedas do Oriente para o Ocidente.

A Turquia é para descobrir com tempo, um lugar onde se
vivem experiências fantásticas como na Capadócia, das regiões
do mundo que melhores condições reúne para praticar o balonismo, ou Pamukkale, Património Mundial da Unesco, onde um
conjunto de piscinas de águas termais se espalham por vastas
bacias que descem em cascata.
No Mar Egeu, Kussadai é um dos conhecidos destinos turísticos e onde se descobrem excelentes praias e as ruínas de Éfeso,
que guarda monumentos grandiosos como a Antiga Biblioteca
de Celso. As praias de Antalya são procuradas a nível mundial
pela qualidade hoteleira e clima. Numa costa mediterrânica com
cerca de 700 km, existem resorts e praias para todos os gostos,
com areia dourada e fina, com areia negra, com pequenas enseadas, com seixos, etc., realçando-se a zona de Belek e Lara. Se
viaja em família não perca o parque temático Land of Legends,
um deslumbrante complexo inaugurado em 2016 inspirado nos
impérios Romanos e Otomanos e onde se destaca o “Typhoon
Coaster”, uma atração aquática com 43 metros de altura.

A visitar
Em Istambul (antiga Constantinopla), não pode deixar de ver a
Mesquita Azul, o Palácio de Topkapi e de Dolmabahçe, a Torre
Galata, o Hipódromo, a Cisterna de Yerebatan, o Museu-Palácio
de Santa Sofia, a estação do Expresso do Oriente ou o Grande Bazar e Bazar Egípcio. Aproveite para fazer um cruzeiro no
Bósforo ou conhecer a noite na zona de Taksim, Kumkapi ou
Ortaköy.
No centro do país existem, esculpidas igrejas como a de Nazar,
Santa Bárbara ou Igreja Escura e também grutas e fortalezas Trogloditas. O fenómeno geológico conhecido como as “chaminés
das fadas” também se localizam nesta zona, sendo que o voo de
balão permite ter uma panorâmica inigualável da região.

Guia
Moeda: Lira Turca (TRY)
Fuso horário: GMT + 2h00
Idioma: Turco

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Istambul
CIRCUITO 5 DIAS / 4 NOITES
De 15 de março a 15 de novembro de 2020
1º DIA – LISBOA / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto três horas antes da hora da partida para
forma-lidades de embarque. Partida no horário e companhia aérea
indicados com destino a Istambul. Chegada, assistência e transporte
partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.
2º AO 4º DIA - ISTAMBUL (nº de noites poderá ser variável)
Estadia no hotel e regime escolhidos. Aproveite estes dias para fazer algumas excursões opcionais e conhecer o destino. Alojamento.
5º DIA - ISTAMBUL / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte
partilhado para o aeroporto internacional para formalidades de embarque
e partida conforme horário e companhia aérea indicados com destino a
Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Hotel Grand And 

Hotel Ephesus 
www.hotelephesus.com

Hotel Grand Gulsoy 
www.grandhotelgulsoy.com

369€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES DIÁRIOS

369€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

440€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Hotel Barin 
www.barinhotel.com

Hotel Barcelo Taksim 
www.barcelo.com

405€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

555€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Serviços Incluídos no Preço: Voos Turkish Airlines para o percurso Lisboa / Istambul / Lisboa em classe económica “U” – com direito a bagagem de porão; transporte partilhado aeroporto/hotel/
aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel Ephesus 3* em quarto Standard em regime de APA; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 169,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais)
e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade
mínimo seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. É necessário visto para entrar no território da Turquia. O visto poderá ser obtido no site www.evisa.gov.tr
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ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Antalya Praia de Side, Lara ou Belek
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA - LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL / ANTALYA
Comparência no aeroporto três horas antes da hora da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo Turkish Airlines com
destino a Antalya, via Istambul. Chegada, assistência e transporte
partilhado para o hotel escolhido na zona de Antalya. Alojamento.

8º DIA – ANTALYA / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, transporte
partilha-do para o aeroporto. Após as formalidades de embarque saída
em voo Turkish Airlines com destino a Istambul, para escala e novo
embarque em voo com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao
aeroporto da Portela ou Francisco Sá Carneiro. Fim da Viagem.

2º AO 7º DIA – ANTALYA
Refeições no hotel. Dias livres.
VOO TURKISH AIRLINES Partidas diárias de Lisboa e Porto
Serviços Incluídos no Preço: Voo Turkish Airlines Lisboa ou Porto / Istambul / Antalya / Istambul / Lisboa ou Porto em classes “P+Y” com direito a 1 bagagem de 30 kg; transporte partilhado aeroporto/
hotel/ aeroporto com assistência local em Antalya; 7 noites de alojamento no hotel na zona de Antalya no regime escolhido, Taxas de aeroportos, segurança e combustível (223,00 euros, sujeitas a
reconfirmação e alterações legais) e Seguro de ViagensOperador. Serviços não incluídos no preço Visto turístico para a Turquia (obrigatório a retirar através do site www.evisa.gov.tr, outros que não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Dream World Resort Spa 
Side

www.dreamworldresort.com.tr

IC Santai Hotel 
Belek

www.santai.ichotels.com.tr

Delphin Palace Hotel 
Lara

www.delphinhotel.com
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779€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

929€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1095€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

Hotel Kaya Belek 
Belek

www.kayahotels.com

Limak Lara Deluxe Hotel 
Lara

www.limakhotels.com

IC Residence Hotel 
Lara

www.residence.ichotels.com.tr

909€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1085€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1775€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

860€

Circuito Pérolas da Turquia

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

8 DIAS / 7 NOITES
De 07 de março a 12 de dezembro de 2020

1º DIA – LISBOA / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
for-malidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Istambul. Chegada, assistência e transporte para o hotel e
alojamento.
2º DIA – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades a gosto pessoal.
Recomendamos a excursão ao Bósforo e ao Bairro Sultanahmet,
para visitar o Bazar Egípcio, passear de barco pelo Bósforo, estreito
que separa a Europa da Ásia, visitar os bosques da cidade e os palácios. No Bairro Sultanahmet, visita ao antigo hipódromo romano, ao
obelisco egípcio e a coluna serpentina. Continuação para a Mesquita Azul, única entre todas as mesquitas otomanas e à Basílica Santa
Sofia (opcional, não incluída).
3º DIA - ISTAMBUL / ANCARA
Pequeno-almoço no hotel. Manhâ livre para atividades a gosto pessoal. Recomendamos a visita ao Palácio Topkapi, residência dos
sultões do Império Otomano, famoso pela sua coleção de jóias e
porcelanas e ao Grande Bazaar, que contém mais de 4000 lojas no
seu interior (opcional, não incluída). Na hora combinada localmente
(por voltas das 13h00), saída de carro para Ancara, passando pela
ponte intercontinental de Istambul, que liga o continente europeu
ao asiático. Chegada a Ancara, capital do país. Jantar e alojamento
no hotel.
4º DIA - ANCARA / CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu das Civilizações Antigas
com uma exposição dos restos provenientes do Paleolítico, Neolítico, do povo Hitita e da região Frigía e visita ao Mausoléu de Ataturk,
dedicado ao fundador da República da Turquia. Partida para a Capadócia. Pelo caminho, visita à cidade subterrânea de Saratli, construída pelos cristãos com o objetivo de se protegerem dos ataques
árabes. Nela, estão conservados os estábulos, salas de reuniões e
pequenas casas das famílias, entre outros espaços. Continuação
para assistir à Cerimónia dos Derviches Rodipiantes, dançarinos
tradicionais que representam a viagem mística de subida espiri-

tual do homem através do amor, a busca da verdade e a chegada
à perfeição. Chegada a Capadócia. Jantar e alojamento no hotel.
5º DIA – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Visita pela região da Capadócia, ao Vale
de Goreme, com as suas igrejas rupestres com pinturas dos séculos X e XI, à vila de Üçhisar, ao vale Pasabag, conhecido pelas suas
chaminés de fada e ao vale Derbemt, com as sua formações naturais. Tempo para conhecer os trabalhos artesanais, como as pedras
semipreciosas de ónix e os tapetes. Jantar e alojamento no hotel.
Recomendamos, depois do jantar, a assistir a um espetáculo de folclore turco e uma dança do ventre num restaurante escavado na
rocha (opcional, não incluído).
6º DIA - CAPADÓCIA / PAMUKKALE
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Pamukkale, com paragem
para visitar o Caravanserai de Sultanhan. Tempo livre, no final do dia,
em Pamukkale (“Castelo de Algodão” em turco”), único no mundo,
conhecido pelas suas piscinas termais de origem calcária, Património da Humanidade pela UNESCO desde 1988. Jantar e alojamento
no hotel.
7º DIA – PAMUKKALE / EFESO / ESMIRNA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Selçuk, antiga cidade de Éfeso, dedicada a Artemis, deusa da caça. Após a chegada, visita às ruínas, incluindo o Templo de Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca de
Coso, a Ágora, a rua de Mármore e o Teatro. Visita à Casa da Virgem,
onde supostamente morou a Mãe de Jesus. Continuação para Esmirna, terceira maior cidade da Turquia, com paragem em um centro de produção de couro. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.
8º DIA - ESMIRNA / ISTAMBUL / LISBOA
Após o pequeno-almoço (se o horário de voo ou de transfer permitir), a combinar localmente, saída para o aeroporto de Esmirna para
embarcar no voo com destino a Lisboa ou Porto. Chegada a Lisboa
ou Porto e fim dos nossos serviços.
PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES AOS SÁBADOS

Notas: Durante os períodos das festas religiosas (23-26/05/2020; 31/07-03/08/2020 e 29/10/2020), o Grande Bazar e o Mercados das Especiarias (Bazar Egípcio) encontram-se fechados. Os museus
encontram-se igualmente fechados no 1º dia das festas religiosas, até ás 13h00). Itinerário não se confirma para reserva em datas da Final da Liga dos Campeões (28 a 31/05/2020). Serviço de transfer
e assistência em inglês ou espanhol.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Turkish Airlines para o percurso Lisboa / Istambul - Esmirna / Istambul / Lisboa em classe económica “P+Y” – com direito a bagagem de porão até 30kg; Circuito
Pérolas da Turquia conforme itinerário (2 noites em Istambul + 1 noites em Ancara + 2 noites em Capadócia + 1 noite em Pamukkale + 1 noite em Esmirna) em opção Economic 3* em regime de APA
(inclui 5 jantares) – transporte e visitas com em base regular com guia em português; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (198,00 Euros sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro
Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo
seja, à data de entrada no país, de, pelo menos, 6 meses. É necessário visto para entrar no território da Turquia. O visto poderá ser obtido no site www.evisa.gov.tr
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ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Circuito Jóias da Capadócia

823€

7 DIAS / 6 NOITES
De 01 de março a 20 de dezembro de 2020

1º DIA – LISBOA / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto com três horas de antecedência para
formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a
Istambul. Chegada, assistência e transporte para o hotel e
alojamento.
2º DIA – ISTAMBUL / ANCARA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a gosto pessoal. Recomendamos a visita ao Palácio Topkapi, residência dos
sultões do Império Otomano, famoso pela sua coleção de jóias e
porcelanas e ao Grande Bazaar, que contém mais de 4000 lojas no
seu interior (opcional, não incluída). Na hora combinada localmente (por volta das 13h00), saída de carro para Ancara, passando pela
ponte intercontinental de Istambul, que liga o continente europeu
ao asiático. Chegada a Ancara, capital do país. Jantar e alojamento
no hotel.
3º DIA - ANCARA / CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu das Civilizações Antigas
com uma exposição dos restos provenientes do Paleolítico, Neolítico, do povo Hitita e da região Frigía e visita ao Mausoléu de Ataturk,
dedicado ao fundador da República da Turquia. Partida para a Capadócia. Pelo caminho, visita à cidade subterrânea de Saratli, construída pelos cristãos com o objetivo de se protegerem dos ataques
árabes. Nela, estão conservados os estábulos, salas de reuniões e
pequenas casas das famílias, entre outros espaços. Continuação
para assistir à Cerimónia dos Derviches Rodipiantes, dançarinos tradicionais que representam a viagem mística de subida espiritual do
homem através do amor, a busca da verdade e a chegada à perfeição. Chegada a Capadócia. Jantar e alojamento no hotel.
4º DIA – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Visita pela região de Capadócia, ao Vale
de Goreme, com as suas igrejas rupestres com pinturas dos séculos
X e XI, à vila de Üçhisar, ao vale Paşabag, conhecido pelas suas cha-

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

minés de fada e ao vale Derbemt, com as sua formações naturais.
Tempo para conhecer os trabalhos artesanais, como as pedras semi
preciosas de ónix e os tapetes. Jantar e alojamento no hotel.
Recomendamos, depois do jantar, a assisti a um espetáculo de folclore turco e uma dança do ventre num restaurante escavado na
rocha (opcional, não incluído).
5º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao aeroporto de Capadócia
para embarcar no voo doméstico para Istambul. Chegada a Istambul e transporte para o hotel. Alojamento.
6º DIA – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades a gosto pessoal.
Recomendamos a excursão ao Bósforo e ao Bairro Sultanahmet,
para visitar o Bazar Egípcio, passear de barco pelo Bósforo, estreito
que separa a Europa da Ásia, visitar os bosques da cidade e os palácios. No Bairro Sultanahmet, visita ao antigo hipódromo romano, ao
obelisco egípcio e a coluna serpentina. Continuação para a Mesquita Azul, única entre todas as mesquitas otomanas e à Basílica Santa
Sofia. (Opcional, não incluída).
7º DIA - ISTAMBUL / LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel (se o horário de voo ou de transfer permitir), em hora a combinar localmente, saída para o aeroporto de Istambul para embarcar no voo com destino ao Lisboa. Chegada ao Porto e fim dos nossos serviços.
PARTIDAS DE LISBOA E PORTO
VOOS REGULARES AOS DOMINGOS

Notas: Durante os períodos das festas religiosas (23-26/05/2020; 31/07-03/08/2020 e 29/10/2020), o Grande Bazar e o Mercados das Especiarias (Bazar Egípcio) encontram-se fechados. Os museus
encontram-se igualmente fechados no 1º dia das festas religiosas, até ás 13h00). Itinerário não se confirma para reserva em datas da Final da Liga dos Campeões (28 a 31/05/2020). Serviço de transfer
e assistência em inglês ou espanhol.
Serviços Incluídos no Preço: Voo Turkish Airlines para o percurso Lisboa / Istambul - Capadócia / Istambul / Lisboa em classe económica “P+Y” – com direito a bagagem de porão até 30kg; Circuito
Jóias da Capadócia conforme itinerário (1 noite em Istambul + 1 noites em Ancara + 2 noites em Capadócia + 2 noites em Istambul) em opção Economic 3* em regime de APA (inclui 3 jantares) – transporte e visitas com em base regular com guia em português; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (192,00 Euros sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias
Operador CC.Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. É necessário passaporte cujo prazo de validade mínimo seja, à data de entrada
no país, de, pelo menos, 6 meses. É necessário visto para entrar no território da Turquia. O visto poderá ser obtido no site www.evisa.gov.tr
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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.

OPERADOR

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

ESSENCIAL EXCLUSIVO

"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

1 000,00 €

1 250,00 €

1 750,00 €

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Não previsto

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Busca e Resgate do Segurado

Não previsto

Não previsto

3 000,00 €

Ilimitado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

Não previsto

Ilimitado

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

25 000,00 €

30 000,00 €

60 000,00 €

100 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

750,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

100,00 €

100.00 €

500,00 €

500,00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem - CIV opção B

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Interrupção de Viagem após iniciada

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

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

PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que motivados
por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital por pessoa conforme quadro acima, que vai permitir respectivamente, o cancelamento
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

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

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.

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

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

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