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MALDIVAS
Conhecidas pelas praias e lagoas de um azul profundo e pelos extensos recifes, 
as Maldivas são a verdadeira definição de paraíso.

Cenário paradisíaco
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https://www.youtube.com/watch?v=I_dNSAeLvAE
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SOBRE
AS MALDIVAS
Aqui está bom tempo todo o ano, devido ao clima tropical e húmido 
e a uma temperatura do ar que varia entre 24°C e 33°C. Imagine-se a 
acordar e ter uma praia de areia brilhante só para si ou a ver o espetá-
culo noturno das estrelas no céu, num bungalow, sobre a água quente 
e cristalina. Ao final do dia, pode fazer um cruzeiro ao pôr-do-sol ou 
desfrutar de um spa.

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

Para quem aprecia desportos náuticos, as águas cristalinas das Maldi-
vas são excelentes para a prática de snorkeling, atividade que consis-
te em mergulhar em águas pouco profundas para observar o fundo do 
mar, usando apenas uma máscara, barbatanas e um tubo para respi-
rar. Se, por outro lado, adora a prática de mergulho ou surf então este 
é o destino ideal para ir de férias. Para quem não se quiser aventurar, 
basta observar a beleza da vida marinha, porque a transparência da 
água é surpreendente, permitindo que se observe toda a beleza natu-
ral.

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

A VISITAR
Na capital, Malé, não pode deixar de descobrir os mercados de peixe e 

fruta, que surpreendem pelo exótico colorido. Conheça a antiga Mesquita 

de Hukuru, construída com coral esculpido, o Palácio do Sultão e o Museu 

Nacional das Maldivas. Aproveite para experimentar atividades náuticas, 

como mergulho profissional ou snorkeling, surf, windsurf e kitesurf. Faça uns 

passeios de barco à volta das ilhas onde pode ter a possibilidade de obser-

var golfinhos e baleias.

GUIA
MOEDA: Rupia das Maldivas (MVR) 

FUSO HORÁRIO: GMT +5

IDIOMA: Inglês e Dhivehi (dialeto)

MALDIVAS



MALDIVAS
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Malé / Dubai / Lisboa em classe económica “Q” - com direito a bagagem 

de porão; transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime 

indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 368€ (sujeitas a reconfirmação e alterações 

legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

10 DIAS | 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / MALÉ
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de 
embarque. Partida em voo com destino a Malé, via Dubai. Chegada, assistência e 
transporte para o hotel para alojamento.

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

9º E 10º DIAS - MALÉ / DUBAI / LISBOA
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto internacional de Malé para 
formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa via Dubai. Chegada a 
Lisboa e fim dos nossos serviços.
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7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

PARADISE ISLAND RESORT 4*

www.villahotels.com

2610€
7 NOITES | FUSHI PLAN
Preço indicativo por pessoa em duplo

OBLU XPERIENCE AILAFUSHI 4*

www.atmospherehotelsandresorts.com

2788€
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7 NOITES | PC
Preço indicativo por pessoa em duplo

MEERU ISLAND RESORT 4*

www.meeru.com

2805€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

KURUMBA MALDIVES RESORT 5*

www.universalresorts.com

2325€
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

SUN SIYAM IRU FUSHI 5*

www.sunsiyam.com

3080€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA RAS FUSHI RESORT 5*

www.centarahotelsresorts.com

2666€
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MAURÍCIA
Denominada como Joia do Índico, a Ilha Maurícia é conhecida pelas praias imensas de 
areia branca, pelas águas azul-turquesa e pela luxuriante vegetação. 

Jóia do Índico
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https://www.youtube.com/watch?v=Cwl3EwbM638
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SOBRE
A MAURÍCIA
Como tantos países da região, foi descoberta pelos portugueses, em 
1505, mas foi mais tarde colonizada pelos holandeses. Este é um país 
que sofreu um misto de influências culturais, vindas da Índia, da Europa 
e de África. Também a gastronomia local é fruto de um misto da cozinha 
crioula, chinesa, francesa e indiana.

O povo hospitaleiro é, sem dúvida, uma das grandes atrações locais, 
mas existe muito mais para descobrir, como as verdes montanhas que se 
refletem no azul do mar e no dourado das areias. Se procura bom tempo, 
a Maurícia tem um clima tropical, influenciado por ventos do sudeste, 
sendo por isso predominantemente quente, com um inverno seco. A qua-
lidade do serviço merece uma nota de relevo bem como a possibilidade 
de optar por hotéis com o regime de tudo incluído.

Port Louis é a capital e a maior cidade da Maurícia. Aqui, a vida está 
sempre em ebulição. Não deixe de descobrir o mercado local e de se 
surpreender com a variedade que por lá vai encontrar. Destaque para 
o Aapravasi Ghat, um complexo de edifícios datado de 1849, que faz
parte da lista Património Mundial da Unesco. Igualmente protegida pela 
Unesco é a Paisagem Cultural de Le Morne, uma montanha no sudoeste 
da Maurícia que foi usada como abrigo por escravos e que hoje repre-
senta a sua luta pela liberdade e o seu sofrimento. Em Port Louis parta à 
descoberta do Teatro Nacional, do Parlamento e da estátua da Rainha 
Vitória e ainda da residência do primeiro-ministro, das velhas mansões 
junto ao antigo Company Gardens e da zona do porto, onde estão os 
mercados da carne, do peixe, da fruta e das especiarias.

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

A VISITAR
Este é um destino de praia com muitos atrativos naturais e culturais. Na 

capital, Port Louis, pode descobrir uma cidade moderna, mas onde se pre-

servam as tradições locais. A não perder os belos templos hindus, no lago 

sagrado de Grand Bassin, bem como uma visita ao mercado ao ar livre, 

em Flacq. Recomenda-se ainda a descoberta da “Rota do Chá”, onde se 

pode caminhar pelas plantações e descobrir todo o processo de fabrico.

GUIA
MOEDA: Rupia Mauriciana (MUR)

FUSO HORÁRIO: GMT +4

IDIOMA: Inglês, Francês, Crioulo mauriciano

MAURÍCIA

PORT LOUIS



MAURÍCIA
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Maurícia / Dubai / Lisboa em classe económica “K” - com direito a 

bagagem de porão; transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel 

e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 445€ (sujeitas a reconfirmação e 

alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no 

programa.

10 DIAS | 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / MAURÍCIA
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades 
de embarque. Partida em voo com destino a Maurícia, via Dubai. Chegada, 
assistência e transporte para o hotel para alojamento.

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

9º E 10º DIAS - MAURÍCIA / DUBAI / LISBOA
Em hora a determinar localmente saída em direção ao aeroporto internacional de 
Maurícia para formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa via Dubai. 
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

TROPICAL ATTITUDE 3*

www.hotels-attitude.com

2435€
7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

VERANDA POINTE AUX BICHES 4*

www.veranda-resorts.com

2645€
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7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

LE MERIDIEN ILE MAURICE 4*

www.lemeridienhotels.com

2688€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

AMBRE RESORT 4*

www.ambremauritius.com

2652€
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7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

SHANDRANI BEACHCOMBER 
RESORT & SPA 5*
www.beachcomber-hotels.com

2908€
7 NOITES | PC
Preço indicativo por pessoa em duplo

OUTRIGGER MAURITIUS BEACH 
RESORT 5*
www.outrigger.com

2674€
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SEICHELES
Exuberância é o adjetivo que melhor define as Seicheles: um paraíso de praias infinitas 
de uma beleza secular, banhadas por um eletrizante oceano azul-esmeralda. 

Paraíso Tropical
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https://www.youtube.com/watch?v=kG--KssfctE
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SOBRE
AS SEICHELES
Consideradas um verdadeiro paraíso tropical, as suas praias de areia 
branca, águas cristalinas e vegetação abundante deslumbram quem as 
visita. A Unesco reconhece a importância destas ilhas considerando o 
Atol de Aldabra e a Reserva da Natureza do Vallée de Mai como Patri-
mónio Mundial da Humanidade.

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

Na Ilha de Praslin encontra a Reserva do Vallée de Mai, inscrita pela 
Unesco como Património da Humanidade, e onde se descobre uma den-
sa floresta de palmeiras e fauna exótica. Aqui encontra-se um coco bas-
tante célebre, o gigante coco-do-mar. 

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

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

Este é um dos melhores locais do mundo para simplesmente ser feliz. 
Se procura outras atividades, é possível observar tartarugas e pássaros, 
enquanto desfruta do ecoturismo do arquipélago. Pode ainda ocupar o 
tempo com algumas atividades desportivas, que incluem golfe, pesca 
desportiva e outros desportos náuticos como snorkeling, mergulho, pas-
seios pedestres e de bicicleta ou simplesmente desfrutar de um spa.
Sozinho, ou com companhia, as Seicheles são o destino ideal para desli-
gar do mundo e se ligar à natureza. 

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

A VISITAR
Vale a pena conhecer a Reserva Natural do Vallée de Mai, considerada 

Património da Humanidade pela Unesco, desde 1983, localizada na Ilha 

de Praslin. Recomenda-se ainda as lindíssimas praias da Ilha La Digue. 

Em Vitoria, Mahé, visite o mercado local, onde pode apreciar produtos 

locais como a baunilha e as especiarias. Descubra os jardins botânicos 

e as plantações de chá. Não pode deixar de visitar o atol de Aldabra, 

uma concentração de corais, considerada uma das maravilhas naturais 

do mundo em melhor estado de conservação. Aproveite ainda os pas-

seios de barco, uma visita ao Parque Nacional Morne Seychellois e suba 

ao ponto mais alto de Mahé.

GUIA
MOEDA: Rupia de Seicheles (SCR)

FUSO HORÁRIO: GMT +4

IDIOMA: Crioulo, Inglês e Francês

SEICHELES
MAHÉ

PRASLIN

LA DIGUE



MAHÉ SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Mahé / Dubai / Lisboa em classe 

económica “K” - com direito a bagagem de porão; transporte 

partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento 

no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível - 205€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e 

Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer 

outros não mencionados no programa.

10 DIAS | 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / MAHÉ
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência 
para formalidades de embarque. Partida em voo com destino 
a Mahé, via Dubai. Chegada, assistência e transporte para o 
hotel para alojamento.

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

9º E 10º DIAS - MAHÉ / DUBAI  / LISBOA
Em hora a determinar localmente saída em direção ao 
aeroporto de Mahé para formalidades de embarque e partida 
em direção a Lisboa via Dubai. Chegada a Lisboa e fim dos 
nossos serviços.
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DOUBLE TREE BY HILTON 
ALLAMANDA 4*
www.doubletree3.hilton.com

1894€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HOTEL COCO D`OR 3*

www.cocodor.sc

1788€
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 4*

www.kempinski.com

1940€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

STORY SEYCHELLES RESORT 4*
(EX: THE H RESORT)
www.h-hotel.com

1962€



21

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

ANANTARA MAIA SEYCHELLES 
VILLAS 5*
www.anantara.com

7223€
7 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em duplo

CONSTANCE EPHELIA RESORT 5*

www.constancehotels.com

2553€



PRASLIN
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Mahé / Dubai / Lisboa em classe 

económica “K” - com direito a bagagem de porão; Voo doméstico 

Mahé / Praslin / Mahé em classe económica; Transporte partilhado 

aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e 

regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 

205€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Travel 

Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer 

outros não mencionados no programa.

10 DIAS | 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / PRASLIN
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para 
formalidades de embarque. Partida em voo com destino a 
Mahé, via Dubai. Chegada, assistência e embarque em voo 
doméstico com destino a Praslin. Chegada e transporte para o 
hotel para alojamento.

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

9º E 10º DIAS - PRASLIN / DUBAI / LISBOA
Em hora a determinar localmente saída de Praslin em voo 
doméstico para o aeroporto internacional Mahé para 
formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa, via 
Dubai. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

INDIAN OCEAN LODGE 3*

www.indianoceanlodge.com

1584€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HOTEL COLIBRI PRASLIN 3*

www.colibrihotel-praslin.com

1521€
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

LA DOMAINE DE LA RESERVE 4*

www.domainedelareserve.sc

1947€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

ACAJOU BEACH RESORT 4*

www.acajouhotel.com

1939€
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CONSTANCE LEMURIA RESORT 5*

www.constancehotels.com

2983€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

COCO DE MER HOTEL & THE BLACK 
PARROT SUITES 4*
www.cocodemer.com

2068€
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DUBAIGrandiosas Obras Arquitetónicas

O engenho e a vontade construíram um maravilhoso mundo de 
conforto e luxo, num lugar aparentemente agreste para ser habitado, 

https://www.youtube.com/watch?v=OLQKu9yB71U
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SOBRE
DUBAI
Os Emirados Árabes Unidos são uma confederação de países árabes localiza-
da no Golfo Pérsico e formada por monarquias árabes, cada uma delas com 
autonomia e soberania, chamadas emirados (o equivalente a principado). Os 
sete emirados são Abu Dhabi, Dubai, Xarja, Ajmã, Umm Al Quwain, Ras Al Khai-
mah e Fujeira. A capital e a segunda maior cidade dos Emirados Árabes Unidos 
é Abu Dhabi.  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 Emirados Árabes Unidos e, na capital, desco-
brem-se arranha-céus colossais que compõem vastas avenidas. 
Se já lhe parece espetacular, prepare-se porque, possivelmente, nada nos pre-
para para as grandiosas obras arquitetónicas como Palm Islands, o arquipéla-
go 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 ousa-
da, 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 aparente-
mente 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, apre-
ciar 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 ace-
lerar nas pistas de fórmula 1, no circuito Yas Marina em Abu Dabi. 
Muito próximo, em Ras el Khaimah, um dos emirados dos Emirados Árabes Uni-
dos, 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 e não dispensa compras e praias 
fabulosas, construídas à medida dos gostos mais refinados.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

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 gran-
des 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 apre-
ciar 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.

Abu Dabi 
Abu Dabi é a capital dos Emirados 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 
Dabi que custou cerca de três biliões de dólares, bem como a grandiosa Mesqui-
ta Sheikh Zayed.

Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah resumido em três conceitos: deserto, natureza e atividades 
marítimas. Estas são apenas algumas das potencialidades do destino Ras Al 
Khaimah, um dos países que constituem os Emirados Árabes Unidos e que tem 
vindo a atrair cada vez mais visitantes nos últimos anos. É o emirado mais a nor-
te da confederação, a pouco mais de uma hora da cidade do Dubai, e oferece 
um vasto leque de diversões, que tornarão as suas férias num momento ines-
quecível. Em grande destaque os 64 km de linha de praias de areia branca e de 
mar azul-turquesa. Em Ras Al Khaimah pode ainda passear-se pelas majestosas 
Montanhas Hajjar e pelas magníficas dunas de areia do deserto, bem como 
visitar o Museu Nacional, o Jazirat Al Hamira ou o forte Dhayah.

GUIA
MOEDA: DALASI DIRHAM DOS EMIRADOS AED    FUSO HORÁRIO: GMT +4 

IDIOMA: ÁRABE

DUBAI

ÁSIA

ABU DABI

RAS AL KHALMAH

DUBAI
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5 DIAS
4 NOITES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Lisboa em classe económica 
“K” - com direito a bagagem de porão; transporte 
partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 noites 
de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de 
aeroporto, segurança e combustível - 112€ (sujeitas a 
reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver 
Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e 
quaisquer outros não mencionados no programa

VOOS EMIRATES
PARTIDAS DIÁRIAS

1º DIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para 

formalidades de embarque. Partida em voo com destino ao Dubai. 

Chegada, 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.
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

FOUR POINTS BY SHERATON 
DOWNTOWN HOTEL 4*
DUBAI

www.marriott.com

999€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CITY MAX BUR DUBAI 3*
DUBAI

www.citymax-bur.allhotelsdibai.com/pt

1035€

http://www.marriott.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT 
DUBAI 4*
DUBAI

www.centarahotelsresorts.com

1150€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

VOCO HOTEL 5*
DUBAI

www.vocohotels.com

854€

http://www.centarahotelsresorts.com
http://www.vocohotels.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

ANANTARA DUBAI THE PALM 5*
DUBAI

www.anantara.com

1440€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU DUBAI HOTEL RESORT 4*
DUBAI

www.riu.com

1524€

http://www.anantara.com
http://www.riu.com/
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RAS AL KHAIMAH
A RIVIERA
DOS EMIRADOS

5 DIAS | 4 NOITES SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Lisboa em classe 
económica “K” - com direito a bagagem de porão; 
transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 
noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas 
de aeroporto, segurança e combustível - 112€ (sujeitas a 
reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver 
Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e 
quaisquer outros não mencionados no programa

1º DIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para 

formalidades de embarque. Partida em voo com destino ao Dubai. 

Chegada, 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.
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

THE COVE ROTANA RESORT RAS AL 
KHAMAH 5*
RAS AL KHAMAH

www.rotana.com

1209€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT & 
SPA MARJAN ISLAND 5*
RAS AL KHAMAH

www.doubletree3.hilton.com

1172€

http://www.rotana.com
http://www.doubletree3.hilton.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

WALDFORD ASTORIA RESORT 5*
RAS AL KHAMAH

www.waldfordastoria.com

1532€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT 5*
RAS AL KHAMAH

www.3.hilton.com

1261€

http://www.waldfordastoria.com
http://www.3.hilton.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIXOS BAB AL BAHR RESORT 5*
RAS AL KHAMAH

www.rixos.com

1998€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HAMPTON BY HILTON MARJAN ISLAND 4*
RAS AL KHAMAH

www.hilton.com

1140€

http://www.rixos.com/
www.hilton.com
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INDONÉSIAParaíso das Belas Praias

Formada por milhares de ilhas, a Indonésia é conhecida pelos vulcões, pelos dragões 
de comodo, pelas selvas, mas sobretudo e especialmente pelas belíssimas praias

https://www.youtube.com/watch?v=jsL4TsdVtUU
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SOBRE
INDONÉSIA
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 consi-

derada 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, gas-

tronomia, 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, es-

pecialmente 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 so-

nho 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 Ele-

fantes. Aproveite para descobrir outras ilhas. 

Aqui a natureza combina, num cenário fantástico, a beleza da mon-

tanha 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.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)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 planta-
ções 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.

GUIA
MOEDA: RUPIA INDONÉSIA IDR    FUSO HORÁRIO: GMT +8

 IDIOMA: INDONÉSIO

INDONÉSIA

ÁSIA

DEMPASSAR

NUSA DUA
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10 DIAS
7 NOITES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Dempassar / Dubai / Lisboa 
em classe económica “K” - com direito a bagagem 
de porão; transporte partilhado aeroporto / hotel / 
aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime 
indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
- 417€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e 
Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e 
quaisquer outros não mencionados no programa

1º E 2º DIAS - LISBOA /
DUBAI/ DEMPASSAR
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para 

formalidades de embarque. Partida em voo com destino a 

DEMPASSAR via Dubai Chegada, assistência e transporte para o 

hotel para alojamento.

3º AO 8º DIA - DEMPASSAR
Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres para desfrutar da 

praia e do destino.

9º E 10º DIAS - DEMPASSAR /
DUBAI / LISBOA 
Em hora a determinar localmente saída para o aeroporto 

internacional de DEMPASSAR para formalidades de embarque e 

partida em direção a Lisboa via Dubai. Chegada a Lisboa e fim dos 

nossos serviços.
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

QUEST HOTEL KUTA 3*
BALI - KUTA

www.questhotels.com

2194€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

SOL BY MELIÃ KUTA BALI 4*
BALI - KUTA

www.melia.com

2313€

http://www.questhotels.com
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIA BALI 5*
BALI - NUSA DUA

www.melia.com

2653€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HARPER KUTA 4*
BALI - KUTA

www.harperhotels.com

2230€

http://www.harperhotels.com
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

THE KAYANA SEMINYAK 5*
BALI – SEMINYAK

www.thekayana.com

2792€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

ANANTARA SEMINYAK 5*
BALI - SEMINYAK

www.bali.anantara.com

3132€

http://www.thekayana.com
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TAILÂNDIAPaís dos Sorrisos

País conhecido pelos palácios, pelas ruínas antigas e pelos templos com figuras 
de Buda e, acima de tudo, pelas praias tropicais.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkjSCGCDolE
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SOBRE
TAILÂNDIA
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 opu-
lência, muito evidente em monumentos, e a simplicidade convivem em harmo-
nia. 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. Apro-
veite 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 mon-
tanhas 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 provín-
cia 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.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)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

IDIOMA: TAILANDÊS

TAILÂNDIA

ÁSIA
BANGKOK

KRABI
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INCRÍVEL 
TAILÂNDIA
Pacote Base 3 Noites Bangkok

6 DIAS | 5 NOITES
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Bangkok / Dubai / Lisboa em 
classe económica “K” - com direito a bagagem de porão; 
transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 2 
noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas 
de aeroporto, segurança e combustível - 417€ (sujeitas a 
reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver 
Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e 

quaisquer outros não mencionados no programa

1º E 2º DIAS - LISBOA / BANGKOK
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para 

formalidades de embarque. Partida em voo com destino a 

Bangkok, via Dubai. Chegada, assistência e transporte para o 

hotel para alojamento.

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

destino

5º E 6 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 Dubai (ou próximo destino). 

Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

FURAMA SILOM 4*
BANGKOK

www.furama.com/silom

1107€
3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

 IBIS BANGKOK SATHORN 3*
BANGKOK

www.accor.com

1059€
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3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD 4*
BANGKOK

www.accor.com

1083€
3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PULLMAN BANGKOK HOTEL G 5*
BANGKOK

www.accor.com

1126€
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3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DUSIT SUITES HOTEL RATCHADAMRI 
BANGKOK 5*
BANGKOK

www.dusit.com 

1136€
3 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA GRAND & BANGKOK CENTRE 
AT CENTRAL WORLD 5*
BANGKOK

www.centarahotelsresorts.com

1153€

http://www.dusit.com
http://www.centarahotelsresorts.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

OUTRIGGER SURIN BEACH RESORT 4*
PHUKET / SURIN

www.outrigger.com

275€
EXTENSÃO A 
PHUKET

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Bangkok Airways Bangkok / Phuket / Bangkok em classe económica “W” - com direito a bagagem de porão; transporte 

partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 5 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança 

e combustível - 5€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

5 DIAS | 4 NOITES

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

THAVORN BEACH VILLAGE RESORT 
& SPA 5*
PHUKET / KAMALA

www.thavornpalmbeach.com

353€

http://www.thavornpalmbeach.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 5*
PHUKET / BAG TAO BEACH

www.dusit.com

386€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA GRAND BEACH RESORT 
PHUKET 5*
PHUKET / KARON

www.centarahotelsresorts.com

410€

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

LE MERIDIEN PHUKET BEACH 
RESORT 5*
PHUKET / KARON

www.marriott.com

445€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

THE NAI HARN 5*
PHUKET / NAI HAN

www.thenaiharn.com

463€

http://www.dusit.com
http://www.centarahotelsresorts.com
http://www.marriott.com
http://www.thenaiharn.com/
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EXTENSÃO A 
KHAO LAK

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Bangkok Airways Bangkok / Phuket / Bangkok em classe económica “W” - com direito a bagagem de porão; transporte 

partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança 

e combustível - 5€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

KHAO LAK WANABUREE RESORT  4*
KHAO LAK

www.wanaburee.com

385€

http://www.wanaburee.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

KHAOLAK MERLIN RESORT  5*
KHAO LAK

www.merlinkhaolak.com

460€

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

OUTRIGGER KHAO LAK BEACH 
ERSORT 5*
KHAO LAK

www.outrigger.com

423€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

KALIMA RESORT & VILLAS KHAO 
LAK 5*
KHAO LAK

www.khaolak.kalimaresort.com

463€

4 NOITES | PC
Preço indicativo por pessoa em duplo

ROBINSON CLUB KHAO LAK 4*
KHAO LAK

www.robinson.com

841€

http://www.merlinkhaolak.com
http://www.outrigger.com
http://www.khaolak.kalimaresort.com
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4 NOITES | SA APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

COSI SAMUI CHAWENG BEACH 4*
KOH SAMUI

www.centarahotelsresorts.com

522€

EXTENSÃO A 
KOH SAMUI

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Bangkok Airways Bangkok / Koh Samui / Bangkok em classe económica “W” - com direito a bagagem de porão; 

transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, 

segurança e combustível - 10€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

5 DIAS | 4 NOITES
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA RESERVE SAMUI 5*
KOH SAMUI

www.centarahotelsresorts.com

789€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

ANANTARA BOPHUT RESORT & SPA 5*
KOH SAMUI

www.anantara.com/en/bophut-koh-samui

863€

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIÃ KOH SAMUI BEACH RESORT 5*
KOH SAMUI

www.melia.com

739€
 4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA VILLAS SAMUI 4*
KOH SAMUI

www.centarahotelsresorts.com

553€

http://www.melia.com
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EXTENSÃO A 
KRABI

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Bangkok Airways Bangkok / Krabi / Bangkok em classe económica “R” - com direito a bagagem de porão; transporte 

partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança 

e combustível - 4€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

5 DIAS | 4 NOITES
4 NOITES | SA
Preço indicativo por pessoa em duplo

AVANI AO NANG CLIFF KRABI 
RESORT 4*
KRABI / AO NANG BEACH

www.avani.com

294€

4 NOITES | SA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA ANDA DHEVI RESORT & 
SPA KRABI 4*
KRABI / AO NANG BEACH

www.centarahotelsresorts.com

309€

http://www.avani.com
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4 NOITES | SA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA AO NANG BEACH 
RESORT & SPA KRABI 4*
KRABI / AO NANG BEACH

www.centarahotelsresorts.com

313€
4 NOITES | SA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DUSIT D2 AO NANG KRABI 4*
KRABI / AO NANG BEACH

www.dusit.com

354€

4 NOITES | SA
Preço indicativo por pessoa em duplo

CENTARA GRAND BEACH RESORT 
& VILLAS KRABI 4*
KRABI / AO NANG BEACH

www.centarahotelsresorts.com

416€
4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT 5*
KRABI / HAT NOPPHARAT THARA BEACH

www.dusit.com

466€

http://www.dusit.com
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PHI PHI HOLIDAY RESORT 4*
PHI PHI

www.ihg.com

469€

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PHI PHI NATURAL RESORT 3*
PHI PHI

www.phiphinatural.com

292€

EXTENSÃO A 
PHI PHI

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Bangkok Airways Bangkok / Phuket / Bangkok em classe económica “W” - com direito a bagagem de porão; transporte 

partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 4 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, segurança 

e combustível - 5€ (sujeitas a reconfrmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa

5 DIAS | 4 NOITES
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4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

ZEAVOLA 5*
PHI PHI

www.zeavola.com

586€

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PHI PHI ISLAND VILLAGE 4*
PHI PHI

www.phiphiislandvillage.com

483€
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ZANZIBARIlha das Especiarias

Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e canela ou desfrute das suas praias, 
verdadeiros postais ilustrados, com palmeiras, águas límpidas e recifes de coral.

https://www.youtube.com/watch?v=XwIksbdeluY
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SOBRE
ZANZIBAR
Zanzibar fica localizado ao largo da costa da Tanzânia e é composto 

por duas ilhas: Zanzibar e Pemba, separadas do continente pelo Canal 

de Zanzibar. Esta região é uma grande produtora de especiarias, como 

o cravinho, a canela e a pimenta.

A sua gastronomia é uma fusão de influências árabes, africanas e in-

dianas e as especiarias como a canela, o gengibre e o cravinho, entre 

outras, dão um caráter único aos cozinhados tradicionais. Entre os pra-

tos típicos destaca-se o ugali, o arroz picante com batatas, a carne, o 

peixe e o biriani, com cordeiro, bem como uma grande variedade de 

frutas tropicais.

Zanzibar alberga um interessante encontro da cultura africana e ára-

be. Visite Stone Town, com as suas ruelas e arquitetura de influência 

árabe, onde as ruas estreitas e as casas de portas de madeira traba-

lhadas até à perfeição formam labirintos onde é fácil perder-se. Esta 

é uma cidade onde as velhas mansões, algumas ainda ricas em deta-

lhes, representam um período de glória do passado. Atualmente, existe 

alguma decadência na sua manutenção, o que não lhe retira o toque 

romântico do passado.

Depois da escravatura e do comércio de marfim e das plantações de 

cravinho, Zanzibar encontrou no turismo uma razão para se reinventar. 

Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e canela ou desfrute das 

suas praias, verdadeiros postais ilustrados, com palmeiras, águas lím-

pidas e recifes de coral.

Este é um excelente local para a prática de mergulho, bem como de 

surf, windsurf e kitesurf. Aqui encontra a felicidade de não fazer nada, 

desfrutando das fabulosas praias e do clima quente e tropical. 

A Ilha das Especiarias, terra natal do lendário Freddie Mercury, funda-

dor da banda rock Queen, proporciona, a quem a visita, umas férias 

tranquilas, com as suas palmeiras espalhadas pelas praias e os lagos 

de corais, onde se descobrem as maravilhas naturais do fundo do mar.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)A VISITAR
Stone Town é uma cidade histórica com uma história surpreendente para 

descobrir. Aqui pode visitar o Forte Árabe, de 1780, a Casa das Maravilhas, 

construída em 1883, o primeiro edifício da África Oriental a possuir um ele-

vador elétrico e ainda a casa onde nasceu Freddie Mercury, na Rua Kenyat-

ta. Para além da capital, recomenda-se as praias do norte da ilha.

GUIA
MOEDA: Xelim Tanzaniano TZS     FUSO HORÁRIO: GMT +2

IDIOMA: Suaili e Inglês

ÁFRICA

ZANZIBAR

STONE TOWN
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10 DIAS
7 NOITES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
 Voo Lisboa / Dubai / Zanzibar / Dubai / Lisboa, em voos 
EMIRATES em classe “R” com direito a 20 kg de bagagem; 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência 
local; 7 noites de alojamento no hotel e regime indicados; 
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor 
indicativo de 323,00 euros, sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais); Seguro Multiviagens.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Outros que não mencionados no programa e extras de 
caráter pessoal.

1º E 2º DIAS – LISBOA / DUBAI / ZANZIBAR
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voos Emirates  com destino 
a Zanzibar, via Dubai. Noite a bordo. Chegada e acolhimento no 
aeroporto. Transporte para o hotel. Alojamento.

3º A 8º DIAS – ZANZIBAR
Dias inteiramente livres para atividades de caráter pessoal. Zanzibar 
alberga um interessante  encontro  da  cultura  africana  e  árabe. 
Visite Stone Town com  as  suas ruelas e arquitetura de influência 
árabe. Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e canela. Ou disfrute 
das suas praias, verdadeiros postais ilustrados, com palmeiras, águas 
límpidas e recifes de coral.

9º E 10º DIAS – ZANZIBAR / DUBAI / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a acordar localmente, 
transporte para o aeroporto de Zanzibar. Chegada e embarque no 
voo previsto, com destino a Lisboa, via Dubai, com noite a bordo. 
Chegada e fim dos nossos serviços. 
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

VOI KIWENGWA RESORT  4*
ZANZIBAR

www.voihotels.com

1767€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

INDIGO BEACH ZANZIBAR  4*
ZANZIBAR

www.indigobeachzanzibar.com

1272€

http://www.voihotels.com
http://www.indigobeachzanzibar.com
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

SANDIES BAOBAB BEACH ZANZIBAR  4*
ZANZIBAR

www.riu.com

2262€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU JAMBO  4*
ZANZIBAR

www.riu.com

2159€

http://www.riu.com
http://www.riu.com
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIA ZANZIBAR  5*
ZANZIBAR

www.melia.com

2945€
7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU PALACE ZANZIBAR  5*
ZANZIBAR

www.riu.com

2625€

http://www.riu.com
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ZANZIBARDUBAI +

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Emirates Lisboa / Dubai / Zanzibar / Dubai / Lisboa em classe económica “T” - com direito a bagagem de porão; 

transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel e regime indicado; Taxas de aeroporto, 

segurança e combustível - 424€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Travel Silver Plus.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas locais; gratificações; extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa
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FOUR POINTS BY SHERATON 
DOWNTOWN DUBAI 4*
DUBAI
www.marriott.pt

7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

INDIGO BEACH ZANZIBAR  4*
ZANZIBAR

www.marriott.pt

1824€+

TOWERS ROTANA  4*
DUBAI

www.rotana.com 

7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

VOI KIWENGWA RESORT  4*
ZANZIBAR

www.voihotels.com

2220€+

http://www.rotana.com
http://www.voihotels.com
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RIU DUBAI 4*
DUBAI

www.riu.com

7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU JAMBO  4*
ZANZIBAR

www.riu.com

2641€+

SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH 5*
DUBAI

www.sofitel-dubai-jumeirahbeach.com

7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU PALACE ZANZIBAR  5*
ZANZIBAR

www.riu.com

3132€+

http://www.riu.com
http://www.riu.com
http://www.sofitel-dubai-jumeirahbeach.com
http://www.riu.com
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COVID-19

A Solférias acompanha, em permanência, a evolução do 
surto do novo Coronavírus Covid-19 e tem estado atenta 
às recomendações emitidas pelas entidades nacionais e 
internacionais competentes, designadamente a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a Direção Geral de Saúde, bem como 
o Portal das Comunidades.

As medidas de segurança e proteção nos vários países e 
companhias aéreas, variam de acordo com as políticas internas 
de cada governo e de acordo com a evolução da situação 
epidemiológica e de vacinação em cada país, influenciando 
assim as regras fronteiriças para quem viaja.

Para que a viagem dos clientes decorra da melhor forma 
possível, é essencial que se informem antecipadamente sobre 
todas as medidas (e possíveis atualizações) exigidas pelo país 
para onde pretendem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente 
em relação a documentações e procedimentos-requisitos de 
entrada/saída.

Em virtude das alterações constantes, a Solférias disponibiliza 
apenas no seu site, a informação mais relevante e atualizada 
sobre a abertura de fronteiras e relativamente às medidas 
implementadas nos vários destinos que comercializa e que já 
estejam abertos ou já tenham data oficial prevista de abertura.

Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, 

através do link: UPDATE COVID19
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https://www.solferias.pt/#content/contactos


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 documen-
to 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 nú-
mero 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 Turís-
tico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Perei-
ra Gomes, Lote 1, lº 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 pagamen-
to 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 Via-
jante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consu-
mo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; Co-
missão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt.

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de 
viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhista 
por escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem de-
mora injustificada As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas aos fornece-
dores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documen-
tos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indem-
nização 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 re-
clamar 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 verifica-
ção 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 entida-
des 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 Transpor-
te Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de via-
gens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou aloja-
mento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos re-
sultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
e) € 31424, 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 au-
tomóvel;
e)€ 1097, 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)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda do estabeleci-
mento 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
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração (nomes, da-
tas, 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.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetua-
da utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 
de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito 
a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indica-
da pelos prestadores de serviços e apenas será feita mediante acordo prévio entre as partes.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (car-
tão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, 
certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A agência declina qualquer responsa-
bilidade 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 de-
verão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B 1, Car-
tão do Cidadão ou outro documento que seja exigível); Para obtenção de assistência mé-
dica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacio-
nais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documen-
tação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos paí-
ses 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 co-
mo do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reser-
va); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quan-
to à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consula-
dos dos países de origem.

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscri-
to 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 pa-
gar 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, pa-
ra 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 Contra-
to 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 pre-
ços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que moti-
vou a contratação

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preen-
cha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agên-
cia 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 servi-
ços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exigências especiais solicitada pelo Via-
jante; (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 turis-
mo, 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 alcan-
çado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração superior 
a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração de dois a 
seis dias;
c) 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 res-
cindir 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 con-
fere 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 
(aume to 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 de-
duzir 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 reembol-
so pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de via-
gem 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 encar-
gos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a rea-
fectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia pa-
ga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzi-
do 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 exce-
cionais 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 contra-
to de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos 

pagamentos efetuados.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido 
efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n.º 
17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, es-
tá sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reser-
vas simuladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos 
valores titulados pelo vale.

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 respon-
sáveis 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 presta-
dores 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 reser-
vas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos títu-
los, 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 re-
serva 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 imputá-
veis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. SERVIÇOS CONTRATADOS LOCALMENTE A TERCEIROS OU EXTRAPROGRAMA DE VIAGEM OR-

GANIZADA:
17.1 A responsabilidade da agência de viagens está limitada aos serviços turísticos previstos 
no programa de viagem contratado e eventuais serviços extra e/ ou opcionais a esta contra-
tados ou aos seus representantes devidamente identificados no destino.
17.2. Salvo o previsto no número anterior, a agência de viagens não será responsável por ser-
viços turísticos contratados a terceiros, antes ou durante a viagem, eventuais reclamações e 
danos que decorram desses serviços não poderão ser imputados à Agência de Viagens, es-
tando ainda excluídos do âmbito de cobertura dos seguros de viagem associados à viagem 
organizada.

18. ASSISTÊNCIA
18.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe forem imputá-
veis, 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 al-
ternativas de viagem.
18.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido causada pe-
lo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo pode-
rá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação dessa as-
sistência.
18.3 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 aloja-
mento 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.
18.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mobilidade reduzi-
da, 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 via-
gens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas 
antes do início da viagem organizada.

19. 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. enti-
dade responsável pelo respetivo acionamento Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 
6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt

20. SEGUROS
20.1 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.
20.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em 
função das necessidades de segurança do viajante. Existem seguros específicos para clien-
tes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem ser expressamente solicitados.

21. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. 
A. na margem.

22. VALIDADE
Este documento é válido de 19.09.2022 a 30.04.2023.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específi-
cas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão ba-
seados 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 “alte-
ração 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 ter-
mos 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 acor-
do com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão deste programa, po-
dendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários das ligações aéreas podem sofrer alte-
rações, pelo que aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da via-

gem organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Via-
jante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organi-
zada, 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 adquiri-
do fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibiliza-
do 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 con-
firmar a reserva existente, obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de tal te-
nha 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 responsabi-
lidade 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 recu-
sar a entradas.
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 po-
de 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 cons-
tantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e clas-
sificações 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 ser-
viço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilida-
de de late check-out, o último serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condi-
cionada pela hora em que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alo-
jamento 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 par-
tir 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 garan-
tia/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 ás crianças (destino e fornecedor) recomen-
da-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam aplicadas à viagem 
em causa.

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, beneficia á 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 servi-
ços 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 ra-
zoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento de custos es-
pecíficos (por exemplo, o preço do combustível), se essa possibilidade estiver expressamen-
te prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organiza-
da. Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante po-
de 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 reem-
bolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de alteração significativa de al-
gum 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 proble-
mas 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 reembolsa-
dos. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem orga-
nizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamen-
to 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 contac-
tar 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@turismodeportu-
gal.pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias – Opera-
dor Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacio-
nal: www.dre.pt


