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Madeira – Porto Santo

*Oferta limitada ao stock existente
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SOBRE
A MADEIRA
Localizado no Oceano Atlântico, o arquipélago é constituído 
pelas Ilhas da Madeira e Porto Santo, ambas habitadas, bem 
como pelas Desertas e pelas Selvagens. De origem vulcânica, 
a temperatura da água confunde-se com a de terra. Com uma 
variação entre os 18ºC e os 24ºC, dependendo da época do ano. 
As Ilhas Desertas são Área Protegida Europeia e Santana é Res-
erva Mundial da Biosfera.

O que não falta são razões para conhecer o Arquipélago da 
Ma-deira, reconhecido internacionalmente. Exemplo disso é a 
floresta Laurissilva, integrada na lista dos Patrimónios 
Mundiais Naturais pela Unesco. 

As atividades de lazer são muito variadas e pensadas para to-
das as gerações. É possível observar baleias e golfinhos, prati-
car surf e mergulho e ainda fazer longos passeios a pé nas le-
vadas da Ilha da Madeira, em pleno contacto com a natureza. 
Na Madeira encontra ainda campos de golfe, parques, praias e 
complexos balneares e festas, ao longo de todo o ano: com des-
taque para a tradicional Festa da Flor, no mês de maio, o Festival 
do Atlântico e a Festa do Vinho. Ainda, a não perder: uma visita 
ao mercado, uma verdadeira perdição para quem aprecia be-
las flores e frutas tropicais. Os sabores e cheiros fazem esquec-
er que estamos tão perto do continente, levando a nossa mente 
para paisagens paradisíacas. Prepare-se para se 
surpreender com as piscinas naturais das Poças do Gomes, 
também localmene conhecida como Doca do Cavacas, no 
Funchal, e com a vista do teleférico que sai do centro do 
Funchal. E claro, não pode esquecer, Santana e as 
tradicionais casinhas triangulares e coloridas, o topo do Pico 
do Areeiro, de apanhar o elevador na Fajã dos Padres. No 
Jardim Tropical Monte Palace, sinta a emoção ao descer nos 
famosos carros de cesto. Para finalizar, nada como uma 
poncha na Serra de Água e em Câmara de Lobos.

O Porto Santo, também conhecida como a Ilha Dourada, encon-
tra-se rodeada por um imenso mar, límpido e cálido. A praia de 

A VISITAR
Recomenda-se a visita ao Museu Cardina, no sítio da Camacha, à Casa 
Colombo-Museu do Porto Santo, junto à Igreja Matriz, à Quinta das 
Palmeiras, localizada no sítio dos Linhares, à Casa da Serra, no sítio da 
Serra de Fora, e ainda aos miradouros do Pico do Castelo, da Portela e do 
Pico das Flores.
Ainda, a não perder, a Ponta da Calheta, a Fonte de Areia, Ilhéu de Baixo 
ou da Cal, a Pedreira do Pico da Ana Ferreira, o Zimbralinho, o Pico Branco 
e o Pico do Castelo.
Se optar por um piquenique em plena natureza, parta à descoberta dos 
Morenos e se ainda tiver tempo visite o Padrão das Descobertas, o Cais 
Velho, o Forte de São José e os Paços do Concelho.

GUIA
MOEDA: Euro     FUSO HORÁRIO: GMT –1      IDIOMA: Português

PORTO SANTO DESERTAS

MADEIRA

FUNCHAL

SANTANA

VILA BALEIRA

DESERTA 
GRANDE

CHÃO

BUGIO

SÃO VICENTE

PORTO MONIZ

CALHETA

PONTA DO SOL

RIBEIRA BRAVA

CÂMARA DOS LOBOS

SANTA CRUZ

MACHICO

CANIÇO

areia fina tem qualidades terapêuticas e o ar puro da montanha aju-
da a relaxar e a renovar energias. À noite, pode desfrutar da rica gas-
tronomia da ilha, na qual o peixe ocupa lugar de destaque.

Por aqui, pode aproveitar para relaxar, desfrutando do clima ameno 
que se faz sentir ao longo de todo o ano ou então pode partir à desc-
oberta da magia desta ilha. Comece por apreciar a beleza da pais-
agem natural, patente por todo o lado, descubra miradouros espal-
hados ao longo da ilha, nade em águas quentes e retemperadoras, 
saboreie o prego em bolo do caco com uma deliciosa manteiga de 
alho, faça uma visita a um spa, para retemperar energias, beba uma 
ou mais ponchas, aprecie o bom tempo e o suave calor a aquecer a 
pele, parta ao encontro de baleias e golfinhos, tire muitas fotos, jogue 
golfe ou faça mergulho e coma uma lambeca, o gelado caseiro 
mais conhecido do arquipélago. Em Porto Santo, pode ainda 
conhecer a casa onde terá vivido Cristóvão Colombo, bem como a 
Igreja Matriz. O centro histórico e monumentos fazem desta cidade 
um espaço que vale a pena descobrir.
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MADEIRA
A Ilha da Madeira, em pleno Atlântico, convida a desfrutar das caminhadas nas 
Levadas ou na Floresta Laurissilva, a assistir, na passagem de ano, a um 
grandioso espetáculo de fogo de artifício ou a celebrar a primavera na Festa da Flor. 

https://www.youtube.com/watch?v=nbFFn8gvRfQ&list=PLrngotOYBGlyYMW8nmJVBXklHmSQ1Ot42
https://www.youtube.com/watch?v=nbFFn8gvRfQ&list=PLrngotOYBGlyYMW8nmJVBXklHmSQ1Ot42
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O JARDIM DO ATLÂNTICO
MADEIRA | 2 NOITES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “T” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de 

porão (uma peça até 8 kg de bagagem de mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de 

alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa ou Porto (valor 

indicativo: 36€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem. 

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

NOTAS: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

SUPLEMENTOS TRANSFER: 21€ (ida e volta por pessoa)

ECOTAXA: 1€ por pessoa (maiores de 18 anos) e por noite, máx. 5€ (pagamento direto).

VOOS DIÁRIOS TAP, À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

1º DIA - LISBOA OU PORTO / FUNCHAL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalidades de 
embarque. Saída em voos TAP com destino ao Funchal. Chegada ao aeroporto do 
Funchal, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA – MADEIRA
A ilha da Madeira, pela sua riqueza cultural, ambiental e gastronómica, é um destino 
obrigatório. Aproveite estes dias para (re) descobrir o Jardim do Atlântico, passear 
pelas ruas do Funchal, apreciar as florestas de Laurissilva através dos trilhos das 
levadas, ou simplesmente, aproveite para relaxar ao som das ondas do mar.

3º DIA – FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o 
aeroporto do Funchal. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa ou 
ao Porto. Chegada e fim dos nossos serviços.  



2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DOM PEDRO GARAJAU 3*
GARAJAU

www.dompedro.com

173€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em studio

DORISOL BUGANVILIA 3*
FUNCHAL

www.dorisol.com

176€
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DORISOL FLORASOL 3*
FUNCHAL

www.dorisol.com

SAVOY GARDENS 4*
FUNCHAL

www.savoysignature.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

236€
2 NOITES | SA
Preço indicativo por
pessoa em studio

164€HOTEL DO CARMO 3*
FUNCHAL

www.hoteldocarmomadeira.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

185€

HOTEL DO CENTRO 3*
FUNCHAL

www.hotelwindsorgroup.pt

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

175€ORQUÍDEA 3*
FUNCHAL

www.hotel-orquidea.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

167€DORISOL ESTRELICIA 3*
FUNCHAL

www.dorisol.com

2 NOITES | MP
Preço indicativo por
pessoa em duplo

196€



2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

DOM PEDRO MADEIRA 4*
MACHICO

www.dompedro.com

188€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

RAGA MADEIRA MUTHU HOTEL  4*
PONTA DELGADA

www.muthuhotels.com

160€
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PESTANA CASINO STUDIOS 4*
FUNCHAL

www.pestana.com

2 NOITES | SA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

250€

BAÍA AZUL 4*
FUNCHAL

www.cardosomadeirahotels.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

264€ALTO LIDO 4*
FUNCHAL

www.cardosomadeirahotels.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

250€ALLEGRO MADEIRA 
ADULTS ONLY 4*
FUNCHAL

www.barcelo.com/pt/allegro-hotels.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

210€

VILA GALÉ SANTA CRUZ 4*
SANTA CRUZ

www.vilagale.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

250€
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2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

VILA BALEIRA FUNCHAL 4*
FUNCHAL

www.vilabaleira.com

196€
2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em studio

TURIM SANTA MARIA HOTEL 4*
FUNCHAL

www.turim-hotels.com

198€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em studio

PESTANA CR7 FUNCHAL 4*
FUNCHAL

www.pestana.com

300€
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SÉ BOUTIQUE HOTEL 4*
FUNCHAL

www.seboutiquehotel.com

FOURVIEWS BAÍA 4*
FUNCHAL

www.fourviewshotels.com

3 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

244€
3 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

329€ PESTANA OCEAN BAY 4*
FUNCHAL

www.pestana.com

2 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

255€

MELIA MADEIRA MARE 5*
FUNCHAL

www.meliamadeira.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

242€ PESTANA CARLTON MADEIRA 5*
FUNCHAL

www.pestana.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

271€PESTANA CASINO PARK 5*
FUNCHAL

www.pestana.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

261€
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CALHETA BEACH 4*
CALHETA

www.calheta-beach.com

2 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

317€ SAVOY PALACE 5*
FUNCHAL

www.savoyresort.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

375€

ROYAL SAVOY 5*
FUNCHAL

www.hotelroyalsavoymadeira.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

370€SAVOY SACCHARUM 5*
CALHETA

www.saccharumhotel.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

241€



VIVA O SEU SONHO DE INDULGÊNCIA
O Savoy Palace fica situado no centro da cidade do Funchal, a apenas 20 

min do aeroporto. O hotel é um luxuoso 5 estrelas afiliado à Leading Hotels 
of the World, o único na ilha da Madeira e oferece aos seus hóspedes uma 
experiência inesquecível.

Com 352 quartos, incluindo Suites com vista fantástica sobre a baía do Fun-
chal e Pool Suites, com piscina privativa e Premium Service.

Os hóspedes podem disfrutar de Wifi gratuito, uma receção aberta 24 horas 
com um serviço de Guest Experience. O hotel dispões ainda de um deslum-
brante spa - Laurea Spa - com 11 salas de tratamento e um centro de fitness e 
ainda o Galáxia Skypool um rooftop com 1 piscina infinita para adultos e vista 
panorâmica sobre a cidade do Funchal.

www.savoysignature.com | Av. do Infante, nº 25, 9004-542, Funchal

EXCLUSIVO PARA ADULTOS,
ESPECIAL PARA SI

Numa das encostas mais solarengas da cidade, a um curta distância do cen-
tro, o hotel Gardens oferece incomparáveis vistas sobre o mar e a montanha, 
para além de um serviço personalizado e atencioso. 

Com 132 quartos e suites com balcão privativo e vistas sobre o mar ou as 
montanhas.

Os hóspedes podem disfrutar de um terraço superior com duche, solário e 
um jacuzzi panorâmico. Dispõe ainda de 1 piscina exterior, spa com 1 piscina 
interior, ginásio, 2 restaurantes e 3 bares, bem como 1 night club com música 
ao vivo. O Gardens apresenta um conceito inovador de hotel para clientes 
com idade superior a 16 anos.

www.savoysignature.com | Azinhaga da Casa Branca, 9004-543 Funchal

PRAIA & TUDO INCLUÍDO
PARA SUA MÁXIMA COMODIDADE

Debruçado sobre a praia de areia amarela e fina, o Calheta Beach All Inclu-
sive convida-o tanto a dias de doulce fare niente, como a aventuras pelas 
antigas veredas, levadas e caminhos centenários desta zona da ilha.

Os seus 153 quartos e suites com kitchnette oferecem na sua grande maioria 
vistas deslumbrantes sobre a praia e o Atlântico.

O acesso ao mar é através da praia e dispõe de 2 restaurantes e 3 bares, Spa 
com piscina interior e ginásio, 2 piscinas exteriores (1 para crianças), sala de 
jogos e parque de estacionamento coberto e transporte para o Funchal. O 
Wi-fi é gratuito em todo o hotel e possui um programa de atividades e ani-
mação.

www.savoysignature.com | Av. D. Manuel I, nº 3, 9370-133, Calheta

ESTILO & DECORAÇÃO
Com um pé no mar e outro na serra, aqui estará sempre perto do melhor 
que a Vila da Calheta tem para oferecer - as famosas praias, sendo uma de 
areia amarela, a marina, o Centro de Artes da Casa da Mudas, as levadas 
e os engenhos de cana sacarina, produto que inspirou a decoração deste 
fabuloso hotel.

Dispõe de 243 quartos e suites (algumas com kitchenette), todos com balcão 
mobilado e na grande maioria com soberbas vistas sobre a falésia ou o mar. 

O hotel disponibiliza ainda o acesso ao mar, um amplo SPA, um ginásio e 
uma piscina interior. 3 piscinas exteriores (1 para crianças) e outra interior, 3 
restaurantes, 4 bares (um deles com música ao vivo e outro na praia), sala de 
jogos com court de squash, Kids Club, para além de parque de estaciona-
mento interior e exterior e transporte privativo para o Funchal. 

www.savoysignature.com |Rua da Serra D’Água, nº 1, 9370-083 Arco da Calheta
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THE CLIFF BAY 5*
FUNCHAL

www.portobay.com

PESTANA ROYAL PREMIUM 
ALL INCLUSIVE 5*
FUNCHAL

www.pestana.com

2 NOITES | PC
Preço indicativo por
pessoa em duplo

338€
2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

363€THE VINE 5*
FUNCHAL

www.hotelthevine.com

2 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

313€

5 NOITES | MP
Preço indicativo por pessoa em studio

VIDAMAR RESORTS MADEIRA 5*
FUNCHAL

www.vidamarresorts.com

707€
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1º DIA - DOMINGO - LISBOA OU PORTO / FUNCHAL
Comparência no aeroporto com 2 horas de antecedência para formalidades de embarque. Partida 
em voo TAP com destino ao Funchal. Chegada e acolhimento. Transfere para o Hotel. Check-in e 
almoço (bebidas não incluídas). Tarde Livre. Jantar no Hotel (bebidas não incluídas) e alojamento.

2º DIA – SEGUNDA - FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO / EIRA DO SERRADO / MONTE
Após o pequeno-almoço saída para visita ao Jardim Botânico do Funchal, que funciona desde 
1960 com o objetivo de preservar várias espécies da flora mundial. Tem uma área de 35 mil metros 
quadrados e mais de 2500 tipos de plantas exóticas de todo o mundo (entrada incluída). Visita ao 
museu de História Natural. Continuação em direção ao centro da cidade, onde a pé visitamos o 
Mercado dos Lavradores, uma verdadeira explosão de cores, sensações e aromas únicas, um dos 
marcos que a capital da Madeira tem para oferecer. Aqui poderá encontrar frutas tropicais, vegetais e 
legumes frescos, especiarias, flores exóticas, diversas variedades de peixe da ilha, artigos em vime, as 
famosas botas de vilão entre muitos outros artigos. Neste mercado, algumas das vendedoras mantêm 
a tradição de trajar o típico e colorido fato madeirense. De seguida, aprecie a pé a arte exposta em 
cada uma das portas pintadas como telas na rua de Santa Maria. Continuação para visitar a fábrica 
de bordados tradicionais “Patrício & Gouveia”, feitos em tecidos de linho, seda, algodão e organdi, 
criando peças que são verdadeiros tesouros, que passam de geração em geração. Já no final da 
manhã, visita à Sé Catedral e Parque de Santa Catarina. Após um relaxante almoço em restaurante 
local, com bebidas incluídas, regresso ao hotel, jantar (bebidas não incluídas) e alojamento.

3º DIA – TERÇA- FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO
Neste dia inteiro de excursão, após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída do Hotel em direção ao 
Pico do Areeiro. Subida ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, com 1818m de
altitude onde as vistas são fabulosas, com a paisagem as nuvens a pairar sobre as formações 
rochosas do maciço montanhoso. Em dias de céu limpo, é possível avistar a costa sul da ilha e até
a Ilha de Porto Santo. Continuação para o Ribeiro Frio, local de grande beleza natural, localizado no 
coração da Floresta Laurissilva (Património Mundial Natural classificado pela Unesco) e ponto
de partida para algumas das mais belas Levadas da Ilha. Possibilidade de um pequeno passeio a pé 

À DESCOBERTA DA
ILHA DA MADEIRA

CIRCUITO | 4 NOITES

aos Balcões. De seguida, Santana: conhecida pelas suas casas em forma de triângulo e cobertas de 
colmo, uma das imagens mais tradicionais da ilha. Almoço (bebidas selecionadas incluídas). Após o 
almoço, continuação para a cidade do Machico: paragem para visita ao centro da cidade, local onde 
desembarcaram os primeiros navegadores que terão descoberto a Ilha da Madeira em 1419. Regresso 
ao Hotel, jantar (bebidas não incluídas) e alojamento.

4º DIA – QUARTA - FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO / EIRA DO SERRADO / MONTE
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Câmara de Lobos. Esta vila piscatória, “casa” 
da Poncha Madeirense, deve o seu nome ao facto de, no passado, aqui existirem muitos lobos 
marinhos. Segue-se para a Ribeira Brava, uma das mais antigas localidades da Madeira. Possibilidade 
de visita à Igreja local e ao mercado. Prosseguimos em direção a Porto Moniz, através do planalto 
mais alto da ilha: Paul da Serra, a 1500 metros de altitude, com passagem por Canhas, Ponta do Sol, 
Fanal e Santa do Porto Moniz. Chegada a Porto Moniz, vila piscatória que tem como principal atração 
as piscinas naturais, de rocha de lava, que o mar preenche com águas cristalinas. Após o almoço 
(bebidas selecionadas incluídas), o regresso à cidade do Funchal será efetuado pelo Seixal, Véu da 
Noiva (uma majestosa queda de água) e Miradouro de Encumeada (montanha que separa a costa 
norte da costa sul). Atravessaremos a famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como 
Património Mundial da Humanidade). Chegada ao hotel. Pelas 19h30, saída do Hotel para jantar 
em restaurante típico, onde será servida a famosa “espetada madeirense” (bebidas selecionadas 
incluídas. Não é garantido o espetáculo de folclore). Regresso ao hotel pelas 22h30 e alojamento.

5º DIA – QUINTA- FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de caráter pessoal. Em hora a combinar 

localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voos TAP com destino a 
Lisboa ou Porto. Chegada e fim do programa.
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4 NOITES | PC
Preço indicativo por pessoa em duplo

ALTO LIDO 4*
FUNCHAL

www.cardosomadeirahotels.com

713€

4 NOITES | PC
Preço indicativo por pessoa em studio

RAGA MADEIRA MUTHU HOTEL 4*
FUNCHAL

www.muthuhotels.com

533€

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “T” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de 

porão (uma peça até 8 kg de bagagem de mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 4 noites de 

alojamento no hotel, regime de pensão completa, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa ou Porto 

(valor indicativo: 36€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem.

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

NOTAS: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  

VOOS DIÁRIOS TAP, À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO
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Excursão de meio dia com visita ao Pico dos 
Barcelos, Eira do Serrado e Monte. 

EIRA DO 
SERRADO E 
MONTE
Segundas e Quintas

Preço indicativo 
por pessoa

27,5€

Passeio ao largo da costa, este passeio quase 
sempre permite ver golfinhos e por vezes baleias e 
tartarugas. 

PASSEIO DE 
CATAMARÃ

Todos os dias

Preço indicativo 
por pessoa

35€

Jantar típico Madeirense com famosa “espetada” e 
exibição de um grupo folclórico (vinho, café e água 
incluídos). No regresso, passagem por um miradouro 
para apreciar a vista noturna do Funchal.

NOITE 
TÍPICA COM 
FOLCLORE
Quartas | Sextas | Domingos

Preço indicativo 
por pessoa

40€

Um passeio a bordo da réplica da Nau Santa 
Maria outrora navegada por Cristóvão Colombo. 
Permite velejar ao longo da costa Madeirense com 
possibilidade de ver golfinhos e baleias. 

NAUS SANTA 
MARIA

Todos os dias

Preço indicativo 
por pessoa

35€

Excursão de dia inteiro à região oriental da Ilha. 
Visitas à Camacha, Poiso, Pico do Arieiro, Santana, 
Faial, Porto da Cruz e Machico.

SANTANA

Terças e Sábados

Preço indicativo 
por pessoa

53€

Excursão de dia inteiro à região ocidental da Ilha.
Visitas a Câmara de Lobos, Cabo Girão, Ribeira 
Brava, Encumeada, São Vicente, Seixal e Porto 
Moniz. Almoço incluído. 

PORTO
MONIZ

Quartas | Sextas | Domingos

Preço indicativo 
por pessoa

53€

Partida no “Lobo Marinho” para Porto Santo (manhã 
livre). Volta à Ilha. Regresso ao Funchal. Inclui 
transfer até a Pontinha. Taxas de combustível não 
incluídas pagas no ato da reserva.

DIA EM
PORTO
SANTO
Todos os dias

Preço indicativo 
por pessoa

98,5€

EXCURSÕES Mínimo 2 participantes |  Sujeito a disponibilidade;
As Excursões poderão ser canceladas ou alteradas devido às condições atmosféricas.
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LUA DE MEL

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: Voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “T”
sem bagagem de porão transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 4 ou 6 noites de alojamento em quarto Suite 
Premium com pequeno-almoço buffet diário, tratamento VIP MELIÁ no dia da chegada, jantar “CHEF IN YOUR KITCHEN” (serviço 
de assinatura exclusivo) com menu Gourmet e Vinhos incluídos “ Seleção Meliã”, 5 bebidas por pessoa no Bar do Hotel (Vinho 
branco ou tinto seleção Meliá, cerveja, refrigerantes, água ou café), 1 massagem a dois com Óleo de Chocolate 60 min no El Spa, 1 
entrada gratuita na Zona ACQUA SENSATIONS, 1 dia de Experiencia Bali Bed + espumante e massagem de boas vindas mãos e pés, 
3 dias Rent-a Car Grupo B (seguro não incluído – carro entregue no Hotel), passeio de meio dia de Catamarã, 1 visita às famosas 
Caves do Madeira Wine no centro do Funchal com prova de vinhos, WI-FI internet gratuito, utilização do ginásio, piscina interior e 
jacuzzi gratuitamente, garagem grátis, internet desk no lobby do Hotel – gratuito, taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(valor indicativo:36€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem. 

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

NOTA: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

VOOS DIÁRIOS TAP, À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO 

ROMANCE | 4 NOITES E 7 NOITES

4 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa 
em duplo

MELIÁ MADEIRA MARE 5*
FUNCHAL

www.meliamadeira.com

705€

VIDAMAR MADEIRA A DOIS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: Voo TAP Lisboa, Porto ou Faro / Funchal / Lisboa, Porto ou Faro em classe
“T” (Basic) sem bagagem de porão, 3 noites de alojamento no Vidamar Resort Madeira 5* em regime de Meia Pensão; Fruta da 
estação e água mineral de Boas vindas, no quarto. Pequeno-almoço Buffet diário, no restaurante Oceano. Jantar Buffet temá-
tico (exclui bebidas) diário, no âmbito do conceito Dine-around. Acesso ilimitado “AQUA Área” (Sauna, Jacuzzi e piscina interior). 
Programa de atividades desportivas diárias no “VIDA Health Club”. “Aquatica Kids World” funciona de caracter sazonal; “Gol-
finhos”, para crianças dos 03 aos 06 anos de idade; “Tubarões” dos 6 aos 11 anos de idade. Área dedicada aos adolescentes 
(idade mínima 13 anos) equipada com play station, wii. Utilização gratuita de: Squash, Ténis de mesa; Snorkling e Bilhar (sujeito 
a pré reserva). Uma hidroterapia, incluindo acesso à zona húmida da THALLASSO SEA SPA (circuito piscina vital e duche de con-
traste) por cada adulto. 10% Redução nos tratamentos do Centro de Thallasso (não acumulável com outras promoções) Entrada 
no Museu “Cristiano Ronaldo”. Check out tardio até as 14h00. Estacionamento gratuito; transporte aeroporto / hotel / aeroporto 
com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 36,28€ (sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais) e seguro de viagem. 

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

NOTA: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

VOOS DIÁRIOS TAP, À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO 

ROMANCE | 2 NOITES

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em studio

VIDAMAR RESORT MADEIRA 5*
FUNCHAL

www.vidamarrsorts.com

511€
6 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa 
em duplo

893€
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MADEIRA SOBRE 
RODAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
NO PREÇO:
Voo TAP Lisboa/Funchal/Lisboa em classe “T” Basic 
com sem bagagem de porão, sem marcação de 
lugar (mediante pagamento suplementar); 3 noites 
de alojamento no hotel e regime indicados; inclui 3 
dias de rent-a-car (Tipologia: Grupo A – Fiat Panda ou 
similar com 3 portas e 5 lugares); Taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 36€ (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais); Seguro de viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
NO PREÇO:
Outros que não mencionados no programa e extras de 
caráter pessoal.
ECOTAXA 1€ por pessoa (maiores de 18 anos)
SUPLEMENTOS: Entrega/receção no aeroporto: 25€
Entrega/receção fora do horário de expediente: 35€
Cadeira para criança: 5€ por dia | Gps: 10€ por dia

VOOS DIÁRIOS TAP
À PARTIDA DE LISBOA
OU PORTO

CONDIÇÕES PARTICULARES
DO RENT-A-CAR
A idade mínima do condutor é de 21 anos e com 
licença de condução a mais de 1 ano;  condutor 
deve apresentar a carta de condução original, caso 
contrário o aluguer não será possível. O cancelamento 
da reserva a 72 horas do inicio do aluguer, tem uma 
penalidade de 1 dia de aluguer do grupo reservado. 
A tarifa não inclui:  Danos causados nas jantes e 
pneus quando estes fiquem irrecuperáveis. O cliente 
é também responsável pelos danos causados na 
viatura em caso de acidente que não cumpra o código 
da estrada ou as condições gerais mencionadas no 
contrato de aluguer. 
nota: O rent-a-car reservado não dispõe de balcão 
recetivo na zona das chegadas do Aeroporto da 
Madeira, os clientes serão recebidos pelo funcionário 
que estará devidamente identificado. Os clientes 
que pretendam o serviço de recolha/devolução no 
aeroporto serão transportados para a estação de 
aluguer de viaturas (a 2 minutos do aeroporto) para 
que possam recolher a viatura. No regresso os clientes 
devem devolver a viatura na mesma estação e serão 
de seguida transportados até ao aeroporto. 

RENT-A-CAR

BAÍA AZUL 4*
FUNCHAL

www.cardosomadeirahotels.com

3 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

383€

DOM PEDRO MADEIRA 4*
MACHICO

www.dompedro.com

3 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

326€

FIAT PANDA
GRUPO A | 5 LUGARES 

01.05.2023 a 11.05.2023 44,85

12.05.2023 a 14.07.2023
16.09.2023 a 31.10.2023

41,00

15.07.2023 a 15.09.2023 57,50

PERÍODO PREÇO POR DIA
NOTA: no ato do levantamento da viatura será 
exigida caução (consoante o grupo)

NISSAN MICRA
GRUPO B | 5 LUGARES 

01.05.2023 a 11.05.2023 50,15

12.05.2023 a 14.07.2023
16.09.2023 a 31.10.2023

48,85

15.07.2023 a 15.09.2023 64,45

RANAULT CLIO
GRUPO C | 5 LUGARES 

01.05.2023 a 11.05.2023 61,90

12.05.2023 a 14.07.2023
16.09.2023 a 31.10.2023

56,50

15.07.2023 a 15.09.2023 71,90

RANAULT MEGANE
GRUPO M | 5 LUGARES 

01.05.2023 a 11.05.2023 81,90

12.05.2023 a 14.07.2023
16.09.2023 a 31.10.2023

74,65

15.07.2023 a 15.09.2023 90,50

DACIA LODGY
GRUPO P | 7 LUGARES 

01.05.2023 a 11.05.2023 100,25

12.05.2023 a 14.07.2023
16.09.2023 a 31.10.2023

91,25

15.07.2023 a 15.09.2023 114,95
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1º DIA - LISBOA OU PORTO / FUNCHAL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalidades de embarque. Saída 
em voo TAP com destino à Ilha da Madeira. Chegada ao aeroporto, acolhimento e transporte para o 

Hotel. Alojamento.

2º DIA – FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia da Wine Tours Madeira na entrada da loja H&M em 
frente à rotunda do Infante pelas 10h15. O passeio começa às 10h30. A primeira paragem é num 
Produtor de Vinho Madeira. A Ilha da Madeira é mais conhecida pelo seu vinho fortificado há mais 
de 500 anos, é por isso que este passeio deve começar com uma prova de vinho Madeira. A próxima 
paragem, um favorito local, é um restaurante onde todos irão provar um prato caseiro chamado 
“Carne de vinha d álhos” (porco marinado com alho e vinho) tradicionalmente servido na época de 
Natal na Madeira. A acompanhar este delicioso prato prove a cerveja produzida localmente “Coral”, 
uma cerveja de cor dourada pálida, apreciada pelos habitantes locais. Em seguida: um madeirense 
chocolatier com deliciosas guloseimas que combinam o irresistível chocolate com sabores típicos 
locais. Continuando com os doces passamos à 4ª paragem: uma conhecida fábrica de bolachas 
e rebuçados da Madeira. Esta fábrica é um favorito e clássico de todos os tempos, onde todos os 
madeirenses vão, especialmente durante o Natal! Depois de provar todos os doces de dar água na 
boca, a 5ª paragem é um restaurante onde pode provar o vinho de mesa madeirense e crostinis feitos 
com produtos e sabores locais. Uma típica e antiga mercearia madeirense é a paragem número 6, 
onde podemos comprar temperos, feijões, batatas... e provar a famosa Poncha, uma bebida muito 
apreciada pelos locais de muitos sabores, sendo o mais típico composto por cana-de-açúcar rum, 
limão e açúcar. Os locais dizem sempre que “Na Madeira, se estás constipado, com febre, com o 
coração partido… Poncha é um medicamento”.  A 7ª paragem é o famoso Mercado. Inaugurado em 
1940, este edifício exibirá uma abundância de flores e todas as frutas exóticas da época que crescem 
na Madeira. Tire um tempo e contemple todas as belas cores e aromas… A penúltima paragem é uma 
esplanada muito apreciada entre os locais onde pode comer um preto sanduíche filé de peixe espada 
preto a qualquer hora do dia. A última paragem é um segredo, uma doce e deliciosa surpresa! Tarde 
livre para explorar a ilha. Alojamento.

3º DIA – FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Chegada 
e embarque no voo previsto.

ROTA DO VINHO DA MADEIRA
FUNCHAL | 2 NOITES SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 

Partida em voo TAP Lisboa, Porto ou Faro / Funchal / Lisboa, Porto ou Faro em classe “T” sem bagagem de porão, 2 
noites de alojamento na Residencial Greco 3* em regime de alojamento e pequeno-almoço, Food & Wine Walking Tour, 
transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor 
de 36,28€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem.

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

NOTA: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
SUPLEMENTOS TRANSFER: 23€ (ida e volta por pessoa)
ECOTAXA: 1€ por pessoa (maiores de 18 anos) e por noite, máx. 5€ (pagamento direto).
VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em standard

ROTA DO VINHO DA MADEIRA
FUNCHAL 232€



Localizado no coração da área do Lido do 
Funchal, este hotel de 4 estrelas está a uma 
curta caminhada do centro da cidade, lojas, 
bares e restaurantes.
Recentemente renovado, com amplos quartos, 
Restaurante, dois bares e uma Piscina no 
terraço, este Hotel de 86 quartos oferece uma 
verdadeira experiência de conforto na Cidade 
do Funchal, sendo um excelente ponto de 
partida e de chegada enquanto descobre as 
maravilhas da Ilha da Madeira.

Located in the heart of the Lido area of 
Funchal, this 4-star hotel is a short walk from 
the centre of the city, shops, bars and 
restaurants. 
Recently renovated, with large rooms, a 
restaurant,  two bars and a swimming pool on 
the terrace, this hotel with 86 rooms offers a 
truly comfortable experience in the City of 
Funchal. It is an excellent reference point for 
discovering the marvels of the island of 
Madeira.

TRANQUILIDADE
SOBRE AS DUNAS
Tranquility on the Dunes

Localizado na Primeira linha da Praia e com 
os seus 114 Apartamentos T1,
o Vila Baleira Suites oferece o melhor
conforto para férias na Praia e a oferta de 
espaços de Gastronomia com um 
Restaurante Buffet e dois Restaurantes / 
Bares A La Carte.

Located on the Beach Front and with its 114 

one-bedroom apartments, Vila Baleira Suites 

offers the greatest comfort for beach holidays 

and a choice of cuisine on offer with a Buffet 

Restaurant and two À La Carte 

Restaurant/Bars.

DA NATUREZA
À CIDADE
From the City to Nature
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PORTO SANTOA “Ilha Dourada”!

Porto Santo é amor à primeira vista. Ilha de beleza ímpar com um extenso areal fino e 
dourado, o que a torna internacionalmente conhecida como “Ilha Dourada”. A ilha convida 
ao descanso e a saborear momentos únicos e relaxantes.

https://www.youtube.com/watch?v=RtBVPz6BkF0
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PORTO SANTO
DE BARCO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Transporte de saída do hotel escolhido do Hotel Funchal/Cais do Funchal/Hotel selecionado em Porto Santo. Bilhete de 

ida e volta Funchal/Porto Santo/Funchal. Transporte hotel escolhido em Porto Santo/Cais de Porto Santo/Cais do Funchal/

aeroporto Funchal com assistência local. 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido e seguro de viagem. 

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

NOTAS: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Preços para viagens que abranjam dois períodos, Natal e Réveillon deverão ser reconfirmados (consulte-nos). 

EXTENSÃO | 2 NOITES

1º DIA - FUNCHAL / PORTO SANTO
Comparência no cais de embarque 30 minutos antes da partida para as formalidades de 
embarque. Saída com destino ao Porto Santo. Chegada ao cais de embarque de Porto 
Santo, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA – PORTO SANTO
Dia livre para explorar a ilha selecionada. Alojamento no hotel selecionado.

3º DIA – PORTO SANTO / FUNCHAL
Dia livre e em horário a combinar localmente, transporte para o cais de Porto Santo. 
Chegada e embarque com destino ao Funchal. Chegada ao funchal com ligação a Lisboa.

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

VILA BALEIRA SUITES 4*
PORTO SANTO

www.vilabaleira.com

300€
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2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PRAIA DOURADA 3*
PORTO SANTO

www.portosantohotels.com

227€

2 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

TORRE PRAIA 4*
PORTO SANTO

www.portosantohotels.com

277€ Ilha do Porto Santo - um porto seguro
Porto Santo Island - a safe haven
Insel Porto Santo - ein sicherer Hafen
Île de Porto Santo - un paradis sur terre

www.portosantohotels.com

Hotel Torre Praia Hotel Praia Dourada
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A ILHA DOURADA
PORTO SANTO | 7 NOITES

1º DIA - LISBOA / PORTO SANTO
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalidades de embarque. 
Saída em voos TAP com destino ao Porto Santo. Chegada ao aeroporto de Porto Santo, 
acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 6º DIA – PORTO SANTO
A ilha de Porto Santo é rodeada por um imenso mar, límpido e cálido. A praia de areia fina 
tem qualidades terapêuticas. Sinta o ar puro da montanha ou relaxe no campo de golfe ou 
ténis. À noite, descubra a rica gastronomia da ilha, na qual o peixe ocupa lugar de destaque.

7º DIA – PORTO SANTO / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto 
de Porto Santo. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada a 
Lisboa e fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Lisboa/Porto Santo/Lisboa em voo especial SATA International Azores Airlines em classe “S” com direito a uma peça de 23 

kg de bagagem de porão (uma peça até 8 kg de bagagem de mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência 

local, 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa 

(valor indicativo: 75€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. NOTAS: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO
VOOS ESPECIAIS AZORES AIRLINES PARTIDAS DE LISBOA E PORTO DE 05/06/2023 A 02/10/2023

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

VILA BALEIRA 4*
PORTO SANTO

www.vilabaleira.com

886€
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Na melhor localização da Praia de Porto Santo a 4km 
do centro da vila. 312 quartos, 32 dos quais são suites e 
28 apartamentos T1 e 28 apartamentos T2. Todos os 
apartamentos têm kitchenette. Existem quartos 
standard, vista lateral e vista mar. Todos os quartos 
têm a mesma linha decorativa e estão equipados com 
varanda, TV Led 32’ nos quartos e 42’ nas suites, 
telefone com acesso ao exterior, TV Cabo, cofre 
individual, minibar (a pedido do cliente), casa de 
banho com banheira ou duche e secador de cabelo e 
ligação WiFi gratuita.

At the best location on Porto Santo beach, 4km from 
the town centre. 312 rooms, 32 of which are suites and 
28 one-bedroom apartments and 28 two-bedroom 
apartments.  All apartments have a kitchenette. There 
are standard rooms with a side view and sea view. All 
rooms are decorated in the same way and are 
equipped with a veranda, an LED 32" TV in the rooms 
and a 42" in the suites, a phone with external access, 
cable TV, an individual safe, a minibar (on request), a 
bathroom with bath or shower, a hairdryer and free 
WiFi connection.

TUDO
INCLUÍDO
All Inclusive
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7 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

PORTO SANTO HOTEL & SPA 4*
PORTO SANTO

www.portosantohotels.com

668€

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

PESTANA PORTO SANTO 4*
PORTO SANTO

www.pestana.com

1028€

Brochura
Booklet

Cruzeiro de 1 dia à ilha do Porto Santo
One day cruise to Porto Santo island

SANTOPORTO
island

Visit

2h15

“Must be done!!!”

“Easy and comfortable
crossing to a paradise island.”

www.portosantoline.pt

Madeira - Porto Santo
Viagens Marítimas  / Ferry Trips
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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.

Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, 
através do link: UPDATE COVID19

https://www.solferias.pt/#content/contactos


32

OLÁ
FUTURO

É tempo de dizer adeus à complexidade e olá 
a um ecossistema de viagens mais simples. Apresentamos o novo marketplace para o 

retalho de viagens, Travelport+ 

travelport.com/plus
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https://www.travelport.com/plus/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 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 
número 17/2018 de 8 de março. 
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Co-
nexo constante do presente programa, as correspondentes fichas de informação normali-
zada 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 vin-
cula as partes.

 1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias – Operador Tu-
rístico, S. A., pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Pe-
reira 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 (exceto se indicado outra condição de paga-
mento nas condições particulares), o preço total da viagem, deverá ser pago no ato da ins-
crição. 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 con-
dicionadas 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 Con-
sumo: Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; 
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato 
de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou reta-
lhista 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 do-
cumentos 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 verificação 
do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em causa o mero atraso na en-
trega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de en-
trega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acio-
namento 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) € 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 au-
tomóvel;
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 estabele-
cimento 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 agên-
cia de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de aparta-
mento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a pres-
tar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depen-
de de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (car-
tão do cidadão, B. I., passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, 
certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A agência declina qualquer respon-
sabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajan-
te em país estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal si-
tuação acarretar. 
8.2 Viagens na União Europeia: Os Viajantes (independentemente da idade) que se deslo-
quem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identifi-
cação 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 Se-
guro de Doença; Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação es-
pecífica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixa-
das/ consulados dos países de origem;
8.3 Viagens fora da União Europeia: Os Viajantes (independentemente da idade) que se des-
loquem 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 via-
gem 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 lu-
gar 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 EFETUAR 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 de encontro às 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 cance-
lamento 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 infe-
rior 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 máxi-
mo 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 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 en-
tre 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 con-
trato 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 servi-
ços 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 corre-
ta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos pres-
tadores 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 tí-
tulos, 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 im-
putáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. SERVIÇOS CONTRATADOS LOCALMENTE A TERCEIROS OU EXTRA PROGRAMA DE VIAGEM 
ORGANIZADA:
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, 
estando ainda excluídos do âmbito de cobertura dos seguros de viagem associados à via-
gem 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, 1050-124Lisboa, 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. 

21. IVA
Os preços mencionados neste programa estão ao abrigo do regime de IVA da margem de lu-
cro - agências de viagem.

22. VALIDADE
Este documento é válido de 01/05/2023 a 30/04/2024.

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 “al-
teração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados po-
derá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constan-
tes 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 alterações, pelo que aconselhamos que qual-
quer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em conta essa pos-
sível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda adquirir transportes ou ser-
viços 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 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 responsa-
bilidade 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 re-
cusar 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 
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 apartamen-
tos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a crité-
rios 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 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 pequeno-almoço, 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 de 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 às 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 pagamen-
tos 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 contra-
to, 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 reembol-
sados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem or-
ganizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido o repatria-
mento dos viajantes. A Soliférias, 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 (chamada para rede fixa nacional) | Fax. 211 140 830, info@
turismodeportugal.pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da So-
liférias, S.A
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacio-
nal: www.dre.pt


