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Onde ir - a não perder 
PALÁCIO BAHIA | MARROCOS 
Situado na Medina, em Marrakech, ocupa quase oito hectares e é cons-

tituído por riads, salões de receção, pátios e jardins. O Palácio Bahia é 

um excelente exemplo do design e arquitetura Marroquina com belas 

arcadas esculpidas, pisos em mármore, tetos de cedro pintado e fantás-

ticos painéis de azulejos. Não quererá perder uma visita a este esplendor 

da arquitetura Marroquina. 

ILHA DE MOÇAMBIQUE (MOÇAMBIQUE)
Seguindo os paços de Vasco da Gama que aqui atracou em 1498, o visi-

tante vê-se mergulhado num livro de história do Portugal marítimo com 

alguns monumentos como a Fortaleza de São Sebastião ou a Capela 

de Nossa Senhora do Baluarte num excelente estado de conservação.

PARQUE NACIONAL MASAI MARA (QUENIA)
O local ideal para uma experiencia de safari onde poderá observar du-

rante a época de migração muitas espécies e grandes quantidades de 

animais selvagens como os leões, elefantes, búfalos, gnus, girafas, hipo-

pótamos, zebras, crocodilos, javalis africanos, rinocerontes entre muitos 

outros.

LINHA DO EQUADOR (SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE)
Atravessando o pequeno Ilhéu das Rolas, a linha do Equador tem ali o 

seu marco assinalando a descoberta de Gago Coutinho no início do 

século XX. 

CIDADE DE SAINT-LOUIS (SENEGAL)
Primeira cidade fundada em Africa Ocidental pelos europeus, Sant Louis 

é um museu a céu aberto onde os vários séculos da sua existência se 

misturam com as várias culturas que por ali se estabeleceram, sendo 

hoje classificada como património mundial da UNESCO. 

NGORONGORO (TANZANIA)
A cratera de Ngorongoro é considerada como uma verdadeira arca de 

Noé do continente Africano. É o refúgio de muitas espécies em vias de 

extinção, entre as quais alguns rinocerontes que há muito que não são 

vistos noutras paragens.

PRISON ISLAND (ZANZIBAR)
Ilha paradisíaca utilizada durante anos como prisão do Império inglês e 

como local de passagem de escravos, a ilha abriga hoje uma população 

curiosa: as tartarugas gigantes de Aldrabara.

Forticações Portuguesas (Mombaça)

Ocupada durante vários séculos pelos portugueses, Mombaça, com as 

suas várias fortificações, é um expoente da arquitectura militar portu-

guesa.

Brochura válida de 1 de novembro 2017 a 30 de abril 2018
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Razões para fazer a mala
1. BERÇO DA HUMANIDADE
Ir a África é renascer. É o reencontro com a natureza virgem, o reviver

de sensações primitivas e ancestrais.

2. PATRIMÓNIO
Ir a África é mergulhar na herança que os nossos antepassados deixaram 

em África, uma herança muitas vezes classificada como património da 

humanidade.

3. AVENTURA E DESCOBRIMENTO
Ir a África é ir à aventura, é descobrir uma fauna que mais nenhum con-

tinente oferece, é contactar com culturas ancestrais.

4. DESCANSO
Ir a África é poder desfrutar dos mares mais envolventes e mais belos do 

planeta, é o recargar de energias físicas e psicológicas.
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O primeiro contacto que o viajante tem com África é um momento que lembramos para o 

resto da vida. O berço da humanidade desperta cada sentido do viajante. Cada destino de Africa 

oferece ao seu visitante uma riqueza étnica, patrimonial, de fauna e flora tão exuberante, variada 

e abundante que não encontrará em mais nenhum local do planeta azul. Descubra a beleza das 

paisagens tipicamente africanas através duma viagem ao Quénia e à Tanzânia, não deixando também 

de se deslumbrar com o reino animal que povoa estas paisagens. África também oferece ao seu 

visitante um património e uma cultura que tanto poderá apreciar no Senegal, como em Marrocos 

ou Moçambique, fruto das heranças do passado como da especificidade étnica de cada pais que 

atravessamos. E o que dizer das belíssimas e tépidas águas que banham as costas africanas, como 

São Tomé e Príncipe, Zanzibar ou ainda Mombaça, um convite ao farniente e descanso tanto  

desejado. Assim, as razões para fazer as malas são variadas! Venha deslumbrar-se com as emoções  

que os destinos que a mãe Africa lhe irá proporcionar
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Marrocos
Depois das temperaturas elevadas durante o verão, Marrocos vol-
ta a ser um destino ameno. Outono e inverno abrem as portas 
para outras oportunidades neste país do norte de África. Como 
se já não bastassem as Cidades Imperiais, a costa mediterrânica 
ou as longas praias à beira do Atlântico, este ponto de encontro 
de África e Europa oferece ainda mercados de todas as cores, 
música tradicional em cada esquina e uma gastronomia que sur-
preende.
A partir de setembro e até ao fim da primavera, o deserto, ao sul, 
chama por quem o escolhe para começar o Ano Novo, um con-
ceito que dificilmente se esquece. E porque não juntar a essa via-
gem a experiência de neve, no norte do país. Pelo caminho, des-
cubram-se kasbahs construídos com tijolo de adobe, medinas, 
maravilhas arquitetónicas e paisagens impressionantes, como 
florestas, vales em flor, gargantas que rasgam o solo. Tudo é pos-
sível, é como entrar num novo mundo a uma hora de Portugal.

MARROCOS

A visitar
Ifrane, a cidade e estância de esqui, no centro-norte do país, a cerca de uma hora de Fez, a mais antiga das cidades imperiais; Fez é a 
capital espiritual e religiosa de Marrocos, mas também um grande destino gastronómico; Deserto do Erg Chebi, ao sul, nas imedia-
ções de Merzouga; Casablanca, a vida de rua e a arquitetura; O oásis de Figuig e o vale Gorges du Dades são algumas das paisagens 
a não perder; A Praça Jemma el Fna, em Marraquexe, única em tantos sentidos.

Guia
Moeda: Dirham marroquino (MAD). 1 euro – 11,04 MAD 
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Árabe

Com o apoio:
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3 DIAS / 2 NOITES

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

2º DIA – MARRAQUEXE
Atreva-se a descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”. Perca-
-se por entre os seus cheiros, cores e sons tão característicos. Explore a 

labiríntica zona histórica e a Medina. Renda-se ao exotismo dos fascinan-
tes souks locais. Termine o dia dando o merecido descanso ao corpo 
num típico banho árabe Hamman. Deixe-se conquistar por este destino 
mágico e aqui tão perto. 

3º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto de Marraquexe. Chegada e embarque no voo previs-
to, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Escapadinha em Marraquexe

VOOS TAP
Diários, à saída de Lisboa

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 133,00 Euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação. 
Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / Marraquexe / Lisboa, em voos Tap em Classe “G” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 2 noites de 
alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. 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.

Kenzi Farah     

www.kenzi-hotels.com

PREÇO INDICATIVO

426€
Pessoa em Duplo em MP

Atlas Asni    

www.hotelsatlas.com

PREÇO INDICATIVO

389€
Pessoa em Duplo em MP

Riad Les Jardins de Mouassine    

www.lesjardinsdemouassine.com

PREÇO INDICATIVO

398€
Pessoa em Duplo em APA

Riad Palais Sebban    

www.riad-palais-sebban.com

PREÇO INDICATIVO

426€
Pessoa em Duplo em APA

Be Live Experience
Marrakech Palmeraie    

www.belivehotels.com

PREÇO INDICATIVO

474€
Pessoa em Duplo em TI

Be Live Collection
Marrakech Adults Only     

www.belivehotels.com

PREÇO INDICATIVO

503€
Pessoa em Duplo em TI



O magnífico Be Live Collection Marrakech Adults Only está localizado 
no coração do Palmeiral de Marraquexe.

Mantendo o lendário estilo marroquino e perfeitamente adaptável
à fórmula de Tudo Incluído, este é um resort de sonho

especialmente concebido para adultos (maiores de 16 anos),
com elegantes e espaçosos quartos

e onde o relaxante e mágico centro de SPA irá cuidar do seu bem-estar.

Os 212 quartos superiores e suites do Be Live Collection Marraquexe
são espaçosos e combinam conforto e modernidade.

O hotel também possui quartos comunicantes bem como alguns de categoria 
Swim Up, projetados para satisfazer os clientes mais exigentes

que querem estar a um passo de mergulhar na piscina.
Estes quartos, localizados no piso térreo,

permitem um acesso fácil à piscina do seu terraço.
A incrível localização do Be Live Collection Marrakech Adults Only 

juntamente com as suas modernas instalações tornam o local ideal
para celebrar aquele dia especial e importante, o dia do seu casamento.
O hotel dispõe ainda de 1 restaurante Buffet, 1 restaurante marroquino

com terraço coberto, restaurante snack grill chill out, lounge Bar, Bar Aqua, 
2 grandes piscinas, transfer do hotel para o centro da cidade,

salas de conferência, lojas, parque de estacionamento,
SPA com piscina interior aquecida e centro de fitness,
jacuzzi, sauna, salas de tratamento e banhos de vapor.

www.belivehotels.com

Be Live Collection
        Marrakech Adults Only *****

Palmeraie, Marrakech
Abertura: Verão de 2017

O Be Live Experience Marrakech Palmeraie
é um elegante hotel de 4 estrelas com uma atmosfera familiar, 

proporcionando aos nossos hóspedes uma estadia agradável e exótica
no coração do Palmeiral de Marraquexe,

a poucos quilômetros do centro histórico de Marraquexe.
O ambiente, cheio de autenticidade e estilo marroquino,

torna este lugar perfeito para relaxar e para usufruir
de umas férias perfeitas.

Os nossos modernos quartos estão distribuídos por 2 blocos, A e B.
O bloco A está localizado no Sul e tem 50 quartos duplos e 18 duplex.

O Bloco B, no Noroeste, tem 60 quartos (incluindo 5 quartos para pessoas 
com mobilidade condicionada) e 27 duplex. Existem elevadores
em cada bloco. No edifício principal encontram-se as 12 suites,

localizadas no primeiro andar. 
As instalações modernas e um serviço requintado fazem do hotel

um local perfeito para qualquer tipo de evento.
O Be Live Experience Marrakech Palmeraie dispôe ainda de restaurante 

buffet, Pátio Restaurante (à la carte), Grill (à la carte), snack bar,
bar do lobby, 3 salas de conferências e de entretenimento modulares, lojas, 

miniclube,  quinta pedagógica, 1 piscina para adultos,
1 piscina para crianças com área Splash, sala de jogos para adultos

e adolescentes, centro de fitness, anfiteatro ao ar livre para entretenimento
e animação, parque de estacionamento exterior e transfer do hotel

para o centro da cidade.

www.belivehotels.com

Be Live Experience
       Marrakech Palmeraie ****

Palmeraie, Marrakech
Abertura: Verão de 2017 Especializado em Tudo Incluído



O magnífico Be Live Collection Marrakech Adults Only está localizado 
no coração do Palmeiral de Marraquexe.

Mantendo o lendário estilo marroquino e perfeitamente adaptável
à fórmula de Tudo Incluído, este é um resort de sonho

especialmente concebido para adultos (maiores de 16 anos),
com elegantes e espaçosos quartos

e onde o relaxante e mágico centro de SPA irá cuidar do seu bem-estar.

Os 212 quartos superiores e suites do Be Live Collection Marraquexe
são espaçosos e combinam conforto e modernidade.

O hotel também possui quartos comunicantes bem como alguns de categoria 
Swim Up, projetados para satisfazer os clientes mais exigentes

que querem estar a um passo de mergulhar na piscina.
Estes quartos, localizados no piso térreo,

permitem um acesso fácil à piscina do seu terraço.
A incrível localização do Be Live Collection Marrakech Adults Only 

juntamente com as suas modernas instalações tornam o local ideal
para celebrar aquele dia especial e importante, o dia do seu casamento.
O hotel dispõe ainda de 1 restaurante Buffet, 1 restaurante marroquino

com terraço coberto, restaurante snack grill chill out, lounge Bar, Bar Aqua, 
2 grandes piscinas, transfer do hotel para o centro da cidade,

salas de conferência, lojas, parque de estacionamento,
SPA com piscina interior aquecida e centro de fitness,
jacuzzi, sauna, salas de tratamento e banhos de vapor.

www.belivehotels.com

Be Live Collection
        Marrakech Adults Only *****

Palmeraie, Marrakech
Abertura: Verão de 2017

O Be Live Experience Marrakech Palmeraie
é um elegante hotel de 4 estrelas com uma atmosfera familiar, 

proporcionando aos nossos hóspedes uma estadia agradável e exótica
no coração do Palmeiral de Marraquexe,

a poucos quilômetros do centro histórico de Marraquexe.
O ambiente, cheio de autenticidade e estilo marroquino,

torna este lugar perfeito para relaxar e para usufruir
de umas férias perfeitas.

Os nossos modernos quartos estão distribuídos por 2 blocos, A e B.
O bloco A está localizado no Sul e tem 50 quartos duplos e 18 duplex.

O Bloco B, no Noroeste, tem 60 quartos (incluindo 5 quartos para pessoas 
com mobilidade condicionada) e 27 duplex. Existem elevadores
em cada bloco. No edifício principal encontram-se as 12 suites,

localizadas no primeiro andar. 
As instalações modernas e um serviço requintado fazem do hotel

um local perfeito para qualquer tipo de evento.
O Be Live Experience Marrakech Palmeraie dispôe ainda de restaurante 

buffet, Pátio Restaurante (à la carte), Grill (à la carte), snack bar,
bar do lobby, 3 salas de conferências e de entretenimento modulares, lojas, 

miniclube,  quinta pedagógica, 1 piscina para adultos,
1 piscina para crianças com área Splash, sala de jogos para adultos

e adolescentes, centro de fitness, anfiteatro ao ar livre para entretenimento
e animação, parque de estacionamento exterior e transfer do hotel

para o centro da cidade.

www.belivehotels.com

Be Live Experience
       Marrakech Palmeraie ****

Palmeraie, Marrakech
Abertura: Verão de 2017 Especializado em Tudo Incluído
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5 DIAS / 4 NOITES 

1º DIA – LISBOA /  AGADIR
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida, para 
as formalidades de embarque. Saída em voo Royal Air Maroc, com des-
tino a Agadir (via Casablanca). Chegada, acolhimento e transporte para 
o hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Alojamento.

2º AO 3º DIA – AGADIR
Esta antiga vila costeira de pescadores, outrora fundada por portugueses, 

no ano de 1500, é hoje uma das principais estâncias balneares de Marro-
cos. Agadir é conhecida pelas suas praias, com areais que se estendem 
por dez quilómetros, que podem ser aproveitados durante praticamente 
todo o ano, devido ao clima ameno que se faz sentir. Desfrute do sol, das 
praias, e das extensas avenidas, ladeadas por palmeiras, bares e restau-
rantes. Deixe-se levar por este verdadeiro “resort” à beira-mar plantado.

4º DIA – AGADIR / LISBOA
Após pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto de Agadir. Chegada e embarque no voo previsto, com 
destino a Lisboa (via Casablanca). Chegada e fim dos nossos serviços.

Escapadinha a Agadir

VOOS ROYAL AIR MAROC Diários à partida de Lisboa

Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / Agadir / Lisboa (via Casablanca), em voos RAM, em Classe “L”, com direito 20kg de bagagem; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 3 
noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 130,00 euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens.
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.

Les Almohades Beach Resort    

www.les-almohades-beach-resort-agadir.hotels-agadir.com

PREÇO INDICATIVO

605€
Pessoa em Duplo em TI

Anezi Tower Hotel    

www.anezi-tower-hotel-apartments.hotels-agadir.com

PREÇO INDICATIVO

577€
Pessoa em Duplo em MP

Royal DeCameron Tafoukt
Beach Resort    

www.decameron.com

PREÇO INDICATIVO

647€
Pessoa em Duplo em TI

Iberostar Founty Beach    

www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

661€
Pessoa em Duplo em TI
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Moçambique 

MOÇAMBIQUE

Independente desde junho de 1975, Moçambique é um gigante em 
África, com mais de 850 mil quilómetros quadrados. Tem o oceano Ín-
dico como limite a leste e faz fronteira nos outros pontos cardeais com 
Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabué, Suazilândia e África do Sul. Uma 
viagem ao país deve começar por Maputo, a capital. Viaje no tempo 
através das largas avenidas, dos edifícios de arquitetura colonial e per-
ca-se no mercado da cidade, onde poderá comprar e provar o peixe e 
o marisco que tornaram este país famoso. 
Se a opção for para sul, descubra a Ponta do Ouro, região de praia 
junto à fronteira com a África do Sul. Pelo caminho poderá passar pela 
Reserva de Elefantes de Maputo e ver de perto a vida selvagem. Para 
norte da capital, não faltam opções. Comece-se por Inhambane, a 500 
quilómetros para norte e por Bazaruto, no arquipélago com o mes-
mo nome. O sonho de praias dignas de capa de revista começa aí e 
estende-se a Pemba e ao Parque Nacional das Quirimbas.
Mas antes das praias, faça uma paragem num dos segredos mais bem 
guardados do país – O Parque Nacional da Gorongosa, a 80 quiló-
metros da cidade da Beira. Funciona de abril a outubro e é a grande 
montra da vida animal nesta região de África. Termine a descoberta de 
Moçambique bem a norte, no Lago Niassa.

A visitar 
Maputo, a capital e a sua herança arquitetónica; Gorongosa, a reserva natural que recuperou dos anos de guerra colonial e civil; Ponta 
do Ouro, região de praia junto à fronteira com a África do Sul; Lago Niassa, ao norte do país; Parque Nacional das Quirimbas, paraíso 
exclusivo no Índico; A ilha de Bazaruto e a região de Inhambane.

Guia
Moeda: Metical (MZN). 1 euro – 74 MZN (setembro 2017)
Fuso horário: GMT +2
Idioma: Português

Com o apoio:
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9 DIAS / 7 NOITES

1º E 2º DIA – LISBOA / MAPUTO
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP ou LAM com destino a Maputo. 
Noite a bordo. Chegada ao aeroporto de Maputo, acolhimento e trans-
porte para o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.

3º AO 8º DIA – MAPUTO
Dia livre para explorar a Maputo e a província, ou caso prefira realizar 
extensões a outras províncias, ou mesmo dar um salto ao país vizinho 
e deleitar-se com a fauna do Kruger National Parque. Limitada a Norte 
pela Província de Gaza, a Sul pela África do Sul, a Oeste pela Swazilân-
dia e Leste pelo Índico, a Província de Maputo oferece aos visitantes o 
turismo urbano na cidade de Maputo, a belíssima capital do País e da 

Província, com as suas largas avenidas revestidas de acácias rubras e jaca-
randás, o turismo de sol e mar, nas magníficas praias da costa do Índico, 
e o turismo de montanha no interior com visitas à reserva especial de 
Maputo, à barragem dos pequenos Libombos ou à idílica vila da Namaa-
cha. A Baía de Maputo que juntamente com os rios Incomati e Maputo 
limita a capital, confina em frente, a 40 Km de Maputo, com a Ilha de 
Inhaca, considerada património biológico da humanidade. Caso opte por 
ficar na cidade de Maputo não perca a Casa de Ferro, o jardim botâni-
co de Tunduru, a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, o Mercado 
Central também conhecido pelo Bazar da Baixa, a Sé Catedral, a Mes-
quita da Baixa, a Estação Central dos caminhos de ferro, a Casa Ama-
rela, o Museu de História Natural, o Museu Nacional de Arte, o Museu 
de Geologia, o Museu da Revolução e o Mercado do Peixe. Alojamento.

9º DIAS – MAPUTO / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, trans-
porte para o aeroporto de Maputo. Chegada e embarque no voo Tap ou 
LAM previsto, com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos 
serviços.

“Kanimambo” Maputo

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Maputo/ Lisboa em classe “U” (TAP) com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento 
no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (403,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. 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.

Pestana Rovuma    

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

1.575€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Cardoso    

www.hotelcardoso.co.mz

PREÇO INDICATIVO

2.515€
Pessoa em Duplo

Radisson Blu Maputo     

www.radissonblu.com

PREÇO INDICATIVO

2.185€
Pessoa em Duplo

Avenida     

www.tdhoteis.com

PREÇO INDICATIVO

2.115€
Pessoa em Duplo

Southern Sun Maputo     

www.tsogosunhotels.com

PREÇO INDICATIVO

2.435€
Pessoa em Duplo

Polana     

www.serenahotels.com

PREÇO INDICATIVO

2.605€
Pessoa em Duplo
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1º DIA – MAPUTO / SANTA MARIA OU PONTA DO OURO 
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o 
aeroporto ou cais de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em he-
licóptero com destino a Ponta do Ouro para clientes alojados no White 
Pearl, ou embarque no cais de Maputo com destino a Santa Maria para 
clientes alojados no Machangulo. 
Chegada ao aeródromo de Ponta do Ouro, acolhimento e transporte 
para o hotel White Pearl Resort. Alojamento.
Chegada ao cais de Santa Maria, acolhimento e transporte para o Ma-
changulo Beach Lodge. Alojamento.

2º AO 3º DIA – SANTA MARIA OU PONTA DO OURO  

Aproveite para descobrir o ilhéu de Santa Maria, descansar nas maravilho-
sas praias desertas, usufruir gratuitamente das atividades não motorizadas, 
disponibilizadas pelo lodge, ou marcar localmente uma excursão (para 
clientes alojados no Machangulo Beach Lodge).  
Nade no meio de golfinhos ou mergulhe nas águas translúcidas, e entre 
novembro e fevereiro não perca a oportunidade de acompanhar a desova 
das tartarugas, aproveite ainda para uma cavalgada por entre as dunas da 
Ponta do Ouro (para clientes alojados no White Pearl Resort).   

4º DIA – SANTA MARIA OU PONTA DO OURO / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeródromo de Inhaca, para o heliporto ou para o cais de Santa 
Maria. Chegada e embarque no voo de helicóptero, com destino a Mapu-
to (para clientes alojados no White Pearl). Chegada a Maputo e transporte 
para o hotel selecionado. Fim dos nossos serviços.

“O poiso dos Flamingos” 
Santa Maria / Ponta do Ouro

Serviços Incluídos no Preço Transfere em helicóptero Maputo/ White Pearl/ Maputo com direi-
to a 15 kg de bagagem (soft case); transporte hotel/ aeroporto/ hotel em Maputo; (para clientes 
alojados no White Pearl Resort) ou Barco Maputo / Santa Maria / Maputo (para clientes alojados 
no Machangulo Beach Lodge); 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Seguro de 
Viagens; Uso gratuito de Kayaks (para clientes alojados no White Pearl). 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.

BARCOS DIÁRIOS 
À partida de Maputo para o Machangulo Beach Lodge
TRANSFERES EM HELICÓPTERO
Diários à partida de Maputo para o White Pearl Resort

Machangulo Beach Lodge

www.machangulobeachlodge.com

PREÇO INDICATIVO

1.485€
Pessoa em Duplo

White Pearl Resort

www.whitepearlresorts.com

PREÇO INDICATIVO

3.255€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt
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1º DIA – MAPUTO / INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO 
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o ae-
roporto de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em voos LAM com 
destino a Inhambane ou Vilanculos ou Bazaruto. Chegada ao aeroporto 
de Inhambane ou Vilanculos, acolhimento e transporte para o hotel es-
colhido. Alojamento.

2º AO 3º DIA – INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO
Dias livres para explorar a província de Inhambane ou o arquipélago de 
Bazaruto. Limitada a Norte pelas Províncias de Manica e Sofala, a Sul e 
Leste pelo Índico e a Oeste pela Província de Gaza, Inhambane é uma 
das regiões de Moçambique mais dotadas para o turismo de qualida-
de, que para além das excelentes praias que se estendem ao longo da 
costa da Província e no arquipélago de Bazaruto, dispõe no interior, de 
parques naturais onde variadas espécies de vegetação e animais podem 

ser observadas. Na cidade de Inhambane, capital da Província, pode-se 
ocupar os tempos livres com visitas ao museu local, monumentos e lu-
gares de culto que assinalam a passagem de vários povos. As cidades de 
Maxixe, Quissico, e Vilanculos são outros centros urbanos a visitar para 
compras ou apreciar belezas naturais. Relaxe nas numerosas praias da  
costa, nomeadamente Zavala, Závora, Tofo, Baía dos Cocos, Barra, Jan-
gamo, Pomene e muitas mais. Vilanculos e Inhassoro, centro pesqueiro, 
com uma belíssima praia excelente para a prática da pesca desportiva. 
Frente a estas localidades estende-se o Arquipélago Nacional de Baza-
ruto, constituído por 4 ilhas, Bazaruto, Benguerra, Magaruque e Santa 
Carolina. Alojamento.

4º DIA – INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeródromo de Inhaca. Chegada e embarque no voo previsto, 
com destino a Maputo. Chegada a Maputo e transporte para o hotel sele-
cionado. Fim dos nossos serviços.

“As mais belas praias do Índico” 
Inhambane / Vilanculos / Bazaruto

Serviços Incluídos no Preço: Voo LAM Maputo/ Inhambane ou Vilanculos/ Maputo em classe “T” com direito a 20kg de bagagem; transporte hotel/ aeroporto/ hotel em Maputo; transporte aeroporto/ 
hotel/ aeroporto em Inhambane ou Vilanculos; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (163,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirma-
ção e alterações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Para clientes alojados em Bazaruto ou Benguerra 
a taxa de conservação do Parque Nacional Bazaruto terá que ser paga localmente com um custo de USD 15,00. Nota: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Para clientes alojados no Anantara 
Bazaruto Island Resort o transporte entre o aeroporto de Vilanculos e a ilha é realizado em barco, com transporte do aeroporto até ao Hotel Dona Ana em Vilanculos e regresso Para clientes alojados 
no Azura Lodge e & Beyond Benguerra Island Resort o transporte entre o aeroporto de Vilanculos e a ilha é realizado em helicóptero privado, com direito a 20kg de bagagem (apenas soft case), salvo 
condições climatéricas.

VOOS LAM
Diários à partida de Maputo

Baia Sonambula Guesthouse (Turistica)

Inhambane - Tofo & Barra
Www.baiasonambula.com

PREÇO INDICATIVO

689€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Barra Beach Club (Superior)

Inhambane - Tofo & Barra
www.barrabeachclub.co.za

PREÇO INDICATIVO

1.069€
Pessoa em Duplo

Casa do Capitão    

Inhambane - Vila
www.hotelcasadocapitao.com

PREÇO INDICATIVO

799€
Pessoa em Duplo

Travessia Beach Lodge (Superior)

Inhambane - Morrumbene
www.travessialodge.com

PREÇO INDICATIVO

955€
Pessoa em Duplo
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Massinga Beach (Luxo)

Inhambane - Massinga
www.massingabeach.co.za

PREÇO INDICATIVO

1.465€
Pessoa em Duplo

Bahia Mar Boutique Hotel
Vilanculos
www.bahiamarclub.com

PREÇO INDICATIVO

849€
Pessoa em Duplo

Villas do Indico (Eco-Lodge)

Vilanculos
www.villasdoindico.co

PREÇO INDICATIVO

745€
Pessoa em Duplo

Casa Rex    

Vilanculos
www.solresortsonline.com

PREÇO INDICATIVO

915€
Pessoa em Duplo

Villa Santorini
Vilanculos
www.villasantorini.co.za  

PREÇO INDICATIVO

2.285€
Pessoa em Duplo

Anantara Bazaruto Island     

Bazaruto
http://bazaruto.anantara.com/  

PREÇO INDICATIVO

2.349€
Pessoa em Duplo

& Beyond Benguerra Island     

Benguerra
www.andbeyond.com 

PREÇO INDICATIVO

4.689€
Pessoa em Duplo

Azura Lodge     

Benguerra
www.azura-retreats.com

PREÇO INDICATIVO

3.369€
Pessoa em Duplo
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1º DIA – MAPUTO / PEMBA OU QUIRIMBAS 
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o 
aeroporto de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em voos LAM 
com destino a Inhambane ou Pemba. Chegada ao aeroporto de Pemba, 
acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 3º DIA – PEMBA OU QUIRIMBAS
Dias livres para explorar a província de Cabo Delgado ou o paradisíaco 
arquipélago da Bazaruto. Cabo Delgado é a Província mais setentrional 
de Moçambique, tendo como limites, a Norte o rio Rovuma que limita a 
fronteira com a Tanzânia, a Sul o rio Lúrio que a separa da província de 
Nampula, a Leste o Oceano Índico e a Oeste a província de Niassa. O cen-
tro urbano mais importante é Pemba, uma cidade histórica situada na baía 
com o mesmo nome, a terceira maior do mundo, que constitui também 

um importante centro turístico. Para Norte, estende-se o arquipélago das 
Quirimbas, constituído por 32 ilhas, de que ressalta pela sua importância 
histórica, beleza natural e magníficas praias, a Ilha do Ibo que, no passa-
do, foi um importante centro comercial, primeiro dominado pelos árabes 
e depois pelos portugueses Entre as inúmeras praias que se estendem 
ao longoda costa destacamos as de Wimbe, Farol, Mecúfi, Mocímboa da 
Praia, Chuiba, Quilálea, Matemo, Palma e Pangane. Alojamento.

4º DIA – PEMBA OU QUIRIMBAS / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto de Pemba. Chegada e embarque no voo previsto, 
com destino a Maputo. Chegada a Maputo e transporte para o hotel sele-
cionado. Fim dos nossos serviços.

“O paraíso perdido do Índico” 
Pemba / Quirimbas

Serviços Incluídos no Preço Voo LAM Maputo/ Pemba/ Maputo em classe “N” com direito a 
20kg de bagagem; transporte hotel/ aeroporto/ hotel em Maputo; transporte aeroporto/ hotel/ 
aeroporto em Pemba; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, 
segurança e combustível (193,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados no 
programa e extras de caráter pessoal. Para clientes alojados nas Quirimbas a taxa de conserva-
ção do Parque Nacional das Quirimbas terá que ser paga localmente com um custo de USD 
18,00 por pessoa. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Para clientes alojados no 
Azura at Quilalea, &Beyond Vamizi Island, Ibo Island ou Medjumbe o transporte entre o aeropor-
to de Pemba e a ilha escolhida é realizado em voo CR Aviation em classe “Y”, (com direito a 20kg 
de bagagem), salvo condições climatéricas.

VOOS LAM
Diários à partida de Maputo

Avani Pemba Beach Hotel
& Spa     

Pemba
www.avanihotels.com/pemba

PREÇO INDICATIVO

1.165€
Pessoa em Duplo

Chuiba Bay Lodge
Pemba
www.chuibabaylodge.com

PREÇO INDICATIVO

1.185€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Guludo Beach Lodge
Quirimbas
www.guludo.com

PREÇO INDICATIVO

1.825€
Pessoa em Duplo

Diamonds Mequfi Beach Resort
Pemba
www.mequfibeach.diamonsresorts.com

PREÇO INDICATIVO

1.975€
Pessoa em Duplo
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Situ Island Resort
Quirimbas
http://situisland.com/

PREÇO INDICATIVO

1.899€
Pessoa em Duplo

Ibo Island Lodge
Quirimbas
http://iboisland.com/

PREÇO INDICATIVO

2.345€
Pessoa em Duplo

Anantara Medjume Island
Resort & Spa     

Quirimbas
http://medjumbe.anantara.com/

PREÇO INDICATIVO

3.260€
Pessoa em Duplo

Azura at Quilalea     

Quirimbas
www.azura-retreats.com

PREÇO INDICATIVO

4.049€
Pessoa em Duplo

& Beyond Vamizi Island     

Quirimbas
www.andbeyond.com/vamizi-island

PREÇO INDICATIVO

6.299€
Pessoa em Duplo
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4 DIAS / 3 NOITES

1º DIA – MAPUTO / NAMPULA / ILHA DE MOÇAMBIQUE OU BAIA DE MEMBA
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o ae-
roporto de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em voos LAM com 
destino a Nampula. Chegada ao aeroporto de Nampula, acolhimento e 
transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 3ºDIA – ILHA DE MOÇAMBIQUE OU BAIA DE MEMBA
Para os clientes alojados na Ilha de Moçambique a manhã do 2º dia será 
ocupada por uma excursão pedonal pelos principais pontos de interesse 
da ilha, acompanhados por um guia local, com destaque para a parte 
mais antiga da ilha, com edifícios de pedra de coral, o museu de arte 
sacra, a capela de estilo Manuelino, a fortaleza de S. Sebastião, o Palácio 

de São Paulo, o monumento a Luís de Camões, o templo Hindu, e outros 
vestígios da passagem de povos e culturas ao longo dos séculos Ilha de 
Moçambique, hoje considerada património mundial, pode considerar-se 
o berço da unidade territorial que constitui atualmente a Nação Moçam-
bicana. Para os clientes alojados na Baia de Memba, o dia será inteira-
mente livre para poder desfrutar da magnífica praia. Resto de dias livres. 
Alojamento.

4º DIA – ILHA DE MOÇAMBIQUE OU BAIA DE MEMBA / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto de Nampula. Chegada e embarque no voo previsto, 
com destino a Maputo. Chegada a Maputo e transporte para o hotel sele-
cionado. Fim dos nossos serviços.

“No berço da nação” 
Ilha de Moçambique / Baía de Memba

Serviços Incluídos no Preço Voo LAM Maputo/ Nampula/ Maputo em classe “I” com direito a 20kg de bagagem; transporte hotel/ aeroporto/ hotel em Maputo; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto 
desde Nampula; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (179,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro 
de Viagens; Meio-dia de excursão pedonal com guia para clientes alojados na Ilha de Moçambique (exceto Coral Lodge 15.41). 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 LAM
Diários à partida de Maputo

Feitoria Boutique Hotel

Ilha de Moçambique

www.feitoria.co.mz

PREÇO INDICATIVO

1.259€
Pessoa em Duplo

Escondidinho
Guest House
Ilha de Moçambique
www.oescondidinho.net

PREÇO INDICATIVO

1.305€
Pessoa em Duplo

Villa Sands
Ilha de Moçambique
www.villasands.co

PREÇO INDICATIVO

1.425€
Pessoa em Duplo

Coral Lodge 15.41 (Luxo)

Ilha de Moçambique
www.corallodge1541.com

PREÇO INDICATIVO

2.229€
Pessoa em Duplo

Nuarro Luxury Eco Lodge
Baia de Memba
www.nuarro.com

PREÇO INDICATIVO

2.459€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Terraço
das Quitandas
Ilha de Moçambique
www.terracodasquitandas.com

PREÇO INDICATIVO

1.379€
Pessoa em Duplo
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3 DIAS / 2 NOITES

1º Dia – Maputo / Parque Nacional Kruger
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado em Ma-
puto, com destino à fronteira de Ressano Garcia. Procedimentos de fron-
teira e partida em direção ao alojamento escolhido na aérea do Parque 
Nacional Kruger Park. 
Chegada ao Lodge escolhido e alojamento. Atividade de acordo com o 
menu de atividades do hotel (para clientes alojados no Kapama River Lod-
ge; Shishangeni Lodge, Camps Shonga e Shawu; Imbali Safari Lodge e 
Mjejane River Lodge). Resto de dia livre. Alojamento  

2ºDia – Parque Nacional Kruger
Safari de dia inteiro em Jeep dentro do Parque (6 horas) (para clientes 
alojados no Pestana Kruger Lodge e no Grand Kruger Lodge). Atividade 
de acordo com o menu de atividades do hotel (para clientes alojados nos 
restantes unidades) Resto de dia livre. Alojamento.

3º DIA – PARQUE NACIONAL KRUGER / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te em direção à fronteira de Ressano Garcia. Procedimentos de fronteira 
e continuação da viagem com destino a Maputo. Chegada a Maputo e 
transporte para o hotel selecionado. Fim dos nossos serviços.

Parque Nacional Kruger 
“Em busca dos Big 5”

Serviços Incluídos no Preço: Transporte privado Maputo / Malelane ou Nelspruit / alojamento 
escolhido no Kruger / Malelane ou Nelspruit / Maputo; 2 noites de alojamento no hotel e re-
gime escolhido; 1 safari dia inteiro (6 horas) (para clientes alojados no Pestana Kruger Lodge e 
no Grand Kruger Lodge); 2 game drives diários de acordo com o menu de atividades do hotel 
(para clientes alojados no Kapama River Lodge, Imbali Safari Lodge; no Shishangeni Lodge e 
Camps Shonga); 1 game drive diários de acordo com o menu de atividades do hotel (para clien-
tes alojados no Mjejane River Lodge); Taxas de entrada no Parque Nacional Kruger ou reserva 
privada; Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados 
no programa e extras de caráter pessoal. Visto de entrada em Moçambique. Taxas de Fronteira 
na Africa do Sul e Moçambique. Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Não são 
aceite crianças com idade inferior a 6 anos. 

TRANSPORTE TERRESTRE, Diário à partida de Maputo

Pestana Kruger Park

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

825€
Pessoa em Duplo

Grand Kruger Lodge

www.grandkrugerlodge.co.za

PREÇO INDICATIVO

735€
Pessoa em Duplo

Mjejane River Lodge

www.mjejaneriverlodge.co.za

PREÇO INDICATIVO

1.045€
Pessoa em Duplo

Camp Shawu
@ Shishangeni Reserve
www.shishangeni.com

PREÇO INDICATIVO

1.299€
Pessoa em Duplo

Camp Shonga
@ Shishangeni Reserve
www.shishangeni.com

PREÇO INDICATIVO

1.195€
Pessoa em Duplo

Kapama River Lodge     

www.kapama.co.za

PREÇO INDICATIVO

1.295€
Pessoa em Duplo

Imbali Safari Lodge

http://imbali.com/

PREÇO INDICATIVO

1.649€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt



21

ÁFRICA ÁFRICACOLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2017/18 MOÇAMBIQUE

3 DIAS / 2 NOITES

1º Dia – Maputo / Beira / Parque Nacional da Gorongosa
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o ae-
roporto de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em voos LAM com 
destino à Beira. 
Chegada ao aeroporto da Beira, acolhimento e transporte para o Parque 
Nacional da Gorongosa e ao alojamento escolhido. 
Safari em Jeep Aberto dentro do Parque (3 horas).
Resto de dia livre. Alojamento  

2ºDia – Parque Nacional da Gorongosa 
Safari em Jeep Aberto dentro do Parque (3 horas) pela manhã e pela tarde 
excursão pedonal à comunidade local em Vinho acompanhada com guia 
local (2h30).
Resto de dia livre. Alojamento.

3º Dia – Parque Nacional da Gorongosa / Beira / Maputo
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto da Beira. Chegada e embarque no voo previsto, com 
destino a Maputo. Chegada a Maputo e transporte para o hotel seleciona-
do. Fim dos nossos serviços.

Parque Nacional da Gorongosa 
Santuário da Vida Selvagem

Serviços Incluídos no Preço: Voo LAM Maputo/ Beira / Maputo em classe “T” com direito a 20kg de bagagem; transporte hotel/ aeroporto / hotel em Maputo; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto 
desde da cidade da Beira; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; 2 Safaris em Jeep Aberto com duração de 3 horas e uma excursão pedonal de 2 horas e 30 minutos à comunidade local 
do Vinho; Taxas de entrada no Parque Nacional da Gorongosa; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (168,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de 
Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Nota: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

VOOS LAM Diário à partida de Maputo

Mais tipologias disponíveis em www.solferias.pt

Montebelo Gorongosa Lodge & Safari

www.montebelohotels.com

PREÇO INDICATIVO

790€
Pessoa em Duplo
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4 DIAS / 3 NOITES

À partida de maputo pode complementar a sua estadia em 
moçambique extensão a outras províncias que ainda não 
mencionadas e continuar a descobrir os encantos deste país imenso.

1º DIA – MAPUTO / BEIRA OU NACALA OU NAMPULA OU LICHINGA 
OU QUELIMANO
Em hora a combinar localmente transporte do hotel solicitado para o 
aeroporto de Maputo. Formalidades de embarque. Saída em voos LAM 
com destino a Beira, Nampula ou Lichinga. Chegada ao aeroporto, 
acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 3º DIA – BEIRA OU NACALA OU NAMPULA OU LICHINGA OU 
QUELIMANE
Dias livres para explorar a província selecionada. Alojamento no hotel 
selecionado.

4º DIA – BEIRA OU NACALA OU NAMPULA OU LICHINGA OU 
QUELIMANE / MAPUTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto da província escolhida. Chegada e embarque no voo 
previsto, com destino a Maputo. Chegada a Maputo e transporte para o 
hotel selecionado. Fim dos nossos serviços.

Outras Extensões 
Beira /Nacala /Nampula /Lichinga /Quelimane

VOOS LAM Diários para com partida de Maputo para Beira e Nampula.
VOOS LAM Às terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos com 
partida de Maputo para Lichinga e Quelimane 

Tivoli Beira    

Beira
www.tdhotels.pt

PREÇO INDICATIVO

899€
Pessoa em Duplo

Serviços Incluídos no Preço: Voo LAM Maputo/ Beira ou Nacala ou Nampula ou Lichinga ou 
Quelimane/ Maputo em classe “T”  com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ 
hotel/ aeroporto com assistência local; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; 
Taxas de aeroportos, segurança e combustível (169,00 Euros por passageiro - sujeitas a recon-
firmação e alterações legais); Seguro de Viagens. 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. 

Sena Hotel     

Beira
www.senahotel.net

PREÇO INDICATIVO

945€
Pessoa em Duplo

Nampula Hotel by Montebelo    

Nampula
www.montebelohotels.com

PREÇO INDICATIVO

765€
Pessoa em Duplo

New Hotel Nampula    

Nampula
www.newhotel.co.mz

PREÇO INDICATIVO

955€
Pessoa em Duplo

Lichinga Hotel by Montebelo    

Lichinga
www.montebelohotels.com

PREÇO INDICATIVO

789€
Pessoa em Duplo

Zalala Beach Lodge (Eco-Lodge) 

Quelimane
www.zalalabeach.com

PREÇO INDICATIVO

869€
Pessoa em Duplo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Afrin Nacala     

Nacala
www.nacala.afrin-hotels.com

PREÇO INDICATIVO

965€
Pessoa em Duplo
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Quénia 
Até outubro, e desde julho, há um fenómeno da natureza que se 
repete no Quénia – a migração dos gnus. São cerca de milhão 
e meio de animais a atravessar a reserva natural de Masai Mara, 
deixando para trás o impressionante parque do Serengeti. Assistir 
a este momento faz parte da experiência de conhecer este país 
africano tão rico em natureza, como em diversidade, tradição e 
história. A vida animal é o grande trunfo do país, mas não só. 
Antes de se dedicar a fotografar os Big Five e as savanas do país, 
eleja algum tempo para a capital, Nairobi. Este centro financeiro 
africano é vibrante e por perto não faltam motivos de interesse 
como, o Museu Nacional, o orfanato de elefantes ou a casa-
-museu que pertenceu a Karen Blixen, a escritora dinamarque-
sa interpretada pela atriz norte-americana Meryl Streep no filme 
África Minha. 
A Reserva Nacional de Ambolesi, tendo o monte Kilimanjaro 
como pano de fundo, ou as praias do oceano Índico, como as 
que podemos encontrar nas regiões de Mombaça e na ilha Lamu, 
são outras sugestões para uma viagem que se quer inesquecível.

QUÉNIA

A visitar 
Masai Mara, o mais famoso dos parques do Quénia; A Reserva Nacional de Amboseli, com aldeias masai e vista para a montanha mais 
alta de África; Naioribi, o seu centro financeiro, o orfanato de elefantes e a casa-museu Karen Blixen; O Parque Nacional do Serengeti, 
um dos melhores locais do mundo para ver os Big Five em estado selvagem. 

Guia
Moeda: Xelim Queniano (KES) 1 euro - 113 KES
Fuso horário: GMT +2
Idioma: Suaili e Inglês
Com o apoio:
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9 DIAS / 8 NOITES

INÍCIO DO PROGRAMA (CHEGADAS A NAIROBI):  
TERÇAS-FEIRAS (de 7 de novembro a 24 de abril)

1º DIA – LISBOA / AMESTERDÃO / NAIROBI
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos KLM com destino a Nairobi, via Ames-
terdão. Chegada a Nairobi e acolhimento no aeroporto. Transporte para 
o hotel. Alojamento.

2º DIA – NAIROBI / SAMBURU
Após o pequeno-almoço, partida para a reserva de Samburu. À chegada a
Samburu, almoço. Durante a tarde, safari, no qual poderá observar girafas,
búfalos e zebras. Regresso ao Lodge. Jantar e alojamento.

3º DIA – SAMBURU / ABERDARES
Pequeno-almoço. Samburu permite-nos observar a vida selvagem exis-
tente na zona Norte do Quénia. Esta reserva é conhecida pela grande 
quantidade de elefantes que escolheram Samburu para sua casa. Conti-
nuação para Aberdares. Após o almoço no hotel base continuação para 
o hotel onde passará a noite e de onde poderá contemplar os animais. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – ABERDARES / LAGO NAKURU
De manhã cedo, regresso ao hotel base para o pequeno-almoço. Saída 
para o Lago Nakuru. Após o almoço, safari durante a tarde. Neste safari 

poderá apreciar os coloridos flamingos, que aproveitam as algas do lago 
para se alimentarem. Poderá ainda observar rinocerontes saciando a sua 
sede. Regresso ao Lodge. Jantar e alojamento.

5º DIA – LAGO NAKURU / MASAI MARA
Após o pequeno-almoço, partida para a Reserva Nacional de Masai Mara. 
À chegada, almoço. Durante a tarde, safari. Regresso ao Lodge. Jantar e 
alojamento.

6º DIA – MASAI MARA
Masai Mara, apesar de não ser o maior parque no Quénia, é provavelmen-
te, o mais conhecido. Local rico em pastagens que atrai abundante vida 
selvagem, tornando este parque num ponto de passagem obrigatório em 
qualquer safari no Quénia. Esta riqueza e abundância, poderão ser apre-
ciadas nos safaris realizados durante a manhã e tarde. Regresso ao Lodge
ao fim da tarde. Jantar e alojamento.

7º DIA – MASAI MARA / NAIROBI
Pequeno-almoço no lodge. Regresso a Nairobi e transporte ao hotel.
Resto de dia livre para conhecer a capital e para atividades livres de caráter
pessoal. Alojamento.

8º E 9º DIAS - NAIROBI / AMESTERDÃO / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar, transporte para o ae-
roporto de Nairobi. Chegada e embarque no voo previsto, com destino a 
Lisboa, via Amesterdão, com noite a bordo. Chegada a Lisboa e fim dos 
nossos serviços

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Nairobi / Amesterdão / Lisboa em 
voos KLM em classe “R” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
com assistência local; 7 noites de alojamento nos hotéis e regime acima indicados; safaris de 
acordo com o itinerário; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirma-
ção e alterações legais); Seguro de Viagens. 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 KLM
À partida de Lisboa 

Safari Quénia, 
no trilho dos Big Five

PREÇO INDICATIVO

2.698€
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Anualmente são menos de 30 mil os turistas internacionais que visitam 
este arquipélago africano, daí este ser um destino ainda tão surpreenden-
te para quem lá chega. Só caminhando pela abandonada roça Agostinho 
Neto em São Tomé ou percorrendo os areais da ilha do Príncipe (Reserva 
Mundial da Biosfera pela UNESCO desde 2011) se percebe o encanto deste 
país onde a natureza tem o papel principal. Da terra sai cacau, café, man-
dioca e côco, bem com uma diversidade de frutos que complementam a 
gastronomia local. E quando se fala em marisco, todos os caminhos vão 
dar à vila das Neves, onde os caranguejos sabem ainda melhor.
Este é um destino de praia, por excelência, e nesse campo as opções são 
apetecíveis. Em São Tomé, na praia Jalé, deslumbre-se com os coqueiros 
que chegam ao areal e descubra o que está a ser feito quanto à proteção 
das tartarugas. E na praia dos Tamarindos, o descanso ao sol é uma hipó-
tese a considerar. Uma curta viagem até ao Ilhéu das Rolas vai permitir que 
descubra a linha imaginária do Equador. Ponha um pé de cada lado e tire 
a fotografia para nunca mais se esquecer do dia em que esteve entre os 
hemisférios Norte e Sul. Na capital, faça uma visita ao Mercado Municipal 
para descobrir os produtos locais e percorra o centro histórico para teste-
munhar o que ainda se mantém da herança arquitetónica colonial.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos STP Airways com destino a São Tomé. 
Chegada e transporte para o hotel escolhido. Alojamento. 

2º AO 7º DIA - CIDADE DE SÃO TOMÉ
Dias livres. Fundada em 1485 pelos portugueses, a Cidade de São Tomé 
pertence ao distrito de Água Grande, na costa nordeste da Ilha de São 

Tomé. O seu porto é o principal do país. Lugares de interesse: a catedral 
do séc. XVI, o Forte São Sebastião construído em 1575, o Museu Nacional, 
o Palácio presidencial. Saindo um pouco da cidade, não deixe de visitar a
Roça Monte Café, a Roça Agostinho Neto, a Baía Azul, o Jardim Botânico 
e Anambó, local onde desembarcaram os portugueses.

8º DIA – SÃO TOMÉ / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos 
nossos serviços. 

Cidade de São Tomé 

VOOS STP AIRWAYS
Aos sábados à partida de Lisboa
VOOS TAP
Às terças, quintas, sábados e domingos à partida de 
Lisboa (via Acra)

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroporto, segurança e combustí-
vel (valor indicativo 328,00 euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação. Preços 
válidos para estadas mínimas de 7 noites. Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / São Tomé 
/ Lisboa, em voos STP Airways em Classe “A” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aero-
porto/ hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime acima 
indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados 
no programa, extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

São Tomé e Príncipe 

A visitar
A linha do Equador, no Ilhéu das Rolas; Roça Monte Café, uma das mais antigas do país; Roça Agostinho Neto, com a sua população 
sempre simpática; Cascata de São Nicolau, com possibilidade de mergulho; Praias da Lagoa Azul, Tamarindos e Jalé; Na ilha do Prín-
cipe, roça Sundy, produtora de cacau e café; Praias Banana, Margarida e Bom Bom.

Guia
Moeda: Dobras (1 euro – 24.500 STD)
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Português

Com o apoio:

VOOS STP AIRWAYS Às quintas e sábados, à partida de Lisboa 
VOOS TAP Às quartas, sextas e domingos, à partida de Lisboa
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Miramar
By Pestana    

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

881€
Pessoa em Duplo em APA

Pestana
São Tomé     

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

992€
Pessoa em Duplo em APA

Omali
Lodge    

www.omalilodge.com

PREÇO INDICATIVO

1.302€
Pessoa em Duplo em APA

Lisboa - São Tomé - Lisboa
São Tomé - Príncipe - São Tomé 

CONSULTE OS HORÁRIOS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGEM 

SAIBA MAIS EM

stpairways.st

SÃO 
TOMÉ
E PRÍNCIPE

PORTUGAL | LISBOA  Avenida João XXI, 11D - 1000-298 Lisboa | Aberto de Segunda a Sexta-feira das 09h às 18h | Telf.+351 218 437 040
SÃO TOMÉ Av. Marginal 12 de Julho - CP45 São Tomé e Príncipe | Aberto das de Segunda a Sexta-feira das 07h30 às 16h30 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE |  

Sábado das 09h às 12h | Telf +239 222 11 60

reservationslis@stpairways.st 

VOOS REGULARES

Sempre mais perto... e direto!
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8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ / ILHÉU DAS ROLAS
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos STP Airways com destino a São Tomé. 
Chegada e transporte terrestre e marítimo para o Ilhéu das Rolas. Aloja-
mento.

2º AO 6º DIA - ILHÉU DAS ROLAS
Dias livres. O Ilhéu das Rolas situa-se a sul da Ilha de São Tomé em pleno 
Golfo da Guiné. Com a particularidade de ser atravessada pela Linha do 
Equador, o acesso ao ilhéu realiza-se unicamente de barco a partir de 

Porto Alegre.  Lugares de interesse: as praias e o marco geodésico que 
assinala a linha do Equador.

7º DIA – ILHÉU DAS ROLAS / CIDADE DE SÃO TOMÉ
À hora informada, partida para a Cidade de São Tomé. Chegada ao hotel 
mencionado. Alojamento. 

8º DIA – SÃO TOMÉ / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Um paraíso chamado Ilhéu das Rolas 

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroporto, segurança e combustí-
vel (valor indicativo 328,00 euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação. Preços 
válidos para estadas mínimas de 7 noites. Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa / São Tomé 
/ Lisboa, em voos STP Airways em Classe “A” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aero-
porto/hotel/hotel/aeroporto com assistência local; 6 noites de alojamento no Ilhéu das Rolas 
Island Resort, no regime acima indicado e 1 noite de alojamento no Hotel Miramar By Pestana 
em São Tomé, em regime de alojamento e pequeno-almoço; Taxas de aeroportos, segurança e 
combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não In-
cluídos no Preço Outros que não mencionados no programa, extras de caráter pessoal. Notas 
Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Ilhéu das Rolas Island Resort     

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

1.323€
Pessoa em Duplo em APA+PC

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ / PRÍNCIPE
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos STP Airways com destino a Príncipe. 
Chegada e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 5º DIA - ILHA DO PRÍNCIPE
Dias livres. A Ilha do Príncipe é a menor ilha do arquipélago de São Tomé 
e Príncipe. Descoberta pelos portugueses em 1471 denominou-se Santo 
António (hoje o nome de capital desta ilha) até 1502. Em 1753 uniu-se à 
ilha de São Tomé formando a colónia de São Tomé e Príncipe. Lugares de 
interesse: a praia Banana, o miradouro da roça Belo Monte e a praia Évora.

6º DIA – PRÍNCIPE / SÃO TOMÉ
A hora indicada localmente, transporte para o aeroporto e formalidades 
de embarque. Partida com destino a São Tomé. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. Alojamento.

7º DIA – CIDADE DE SÃO TOMÉ
Dia livre para visitar a cidade de São Tomé. Lugares de interesse: a catedral 
do séc. XVI, o Forte São Sebastião construído em 1575, o Museu Nacional, 
o Palácio presidencial. 

8º DIA   SÃO TOMÉ / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa. . Chegada e fim dos 
nossos serviços.

A Ilha do Príncipe

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroporto, segurança e combustí-
vel (valor indicativo 328,00 euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação. Preços 
válidos para estadas mínimas de 7 noites. Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa/São Tomé/
Lisboa, em voos STP Airways em Classe “A” com direito a 20 kg de bagagem; Voo São Tomé/
Príncipe/São Tomé, em voo STP Airways; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência 
local; 6 noites de alojamento no Bom Bom Island Resort no regime acima indicado e 1 noite 
de alojamento no Omali Lodge em São Tomé, em regime de alojamento e pequeno-almoço; 
Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Se-
guro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados no programa, 
extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Bom Bom Island Resort     

www. principe.com

PREÇO INDICATIVO

1.999€
Pessoa em Duplo em APA+MP

VOOS STP AIRWAYS
Aos sábados, à partida de Lisboa
VOOS TAP
Às quartas, sextas e domingos, à partida de Lisboa
(via Acra)

VOOS STP AIRWAYS
Aos sábados, à partida de Lisboa
VOOS TAP
Às quartas, sextas e domingos, à partida de Lisboa
(via Acra)
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Senegal 
Comecemos pela capital, Dakar, a principal porta de entrada no 
país. Famosa por, durante décadas, ter sido o destino final da 
prova de todo-o-terreno mais mediática do planeta, esta é uma 
cidade onde o caos do trânsito, as ruínas de boa parte dos edi-
fícios e as quase sempre constantes temperaturas altas podem 
servir de travão ao visitante. Mas não. Tudo é compensado por ser 
uma das mais ocidentalizadas cidades africanas, repleta de histó-
ria, de esplanadas, restaurantes e bares onde gente de todas as 
proveniências (pessoal de embaixadas, empresas internacionais e 
ONU) gosta de passar os tempos livres.  
A pouco mais de quarenta quilómetros da capital está o Lago 
Rosa, onde chegavam os sobreviventes das várias edições do 
rali Paris-Dakar. O sal, a natureza e o reflexo do sol deram-lhe 
o nome e é hoje um dos locais mais visitados do país. Pelo ca-
minho, opte também por um passeio pelas dunas que albergam 
as aldeias em redor do lago. A experiência é enriquecedora. E se 
quiser ter uma visão abrangente da principal cidade senegalesa, 
rume ao Monumento do Renascimento Africano, uma imensa 
obra que comemora os 50 anos da independência do país e a 
força dos africanos. Na colina em frente está o Farol de Mamelles, 
cuja vista também merece atenção. 

SENEGAL

A visitar
: Lago Rosa; A capital Dakar; a ilha de Gorée, dois quilómetros ao largo de Dakar; o delta do rio Saloum, que é Património da Huma-
nidade; o Parque Nacional de Niokolo-Koba, Património da Humanidade pela UNESCO; St. Lois, no extremo norte do país, com um 
centro histórico considerado igualmente distinguido pela UNESCO.

Guia
Moeda: Franco CFA. 1 euro – 656 CFA 
Fuso horário: GMT -1
Idioma: Francês
Com o apoio:



31

ÁFRICA ÁFRICACOLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2017/18 SENEGAL

5 DIAS / 4 NOITES

1º DIA – LISBOA / DACAR
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Dacar. Chegada e 
transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 4º DIA - CIDADE DE DACAR
Dias livres. Fundada em 1857 pelos franceses, a Cidade de Dacar situa-se 
na península de Cabo Verde, na costa oeste do Senegal. Durante vários 

séculos, foi o maior centro de tráfico de escravos para as Américas. A ci-
dade só passou a ser capital deste país em 1903 substituindo Saint Louis. 
Lugares de interesse: o palácio presidencial, a catedral, o mercado central, 
o mercado de peixe e a ilha de Gorée, classificada património mundial da 
Humanidade.

5º DIA – DACAR / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa.. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Dacar, a cidade dos tamarindos 

VOOS TAP
Diários à partida de Lisboa, Porto e Faro

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(valor indicativo 381,00 euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação. Serviços In-
cluídos no Preço: Voo Lisboa / Dacar / Lisboa, em voos TAP em Classe “L” com direito a 20 kg de 
bagagem; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 4 noites de alojamento 
no hotel e regime acima indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Outros 
que não mencionados no programa, extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um 
mínimo de 2 pessoas.

Radisson Blu Sea Plaza Hotel      

www.radissonblu.com

PREÇO INDICATIVO

1.086€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Pullman Dakar Teranga     

www.pullmanhotels.com

PREÇO INDICATIVO

939€
Pessoa em Duplo em APA

King Fahd Palace     

www.kingfahdpalacehotels.com

PREÇO INDICATIVO

923€
Pessoa em Duplo em APA

Le Lagon     

www.lelagondakar.com

PREÇO INDICATIVO

855€
Pessoa em Duplo em APA
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5 DIAS / 4 NOITES

1º DIA – LISBOA / DACAR / SALY, SOMONE OU PALMERIN
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Dacar. Chegada e 
transporte para o hotel escolhido na região de la Petite Côte. Alojamento.

2º AO 4º DIA - LA PETITE CÔTE (SALY, SOMONE, PALMERIN)
Dias livres. A 80 km a Sul de Dacar, situa-se a zona turística da “pequena 
costa” (la petite côte) que reúne várias estâncias balneares como Somone, 

Palmerin e a mais conhecida Saly Portudal. Lugares de interesse: as praias 
e as lojas de artesanato. Várias excursões dão-lhe a possibilidade de co-
nhecer o Parque de Bandia, reserva natural, o Lago Rosa, famoso por ser 
a última etapa do rali Dacar, várias aldeias tradicionais. 

5º DIA – SALY, SOMONE OU PALMERIN / DACAR / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa.

As praias de La Petite Côte

VOOS TAP
Diários à partida de Lisboa, Porto e Faro

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroporto, segurança e com-
bustível (valor indicativo 381,00 euros). Os valores das taxas estão sujeitos a reconfir-
mação. Serviços Incluídos no Preço VVoo Lisboa / Dacar / Lisboa, em voos TAP em 
Classe “L” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto 
com assistência local; 4 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Ta-
xas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações le-
gais); Seguro de Viagens. 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.

Royam    

www.royam-senegal.com

PREÇO INDICATIVO

783€
Pessoa em Duplo em MP

Royal Horizon Baobab Resort    

www.decameron.com

PREÇO INDICATIVO

902€
Pessoa em Duplo em TI

Le Lamantin Beach Hotel
Resort & Spa     

www.lelamantin.com

PREÇO INDICATIVO

999€
Pessoa em Duplo em MP

Hotel Neptune    

www.saly-hotel-neptune.com

PREÇO INDICATIVO

829€
Pessoa em Duplo em MP
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8 DIAS / 7 NOITES

Início do programa (chegadas a Dacar) – Domingos

1º DIA – LISBOA / DACAR
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formali-
dades de embarque. Partida em voo Tap com destino a Dacar. Chegada 
e acolhimento.  Transfer para o  para check-in.  Resto do dia livre. Aloja-
mento.

2º DIA – DACAR / LAGO ROSA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita de Dacar e da Ilha de 
Gorée  (um dos maiores centros de comércio de escravos do continente). 
Almoço. Da parte da tarde saída em direção ao Lago Rosa, conhecido 
pela sua coloração, fruto dos altos níveis de sal que ali existe. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – LAGO ROSA / ST. LOUIS
Após o pequeno-almoço no hotel,  saída em direção a St. Louis, a primei-
ra povoação permanente do Senegal. Almoço. Da parte da tarde visita da 
Ponte Faidherbe, que une a ilha ao continente africano. Continuação da 
visita do bairro dos pescadores de Guet Ndar, com as suas canoas multi-
colores e da catedral. Jantar e alojamento.

4º DIA – ST. LOUIS / DJOUDJ / ST. LOUIS
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita do Parque Djoudj, 
uma espécie de santuário nacional de aves. Almoço piquenique . Regres-
so ao hotel e tarde livre. Jantar e alojamento.

5º DIA – ST. LOUIS / TOUBA
Após o pequeno-almoço, saída em direção  a Touba, uma das cidades 
mais importantes, à semelhança de Dacar, local sagrado para os “Mouri-
des”, uma das confrarias muçulmanas mais importantes do país. Visita da 
mesquita de Touba. Almoço piquenique. Jantar e alojamento.

6º DIA – TOUBA / BANJUL
Após o pequeno-almoço, saída para Banjul, capital da Gâmbia, e visita  da 
Banjul Jufureh, para melhor perceber a história de escravidão que os ha-
bitantes daquele país foram sujeitos. Almoço piquenique. Da parte da tar-
de, visita da Ilha de James, Património Mundial da Unesco, por ter imen-
sos vestígios da colonização europeia em África. Jantar e alojamento.

7º DIA – BANJUL 
Após o pequeno-almoço, saída para passeio na floresta de Makasutu, 
com almoço . Da parte da tarde, visita da cidade de Banjul.

8º DIA – BANJUL / DACAR / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transpor-
te para Dacar. Saída em direção ao aeroporto. Formalidades de embar-
que. Saída em voo TAP com destino a Lisboa. Fim dos n/ serviços.

Circuito Senegal & Gâmbia

VOOS TAP
À partida de Lisboa

Preços por pessoa em euros Voo TAP Lisboa / Dakar / Lisboa em classe “L”; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento  no regime de pensão completa; En-
tradas em museus e visitas; Visto de entrada na Gâmbia. Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 381,00 euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. 
Serviços Não Incluídos no Preço Bebidas às refeições. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter  pessoal. Nota: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

PREÇO INDICATIVO

2.045€
Pessoa em Duplo em PC
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Tanzânia 
Praia, montanha, savana, parques naturais, vida animal. Há de 
tudo na Tanzânia, mas se tivermos que escolher apenas um local 
para visitar, esse é a cratera vulcânica inativa de Ngorongoro, a 
maior do género no planeta. É aqui, neste oásis de vida selvagem 
a mais de 2200 metros de altitude e com 20 quilómetros de diâ-
metro, que o visitante vai poder estar com mais de 25 mil animais. 
Para lá dos Big Five, quase toda a vida selvagem africana está aqui 
representada. E os alojamentos de Ngorongoro são outro motivo 
de interesse, tal a qualidade e localização que apresentam.
É na Tanzânia que está o cume do Monte Kilimanjaro, o ponto 
mais alto de África. Arusha, a principal cidade nas proximidades 
da grande montanha das neves eternas, é o ponto de partida para 
uma expedição inesquecível. 
E há sempre mais para descobrir, como o Parque Nacional do 
Lago Manyara, que combina floresta com área pantanosa e pra-
dos. É aqui que se pode apreciar uma das maiores comunidades 
de flamingos de África. Ideal para observadores de aves. Outro 
Parque Nacional que merece destaque é o de Tarangire, criado 
em 1970. Na época seca (julho a setembro) não faltam animais 
para observar.
E quando apetecer mudar de poiso, a Tanzânia oferece também 

duas áreas de praias no Índico que deixam qualquer um sur-
preendido: Zanzibar e ilha de Mafia. Se sobre a primeira já muito 
foi escrito, a segunda é quase um segredo. E bem guardado, já 
que se trata de um Parque Marinho onde o mergulho (de outubro 
a março) é verdadeiramente aconselhável. São mais de 400 es-
pécies animais subaquáticas à sua disposição.

TANZÂNIA

A visitar
O Parque Nacional de Tarangire, no norte, com menos visitantes que os famosos Serengeti (partilhado com o Quénia) e a cratera de 
Ngorongoro; Dar es Salaam, a cidade mais importante, mas que não é a capital; Zanzibar, a ilha das especiarias; O Monte Kilimanjaro; 
A capital Dodoma no interior do país.

Guia
Moeda: Xelim tanzaniano TZS (1 euro – 2450 TZS)
Fuso horário: GMT +2
Idioma: Suaili e Inglês

Com o apoio:
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9 DIAS / 8 NOITES

INÍCIO DO PROGRAMA (CHEGADAS A ARUSHA): 
TERÇAS-FEIRAS 

1º DIA – LISBOA / AMESTERDÃO / KILIMANJARO / ARUSHA
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos KLM com destino a Kilimanjaro, via 
Amesterdão. Chegada e acolhimento no aeroporto. Transporte para o 
hotel em Arusha. Alojamento.

2º DIA – ARUSHA / TARANGIRE
Pequeno-almoço no hotel. Manhã para actividades de caracter pessoal. 
Após o almoço, em hora a combinar localmente saída para Tangire. Che-
gada, jantar no Lodge e alojamento.

3º DIA – TARANGIRE / NGORONGORO 
Durante a manhã, safari para usufruir do sexto maior parque nacional da 
Tanzânia. Almoço tipo pic-nic e continuação para Ngorongoro. Chegada, 
jantar e alojamento.

4º DIA – NGORONGORO
Após o pequeno-almoço, saída para visita à cratera e safari. Almoço. Ao 
final da tarde, safari. Regresso ao Lodge para jantar e alojamento.

5º DIA – NGORONGORO / SERENGETI
Após o pequeno-almoço, partida para a Serengeti. Após o almoço, safari 
durante a tarde. Regresso ao Lodge para jantar e alojamento.

6º DIA – SERENGETI
O Serengeti acolhe anualmente a maior e mais longa migração do plane-
ta (considerada uma das dez maravilhas do mundo natural). O seu nome 
significa “Planície Sem Fim”. Aqui é possível encontrar uma grande diversi-
dade de habitats o que contribui para que se encontre neste Parque mais 
de 70 espécies diferentes de mamíferos. Safaris pela manhã e pela tarde.
Regresso ao Lodge. Jantar e alojamento.

7º DIA – SERENGETI / LAGO MANYARA
Após o pequeno-almoço, saída para para o Lago Manyara. Esta reserva 
tem uma dimensão de cerca de 329km2, 231km2 são ocupados pelo 
lago Manyara. Este é um local privilegiado para observar não só herbívo-
ros tal como hipopótamos, impalas, girafas e búfalos, mas também uma 
grande variedade de aves migratórias (cerca de 300 espécies diferentes). 
Almoço. Safari durante a tarde. Jantar e alojamento no Lodge.

8º E 9º DIAS – LAGO MANYARA  / ARUSHA / KILIMANJARO / AMES-
TERDÃO / LISBOA
Após o pequeno-almoço, regresso a Arusha. Almoço em Arusha. Trans-
porte para o aeroporto de Kilimanjaro. Chegada e embarque no voo pre-
visto, com destino a Lisboa, via Amesterdão, com noite a bordo. Fim dos 
nossos serviços. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Kilimanjaro/ Amesterdão / Lisboa em 
voos KLM em classe “R” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
com assistência local; 7 noites de alojamento nos hotéis e regime acima indicados; safaris de 
acordo com o itinerário; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirma-
ção e alterações legais); Seguro de Viagens. 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.

Safari Tanzânia, 
à descoberta das Terras Swahili

VOOS KLM
À partida de Lisboa 

PREÇO INDICATIVO

3.977€
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Zanzibar
A viagem começa em Stone Town, a capital da ilha de Zanzibar, 
atualmente região autónoma da Tanzânia. A cidade antiga desta 
ilha das especiarias é o resultado dos navegadores, mercadores, 
piratas e corsários que por aqui passaram. E vieram de todos os 
lados: Suméria, Fenícia, China, Pérsia, Portugal, Holanda ou In-
glaterra. O Forte Árabe e a Casa das Maravilhas são dois dos mo-
numentos a visitar numa área que foi classificada pela UNESCO 
como Património da Humanidade no ano 2000. No forte realiza-

-se anualmente o Sauti za Busara, Sons da Sabedoria, um dos 
maiores festivais de música do mundo à escala mundial. Na Casa 
das Maravilhas, a maior construção da ilha, aproveite a varanda 
colonial para apreciar a arquitetura do local.
O mercado de Darajani confirma-nos que estamos em África, 
com a quantidade de frutos, cores e cheiros que se podem sentir. 
À porta desde centro comercial ao ar livre está a estação rodo-
viária, a Dala-Dala, de onde partem as carrinhas que percorrem a 
ilha. Muitas seguem para as praias das costas norte e sul de Zan-
zibar. A norte, destaque para Nungwi, com condições excelentes 
e um ambiente festivo. No sul, Paje é ideal para nadar e também 
para conviver com outros viajantes, dada a existência de hotéis, 
bares e restaurantes.

A visitar
Stone Town, a cidade histórica; Forte Árabe, de 1780; Casa das Maravilhas, construída em 1883, o primeiro edifício da África Oriental a 
possuir um elevador elétrico; A casa onde nasceu Freddie Mercury, na Rua Kenyatta; As praias do norte.

Guia
Moeda: Xelim tanzaniano TZS (1 euro – 2450 TZS) / Fuso horário: GMT +2 / Idioma: Suaili e Inglês

Com o apoio:

10 DIAS / 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / AMESTERDÃO / NAIROBI / ZANZIBAR
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voos KLM  com destino a Zanzibar, 
via Amesterdão e Nairobi. Noite a bordo. Chegada e acolhimento no 
aeroporto. Transporte para o hotel. Alojamento.

3º E 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 / NAIROBI / AMESTERDÃO / 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 Nairobi e Amesterdão, com noite a bordo. Chegada 
e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Nairobi / Zanzibar / Nairobi / Amesterdão / Lisboa, em voos KLM 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 acima indicados; Taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. 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.

Zanzibar, a Ilha das Especiarias

VOOS KLM
À partida de Lisboa 

Breezes Beach Club    

www.breezes-zanzibar.com

PREÇO INDICATIVO

Pessoa em Duplo em MP  1.555€

Sea Cliff     

www.seacliffzanzibar.com

PREÇO INDICATIVO

Pessoa em Duplo em MP  1.560€

Karafuu     

www.karafuuzanzibar.com

PREÇO INDICATIVO

Pessoa em Duplo em MP  1.519€

Dream of Zanzibar     

www.dreamofzanzibar.com

PREÇO INDICATIVO

Pessoa em Duplo em TI  1.749€
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Doubletree
by Hilton Zanzibar     

www.doubletree3.hilton.com

PREÇO INDICATIVO

1.869€
Pessoa em Duplo em PC

Hideaway Of Nungwi Resort
& Spa     

www.hideawaynungwi.com

PREÇO INDICATIVO

1.909€
Pessoa em Duplo em TI

Melia Zanzibar     

www.melia.com

PREÇO INDICATIVO

2.199€
Pessoa em Duplo em TI

Diamonds Mapenzi    

www. mapenzibeach.diamondsresort.com

PREÇO INDICATIVO

1.829€
Pessoa em Duplo em TI

Diamonds
La Gemma dell’Est     

www. lagemmadellest.diamondsresorts.com

PREÇO INDICATIVO

2.319€
Pessoa em Duplo em TI

The Palms     

www.palms-zanzibar.com

PREÇO INDICATIVO

3.509€
Pessoa em Duplo em TI



SEGUROS

Responsabilidade Civil Vida Privada

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

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

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

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

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

5 000,00 €

Não previsto

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

Não previsto

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

Não previsto

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

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

25,000.00 €

500.00 €

30,000.00 €

1,000.00 €

60,000.00 €

2,000.00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

750.00 €

100.00 €

1,000.00 €

100.00 €

1,500.00 €

500.00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem

Interrupção de Viagem após iniciada

10,000.00 €

5,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Custo para viagens até 30 dias e sem limites de idade, excepto All IN

OPERADOR
Seguro

já incluido

ESSENCIAL
Apenas
+ 4,00€

EXCLUSIVO
Apenas

+ 27,00€

"ALL IN"
+ 60,00€ (até 8 dias)

e + 8,00€ dia extra

30 000,00 €

250 000,00 € *

500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

100,000.00 €

2,000.00 €

2,000.00 €

500.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

NOVO
PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da 
viagem, sempre que motivados por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital de 3.000 € por pessoa que vai 
permitir respectivamente, o cancelamento antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e 
usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, 
entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

* Até 70 anos de idade (idade superior, por favor consulte-nos).

OPCIONAL 2017 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS

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

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

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
 
Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e das Seguradora VICTORIA – Seguros, SA.
Apólice nº 4900002315 e CBL apólice IM/2016/01/044A/2315. 
Para mais informações consultar www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 
O presente programa / catálogo é um documento vinculativo no 
qual se inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte 
integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo 
o contrato de viagem.

O presente documento é vinculativo para a agência, operador e 
cliente salvo alguma das presentes condições:
- Se as alterações nas seguintes condições tenham sido 
comunicadas claramente por escrito ao cliente antes da celebração 
do contrato e as mesmas estejam devidamente previstas no 
programa;
- Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem 
de acordo prévio das partes, salvo o previsto na cláusula 
“impossibilidade de cumprimento”.
As presentes condições gerais obedecem ao disposto no Decreto-lei 
61/2011 de 6 de Maio, com a alteração que foi introduzida pelo 
Decreto-lei 199/2012 de 24 de Agosto.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma viagem organizada 
constante do presente programa e as condições particulares que 
constam da documentação de viagem facultada ao cliente no 
momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de 
viagem que vincula as partes.

ORGANIZAÇÃO:
A organização técnica das viagens SOLFÉRIAS é da Soliférias, 
Operadores Turísticos, S.A., com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, 
Lote 1, 1º B, 1600-196 Lisboa, pessoa coletiva e nº de matrícula 503 
339 938, com o capital social realizado de € 250.000 e com o 
RNAVT n.º 1989.
Não existe como documento autónomo, o contrato é constituído 
pela brochura e condições gerais (por norma o catálogo) desde que 
o mesmo contemple todas as informações necessárias. Sabemos e 
referimos que algumas informações apenas serão conhecidas na 
pendência do processo de reserva, pelo que não podem constar das 
condições gerais e da brochura, mas deverão constar de documento 
que seja entregue ao cliente – condições particulares - pois o 
contrato apenas estará completo quanto contemplar todas as 
informações obrigatórias por lei.

INSCRIÇÕES:
No ato da inscrição o cliente 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 paga no ato da inscrição. A 
Solférias reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acizma 
mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção 
da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

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 informamos que 
o Cliente poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução 
Alternativa de Litígios de Consumo:
i) Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in
www.provedorapavt.com;
ii) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt
iii) Ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista 
disponibilizada pela Direcção Geral
do Consumidor in http://www.consumidor.pt cuja consulta desde já 
aconselhamos.

RECLAMAÇÕES:
As reclamações apenas poderão ser consideradas desde que 
apresentadas por escrito à agência no prazo máximo de 20 dias úteis 
a contar do fim da viagem a que respeitam. As mesmas só poderão 
se aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços 
durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos 
documentos comprovativos da ocorrência. 
Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços 
contratados poderá o cliente acionar o Fundo de Garantia de 
Viagens e Turismo previsto nos termos do DL 61/2011 de 6 de Maio 
na sua redação atual, devendo para isso apresentar a respetiva 
reclamação:
i) Junto do Provedor do Cliente pois a Soliférias, S. A. é aderente ao 
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.
provedorapavt.com. Para usufruir deste serviço deverá no prazo de 
20 dias úteis após o fim da viagem apresentar a sua reclamação por 
escrito. As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da 
decisão que venha a ser emitida por tal entidade.
ii) Junto do Turismo de Portugal I.P in www.turismodeportugal.pt no 
prazo de 30 dias após : (i) o termo da viagem; (ii) o cancelamento da 
viagem imputável à agência; (iii) a data de conhecimento da 
impossibilidade da sua realização por facto imputável à agência; (iv) o 
encerramento do estabelecimento.
iii) Junto de qualquer uma das entidades constantes do site da 
Direcção Geral do Consumidor in http://www.consumidor.pt

BAGAGEM:
1) A agência é responsável pela bagagem nos termos legais;
2) O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora 
dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição 
de bagagem.
3) No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a 
reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador 
imediatamente após a verificação do dano e, no máximo, 7 dias a 
contar da sua entrega.
Estando em causa o mero atraso na entrega da bagagem a 
reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de 
entrega da mesma.
4) A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para 
o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. sobre a 
entidade prestadora do serviço.

LIMITES:
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo 
exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da 
Convenção de Montreal, de 28 de Maio de 1999 sobre Transporte 
Aéreo Internacional e da Convenção de Berna, de 1961 sobre 
Transporte Ferroviário.
No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus clientes, pela prestação 
de serviços de transporte ou alojamento, quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de 
dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes 
montantes:
a) € 441.436 em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881 em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424 em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a 
bagagem nele contida;
d) € 10.375 em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, 
contida em veículo automóvel;
e) € 1.097 por danos na bagagem, em resultado da danificação do 
veículo automóvel.
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 
cliente aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397 globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à 
guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
A responsabilidade da agência por danos não corporais poderá ser 
contratualmente limitada ao valor correspondente a cinco vezes o 
preço do serviço vendido.

DESPESAS DE RESERVA:
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com 
informação a prestar pela agência de viagens.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, 
viagem, etc), serão cobradas despesas de acordo com informação a 
prestar pela agência de viagens. Salientamos que a aceitação de tais 
alterações depende de aceitação por parte dos respetivos 
fornecedores

DOCUMENTAÇÃO:
O cliente deverá possuir válida, em vigor e em boa ordem a sua 
documentação pessoal ou familiar, (cartão de cidadão ou bilhete de 
identidade, passaporte, documentação militar, autorização para 
menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente 
exigidos). Declinamos qualquer responsabilidade pela recusa de 
concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em 
país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas 
na cláusula “Desistências”, sendo ainda da conta do cliente todo e 
qualquer custo que tal situação acarretar.
Viagens na União Europeia - Os clientes (independente da idade) que 
se desloquem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do 
respetivo documento de identificação civil (passaporte; B. I., Cartão 
do Cidadão);
Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do 
respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença;
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas / consulados dos países 
de origem;
Viagens fora da União Europeia - Esta cláusula é de caracter geral, 
não afastando a obrigação da agência quanto à obrigação de 
informar o cliente concreto quanto às necessidades específicas de 
documentação (documentos de identificação civil, passaporte, 
vistos) para a viagem que está a ser contratada.
Os clientes (independente da idade) que se desloquem para fora da 
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de 
identificação civil (passaporte) com a validade necessária bem como 
do visto se necessário, mesmo que apenas para uma escola, 
obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva.
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas / consulados dos países 
de origem;

MUDANÇAS:
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que 
um cliente 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, 
como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver 
lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da 
partida da viagem, para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se os 
fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às 
despesas e encargos previstos na rubrica “desistência (rescisão)”.
Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços 
contratados por motivos não imputáveis à agência (ex: ampliação 
das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços 
turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que 
motivou a contratação.

CESSÃO DA INSCRIÇÃO:
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra 
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, 
desde que informe a agência vendedora com pelo menos sete dias 
de antecedência e que tal cessão seja possível nos termos dos 
regulamentos de transporte aéreos aplicáveis. Em caso de cruzeiros 
e viagens aéreas o prazo previsto será de quinze dias de 
antecedência.
A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente cedente e 
cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos 
adicionais originados.

ALTERAÇÕES:
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as 
horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por 
outros de categoria e localização similar, devendo informar o cliente 
da tal alteração, logo que dela tenha conhecimento.

ANULAÇÃO DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA:
Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de 
participantes o Operador reserva-se o direito de cancelar a viagem 
organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior 
ao mínimo. Nestes casos, o cliente será informado por escrito do 
cancelamento no prazo de 21 dias.

ALTERAÇÃO AO PREÇO:
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 que resultem de 
variações no custo dos transportes ou do combustível, de direitos, 
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de 
viagem.
Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente 
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que 
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica 
“Impossibilidade de Cumprimento”.

REEMBOLSOS:
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por 
serviços não utilizados pelo cliente por motivos de força maior ou 
por causa imputável ao cliente, salvo reembolso pelos respetivos 
fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de 
viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não 
seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao 
cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO:
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do 
programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, 
sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou, 
em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação de preço.
Se os referidos factos não imputáveis à agência organizadora vierem 
a determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por 
participar numa outra viagem organizada de preço equivalente. Se a 

viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, 
será o cliente reembolsado da respetiva diferença.

DESISTÊNCIAS / RESCISÕES / ANULAÇÕES / ALTERAÇÕES DE DATAS:
O Cliente ou algum dos seus acompanhantes é livre de desistir da 
viagem a todo o tempo.
Tal cancelamento implica que o mesmo seja responsável pelo 
pagamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do 
contrato e a sua desistência deem lugar e ainda por uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem.
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença 
entre a quantia paga e os montantes supra referidos.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA:
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas 
em função do primeiro e último serviço.
Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem ser utilizados a 
partir das 14h do dia de chegada (15h no caso da Disneyland® Paris) 
e deverão ser deixados livres até às 12h do dia de saída.
Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17h do dia 
de chegada e deverão ser deixados livres até as 10h do dia de saída.

CANCELAMENTO:
Se por facto não imputável ao cliente, a agência tiver de cancelar a 
viagem organizada antes da data de partida, o cliente pode optar por:
i) Ser imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou,
ii) Em alternativa, optar por participar numa outra viagem organizada, 
sendo reembolsado da eventual diferença de preço que possa existir;

RESPONSABILIDADE:
A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes 
dos programas e emergentes das obrigações assumidas, encontra-
se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia 
de Seguros Tranquilidade, apólice nº 0001481167, no montante de 
75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.

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

VALIDADE:
Este programa é válido de 01.11.2017 a 30.04.2018

NOTAS:
- As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de 
cada destino e viagem em concreto, condições particulares e que 
fazem parte do contrato de viagem.
- As presentes condições gerais poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas 
pelas partes.
- Os preços dos programas de algumas brochuras estão baseados 
na cotação média do dólar pelo que qualquer derivação relevante 
desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos 
termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
- Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre 
os preços praticados poderá haver alteração do suplemento de 
combustível inserido no preço nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”.
- As categorias dos alojamentos, hotéis, 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 nossa vontade não seja 
possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a 
agência a informar o cliente logo que tenha conhecimento do facto.

INFORMAÇÕES GERAIS:

HORAS DE CHEGADA OU DE PARTIDA:
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do 
respetivo país e de acordo com horários das respetivas companhias 
de transporte à data de impressão deste programa, podendo por isso 
ser sujeitas a alteração.

HOTÉIS / APARTAMENTOS:
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado para 
apartamento é da responsabilidade do cliente a informação do 
número de pessoas que irão ocupar o apartamento e poderá ser-lhe 
exigido a prestação de uma caução / depósito. No caso de se 
apresentarem mais pessoas que as reservadas, os apartamentos 
poderão recusar 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 cama de casal, o triplo 
pode ser constituído apenas por aquelas camas.
A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programa é 
indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e 
classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos 
utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES:
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os 
regimes de Meia Pensão e Pensão Completa não incluem bebidas.
O regime de tudo incluído dependerá das condições específicas de 
cada unidade hoteleira.
Dependendo do regime alimentar contratado, o primeiro e o último 
serviço de refeição, terá a ver com a hora de entrada e saída na 
unidade hoteleira.
Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será 
o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo 
possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será o 
pequeno-almoço.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e 
fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições 
especiais que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

SEGURO:
A agência disponibiliza a venda de seguros que poderão ser 
adquiridos em função da viagem para garantia de situações de 
assistência e despesas de cancelamento.

Material promocional de distribuição gratuita
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