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Num mundo cheio de locais que valem a pena serem 

visitados, é certo que a dificuldade está na escolha 

do destino; mas esse é um falso problema, porque o 

mais importante é viajar e todos os locais têm o seu 

encanto natural, próprio, único. 

Seja a intocável Tailândia que ao longo de séculos tem 

preservado a sua essência, sejam os impressionantes 

socalcos de plantações de arroz do Bali, seja o Sri 

Lanka, verdadeiro paraíso terrestre, ou o futurista 

Dubai, feito de contrastes, este é um conjunto de 

locais de sonho que não podemos deixar de visitar, 

pelo menos uma vez na vida.

Por isso, é sempre tempo para fazer as malas e partir...

Brochura válida de 1 novembro 2017 a 30 abril 2018
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A visitar
Templo de Tanah Lot, à beira-mar numa formação rochosa; campos de arroz em Tegallalang; a praia na baía de Jimbaran, onde se 
realizam cerimónias de casamento e lua-de-mel; Parque dos Elefantes, no interior da ilha; Denpasar, a capital; Serangan, um dos 
bons spots para surf.

Guia
Moeda: Rupia Indonésia  IDR (1 euro – 14, 50 IDR)
Fuso horário: GMT + 8 horas
Idioma: Indonésio

INDONÉSIA

Inna Grand Bali       

www.grandinnabalibeach.com

PREÇO INDICATIVO

1.145€
Pessoa em Duplo em APA

Four Points by Sheraton        

www.fourpointsbalikuta.com

PREÇO INDICATIVO

1.265€
Pessoa em Duplo em APA

Bali
É o principal destino turístico da Indonésia (mais de 3 milhões 
de visitantes por ano) e um dos mais conhecidos de toda a Ásia. 
Num país com mais de 17 mil ilhas, escolher uma poderia ser um 
golpe de sorte, mas aqui tudo está conjugado para a aposta per-
feita: praia, selva, paisagem, cultura, história e religião. Denpasar 
é a capital da ilha e para entender a cultura da região, convém 
visitar a Taman Puputan, a principal praça da cidade. No início 
do século XX as tropas invasoras holandesas chegaram e cerca 
de mil habitantes locais cometeram suicídio, preferindo a morte 
à rendição. Hoje, gente de todos os países chega a Bali e é bem 
recebida e a boa convivência religiosa faz parte da tradição. Se-
rangan é um dos pontos mas procurados por quem pratica surf. 
Para banhos de sol e descontração, visite a praia de Sanur, mas 
se tiver em mente noites animadas e dias repletos de compras, 
basta ir a Kuta (a dez minutos do aeroporto internacional). Nadar 
com tubarões, visitar o Centro de Conservação de Tartarugas, 
meditar no Templo de Sakenan ou descobrir a cultura local no 
Centro de Artes de Denpasar são outras opções na região de 
Bali.

Com o apoio:
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Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Frankfurt / Singapura / Denpasar / Singapura / Frankfurt / Lisboa, em voos Lufthansa em classe “L” 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.

Nusa Dua Beach Hotel & Spa      

www.nusaduahotel.com

PREÇO INDICATIVO

1.580€
Pessoa em Duplo em APA

IntercontinentaL     

www.bali.intercontinental.com

PREÇO INDICATIVO

1.935€
Pessoa em Duplo em APA

The Mulia Bali      

www.themulia.com

PREÇO INDICATIVO

1.865€
Pessoa em Duplo em APA

Pullman Bali Legian Nirwana      

www.pullmanhotels.com

PREÇO INDICATIVO

1.465€
Pessoa em Duplo em APA

Melia Bali      

www.melia.com

PREÇO INDICATIVO

1.865€
Pessoa em Duplo em APA

Anantara Seminyak      

www.bali.anantara.com

PREÇO INDICATIVO

2.510€
Pessoa em Duplo em APA
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Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Barco Denpasar / Lombok / Denpasar; transporte porto/hotel/porto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Seguro de Viagens. 
/ Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Serviços Incluídos no Preço: Barco Denpasar / Lembongan / Denpasar; transporte porto/hotel/porto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Seguro de 
Viagens. / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Extensão a Ubud 

Maya Ubud      

www.mayaresorts.com

PREÇO INDICATIVO

395€
Pessoa em Duplo em APA

Hanging Gardens      

www.hanginggardensofbali.com

PREÇO INDICATIVO

645€
Pessoa em Duplo em APA

Extensão a Lombok 

Holiday Resort Lombok     

www.holidayresort-lombok.com

Lembongan Beach Club     

www.lembonganbeachclub.com

PREÇO INDICATIVO

365€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

385€
Pessoa em Duplo em APA

Quinci Villas     

www.quncivillas.com

Batu Karang     

www.batukaranglembongam.com

PREÇO INDICATIVO

420€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

445€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

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

Extensão a Lembongan
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Extensão às Ilhas Gilli

Villa Ombak     

www.vilaombak.com

PREÇO INDICATIVO

340€
Pessoa em Duplo em APA

Villa Almarik     

www.villaalmarik.com

PREÇO INDICATIVO

378€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Barco Denpasar / Gili / Denpasar; transporte porto/hotel/porto com assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados; Seguro de Viagens. / 
Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Descubra os encantos de um elegante e luxuoso retiro, no Anantara Seminyak Bali Resort, 
que beneficia de uma localização privilegiada à beira-mar. 

Acorde com o som das folhas dos coqueiros embaladas pela brisa do mar. 
Da sua varanda privativa, testemunhe o mundialmente famoso pôr do sol de Seminyak. 

Mergulhe na cultura balinesa descobrindo as singularidades
de uma ilha localizada numa costa tão procurada.

No Anantara Seminyak All-Suite Bali Resort poderá apreciar um design distinto e contemporâneo 
misturado com traços da cultura balinesa e indonésia, vistas para o mar

e amplas varandas com exclusivas banheiras de jacuzzi para duas pessoas. 
As nossas facilidades de um resort All-Suite vão desde o glorioso restaurante MoonLite Kitchen 

and Bar no último piso bem como o Anantara Spa no terraço
até uma piscina panorâmica com vista sobre o Oceano Índico. 

Cercado de encantos históricos e com um cuidado exigente para o design e para as facilidades,
o Anantara Seminyak Bali Resort proporciona uma experiência de alojamento inesquecível.

www.anantara.com
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DUBAI

DUBAI

A visitar
O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa; Passeio pelas dunas, de jipe, em redor da cidade; Burj Al Arab, hotel de sete estrelas; 
Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo; Pista de esqui no Mall of the Emirates.

Guia
Moeda: Dirham dos Emiratos  AED (1 euro – 4 AED)
Fuso horário: GMT + 4 horas
Idioma: Árabe

Dubai
É a terra do petróleo e do ar condicionado. E muito mais. Tem 
tradição, arranha-céus a perder de vista, hotéis de luxo e não 
para de crescer o número de turistas que escolhem o Dubai para 
umas férias em alto nível. Opções não faltam, a começar pela 
artéria principal, a Sheikh Zayed Road. O Burj Khalifa é o edifício 
mais alto do mundo com 828 metros e é no piso 122 que se 
descobre o At.mosphere, o restaurante mais alto do mundo. A 
vista para a cidade e para o deserto é única. E tendo em conta 
que toda a pujança económica dos Emirados Árabes Unidos só 
começou há cerca de 40 anos, ainda é mais surpreendente.
A ilha em forma de palmeira não poderia ter outro nome – Palm 
Island. Já faz parte de todos os roteiros e a visita vale a pena. Tal 
como o The World, o conjunto de 300 ilhas artificiais que for-
mam um mapa do mundo. Ainda há o Burj Al Arab, único hotel 
sete estrelas do planeta e, para se deslocar na cidade, um metro 
de superfície ao alcance de poucos. Há no ar algum conceito 
de artificialidade que não deixa de ser curioso, mas também de 
utópico. Tudo é grandioso, como o maior centro comercial do 
mundo, o Dubai Mall, onde não faltam as grande marcas inter-
nacionais de luxo. E o espanto continua no Mall of the Emirates, 
com a sua pista de esqui a três graus graus negativos. Bom para 
contrastar com os mais de 40 que muitas vezes se fazem sentir 
nos EAU.

A cidade velha é outro ponto de interesse. Além dos mercados, 
aproveite para fazer um passeio de barco tradicional antes de se 
maravilhar com ouro, joias, especiarias e tudo mais que poderá 
encontras nas bancas dos souks.

Com o apoio:
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Hilton Dubai Jumeirah     

www.hilton.com

PREÇO INDICATIVO

1.265€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa, em voos Emirates 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 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.

Melia Dubai      

www.melia.com

PREÇO INDICATIVO

1.095€
Pessoa em Duplo em APA

Ibis Al Barsha    

www.ibis.com

PREÇO INDICATIVO

959€
Pessoa em Duplo em APA

Anantara Dubai The Palm     

www.dubai-palm.anantara.com

PREÇO INDICATIVO

1.545€
Pessoa em Duplo em APA

Armani Hotel     

www.armanihotels.com

PREÇO INDICATIVO

1.945€
Pessoa em Duplo em APA

Avani Deira     

www.minorhotels.com

PREÇO INDICATIVO

1.875€
Pessoa em Duplo em APA
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Banyan Tree
Ras Al Khaimah      

www.banyantree.com

PREÇO INDICATIVO

2.535€
Pessoa em Duplo em APA

Double Tree By Hilton
Ras Al Khaimah     

www.doubletree.hiltonhotels.com

PREÇO INDICATIVO

989€
Pessoa em Duplo em APA

Rixos Bab Al Bahr     

www.babalbahr.rixos.com

PREÇO INDICATIVO

1.569€
Pessoa em Duplo em TI

Mangrove by Bin Majid    

www.binmajid.com

PREÇO INDICATIVO

935€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa, em voos Emirates em classe “L” 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.

Ras Al Khaimah A Riviera dos Emirados
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Miramar Al Aqah      

www.miramaralaqah.com

PREÇO INDICATIVO

1.560€
Pessoa em Duplo em APA

Radisson Blu & Spa     

www.radissonblu.com

PREÇO INDICATIVO

1.215€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa, em voos Emirates em classe “L” 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.

Fujairah Tranquilidade a Oriente
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A visitar
Taj Mahal, um dos edifícios mais icónicos do mundo e uma ode ao amor de um homem por uma mulher; Forte de Mehrangarh em 
Jodhpur com as suas muralhas que se elevam acima da cidade labiríntica e pintada de azul; Fatehpur Sikri, obra-prima arquitetó-
nica da Índia composta por um complexo com uma mesquita e três palácios, localizada a 40 km a oeste de Agra, esta cidade foi a 
capital do império Mongol entre 1572 e 1585, e supostamente terá sido abandonada devido à escassez de água; Parque Nacional de 
Ranthambhore refugio de vida selvagem, incluindo os famosos tigres de Bengala, um local a descobrir sem pressas.

Guia
Moeda: Rupia Indiana (100 INR equivalem a 1,41 euros)
Fuso horário: Portugal Continental GMT + 6
Idioma: Hindi e Inglês

ÍNDIA

ÍNDIA

Índia
Este é um país ao qual ninguém fica indiferente e que faz par-
te do imaginário de todos os viajantes,  quer seja pela cultura 
vibrante e tão diferente da europeia, a comida exótica, as espe-
ciarias, o yoga, o chá, a vida selvagem ou até mesmo pelos laços 
históricos e comerciais que à muito tempo ligam Portugal e a 
India. 
Com uma economia florescente, a Índia é a quarta potência 
agrícola mundial, é um dos lideres mundiais no desenvolvimen-
to de software para todo o tipo de industrias e que exportam 
para todo o mundo.
Com um território de enorme extensão e com uma costa com 
mais 7500 kms, o difícil será selecionar os locais a visitar. A Índia 
é uma caixinha de surpresas que se revelam em cada recanto, 
em cada ruela, em cada palácio, em cada cidade, em cada prato. 
Descubra a cosmopolita cidade de Delhi, a “ainda portuguesa” 
cidade de Goa, onde nos sentimos em Portugal, seja pelos no-
mes de algumas ruas, pelos vasos de flores nas varandas ou pela 
roupa branca a secar nos estendais; perca-se em Bombaim, o 
centro de Bollywood; Bangalore, a capital tecnológica da India; 
Varanasi, a cidade sagrada com o Rio Ganges; o Rajastão dos 
palácios imponentes. 
Atreva-se, faça as malas e parta hoje à descoberta deste destino 
único e apaixonante.

Com o apoio:
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Índia  Circuito Índia Fascinante

Índia Fascinante

CIRCUITO

PREÇO INDICATIVO

1.155€
Pessoa em Duplo em PC

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Os hotéis poderão ser substituídos por outros de categoria similar. Caso os hotéis alternativos sejam de preço diferente, haverá suplemento adicional 
a pagar.

Serviços Voo Lisboa / Amesterdão / Delhi / Amesterdão / Lisboa em voos Jet Airways em classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 
noites de alojamento em regime de pensão completa; visitas de acordo com o itinerário indicado; 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.

07 DIAS / 6 NOITES
Início do programa (chegadas a Delhi): quartas-feiras 

1º DIA - LISBOA / DELHI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalida-
des de embarque. Embarque no voo com destino a Delhi, com mudança 
de avião em Amesterdão. Chegada a Delhi. Assistência e transporte para 
o hotel. Alojamento.  A fundação da moderna capital da Índia perde-se na 
obscuridade dos tempos, encontrando a sua origem na época lendária 
de INDRAPRASHA. Centro cultural e político da Índia, Delhi não foi sem-
pre a capital da maior democracia do mundo mas desempenhou sempre 
um papel importante na vida indiana. Aqui se ergueram e caíram várias 
dinastias, hindus e muçulmanas incluindo a célebre Dinastia Mughal que 
nos legaram um riquíssimo património cultural que podemos contemplar 
nas centenas de monumentos e locais que atestam mais de um milénio 
de história. Delhi moderna é uma cidade concebida por Sir Edwin Lutyens 
durante o domínio do Império Britânico que fizeram dela a Capital da 
Índia.

2º DIA - DELHI
Pequeno-almoço no hotel. 
Visita da cidade, numa combinação das partes antiga e moderna de Delhi, 
com destaque especial para o Forte Vermelho, mandado construir pelo 
Imperador Shah Jahan, em meados do século 17, em pleno apogeu da 
Dinastia Mughal e visitando alguns dos pontos de maior interesse de Delhi 
com destaque para JAMA MASJID  - a maior mesquita da Índia e a segun-
da maior do Mundo - um eloquente exemplo do fervor religioso Dinastia  
Mughal,  Raj Ghat - local da cremação de Mahatma Gandhi. O imponente 
complexo de edifícios muçulmanos dos finais do século XII - obra-prima 
do estilo afegão - em que predomina a célebre Torre QUTUB MINAR, 
construída em 1199. O Mausoléu do Imperador HUMAYUN, Porta da Ín-
dia, o Palácio Presidencial, os edifícios do Parlamento e  Connaught a 
Place - a zona comercial de Delhi. Almoço em restaurante local. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA - DELHI / SAMODE / JAIPUR
Após o pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, saída em 
direcção a Jaipur. Almoço no Palácio de Samode. Chegada a Jaipur e 
check-in no hotel. A cidade é conhecida pelo nome de cidade rosa, de-
vido à cor dos materiais empregues na construção dos seus principais 
monumentos. Fundada em 1728 pelo marahá Sawai Jai Singh, um visio-

nário do seu tempo, é a capital do Rajastão. De tarde, visita panorâmica 
aos pontos de maior interesse turístico de Jaipur, tais como o Palácio da 
Cidade, o Observatório, o Palácio dos Ventos - a obra-prima de Jaipur. 
Por fim, assista a cerimonia Aarti no templo de Birla. Regresso ao Hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA - JAIPUR 
Pequeno-almoço e visita ao célebre Forte Amber, um palácio romântico 
do Rajastão, da dinastia de Kachawaha (a subida ao forte será efectuada 
de elefante ou de jipe caso não haja elefantes disponíveis). Almoço em 
restaurante local.  Durante a tarde, continuação da visita da cidade, com 
destaque para Haw Mahal – o Palácio dos Ventos e o Observatório Astro-
nómico. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
Alojamento no hotel e resto do tempo livre.

5º DIA – JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Agra com  passagem por 
Fatehpur Sikri. Hoje uma cidade “fantasma”, desabitada devido a falta de 
água.  Um autêntico museu em pedra e que foi Capital Imperial no tempo 
do Imperador Akbar. Destacam-se as belas construções de Jama Masjid 
– considerada como uma cópia da mesquita de Meca, o túmulo de Sa-
lim Chishti, Panch Mahal e outros palácios. Almoço em restaurante local. 
Chegada a Agra.  Capital de vários impérios, situada nas margens do rio 
sagrado Yamuna, Agra foi completamente destruída em 1311 pelo inva-
sor Mahmud Ghanzi e reconstruída no século 15 por Sikander Lodi que 
a tornou sede do seu governo. Foi, ainda, a Capital do Império Indiano 
durante a Dinastia Moghul, nos séculos 16 e 17, que dotou a cidade de 
belos monumentos. Jantar e alojamento no Hotel.~

6º E 7º DIA – AGRA / DELHI / LISBOA
Pequeno-almoço. Visita ao célebre Tal Mahal, considerado uma das ma-
ravilhas artísticas do Mundo, de uma beleza incomparável e símbolo de 
amor  do emperador mongol Shahjahan para servir de mausoléu a sua 
esposa, a Imperatriz Mumtaz MAHAL, que  costumava acompanhá-lo, 
quase  sempre,  nas campanhas militares e que morreu durante um dos 
seus combates (encerra às sextas-feiras). Almoço em restaurante local. De 
seguida, visita ao impressionante Forte de Agra. Regresso a  Delhi. Jantar 
em restaurante local e  transfer para o aeroporto de Delhi, para formalida-
des de embarque e partida em  avião de regresso a Lisboa, com mudança 
de avião em Amesterdão e noite a bordo.  Chegada a Lisboa e fim dos n/ 
serviços.
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A visitar
Anuradhapura, a cidade histórica; Galle, cidade fortificada no sul por onde passaram os portugueses; Pico de Adão e a peregrinação 
que sempre ocorre em dezembro; Templo de Dambulla; A cidade sagrada de Kandy onde se encontra o Templo do Dente de Buda: 
Os 14 parques naturais do país.

Guia
Moeda: Rupia cingalesa LKR (1 euro – 161 LKR)
Fuso horário: GMT + 5h30
Idioma: Cingalês e Tamil

SRI LANKA

SRI LANKA

Sri Lanka
Há quem pense que é igual à Índia, mas as diferenças são tão 
grandes que mais vale lá ir para tirar as dúvidas. A começar pela 
religião dominante, o budismo (cerca de 75% da população), to-
da a vivência social é surpreendente. Este é um país de tranquili-
dade, de sorrisos fáceis, de grande apego pela natureza e onde 
não se sentem as clivagens sociais do grande irmão do Norte – o 
Sri Lanka é uma ilha ao largo do sul da Índia. 
Montanhas místicas, cidades onde não falta património histórico 
e religioso distinguido pela UNESCO, praias de sonho, parques 
naturais com uma grande variedade de vida selvagem, planta-
ções de chá e uma gastronomia única são boas razões para lá ir. 
Comece-se por Colombo, a capital deste antigo Ceilão, já refe-
rido em Os Lusíadas como a Taprobana. É uma cidade moder-
na, agitada e serve de ponto de partida para outros pontos de 
elevado interesse, como Polonnaruwa ou Anuradhapura, cida-
des históricas onde não faltam templos para se mergulhar no 
misticismo especial do Sri Lanka. Outro local único é a antiga 
cidade de Sigiriya, erguida no topo de um imenso rochedo. Para 
lá chegar, prepare a condição física, já que o elevado número de 
degraus assim o exige. O mesmo se passa com o Pico de Adão, 
um dos locais mais importantes em termos de religiosidade. De-
le se diz ser o pico onde Adão colocou primeiramente o pé na 
terra quando foi expulso do Paraíso.

Com o apoio:
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Sri Lanka 
Os Tesouros de Ceilão

Sri Lanka – Os Tesouros de Ceilão

CIRCUITO

PREÇO INDICATIVO

2.115€
Pessoa em Duplo em MP

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Os hotéis poderão ser substituídos por 
outros de categoria similar. Caso os hotéis alternativos sejam de preço diferente, haverá suple-
mento adicional a pagar.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Londres / Colombo/ Londres / Lisboa em voos Sri 
Lanka Airlines em classe “W” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ 
aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento em regime de meia-pensão; visitas de 
acordo com o itinerário acima indicado; 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.

1º E 2º DIAS – LISBOA / LONDRES / COLOMBO / HABARANA
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída no voo com destino a Colombo, via Londres, 
com noite a bordo. Chegada ao aeroporto de Colombo, acolhimento e 
transporte para Habarana (176kms). A cerca de 88km de Colombo encon-
tra-se Pinnawela, onde em 1975 foicriado um orfanato para elefantes fe-
ridos ou abandonados. O número de elefantestratados tem aumentando 
atingindo actualmente cerca de 40 deste belos animais. A melhor altura 
para fazer a visita será à hora das refeições ou na altura do banho diário. 
Alojamento em Habarana.

3º DIA – HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA
Após o pequeno-almoço, partida para Sigiriya (24 km). Sigiriya, patrimó-
nio da Humanidade com a sua “Fortaleza No Céu” do Séc. V, é talvez a 
mais fantástica maravilha desta ilha. Aqui também poderemos encontrar 
as fundações do Palácio Real bem como tanques de água para abaste-
cimento. Numa das escadarias está a única obra conhecida do Antigo 
Sinhala - é uma pintura secular de 21 donzelas em tamanho real com 
toda a frescura e delicadeza de sua cor original. Os Jardins de Água, a 
Fonte do Jardim, a Casa de Verão, os Jardins Boulder e a Caverna são ou-
tros pontos de interesse neste local a não perder. Após esta visita, partida 
para a Antiga Cidade de Polonnaruwa (66km). Polonnaruwa – Patrimonio 
Mundial da Humanidade, foi Capital do Sri Lanka no Séc. XI ao XII, e po-
demos encontrar aqui algumas das mais belas e espectaculares estátuas. 
Gal Vihare composto por quatro estátuas de Buddha, dois sentados, um 
de pé e outro deitado. Regresso a Habarana e alojamento.

4º DIA – HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY
Após o pequeno-almoço, visita ao Templo de Dambulla (24kms). O Tem-
plo de Dambulla situa-se numa formação rochosa, alta e isolada. Aqui 
encontra-se o famoso Templo de Pedra que data do I Séc. A.C. As gru-
tas de Dambulla abrigaram o Rei Walagamba durante os seus 14 anos de 
exílio de Anuradhapura. Quando o Rei recuperou o trono construiu este 
templo, o mais belo dos templos de pedra da Ilha. Na primeira gruta há 
uma imagem de Buddha inclinado, com 14 metros de altura, esculpida da 
rocha, e outras imagens de divindades associadas ao Budismo. Nas pare-
des e tecto encontramos frescos. Na segunda gruta, há cerca de 150 es-
tátuas de Buda em tamanho real, em várias posturas, juntamente algumas 
estátuas de Reis e Deuses. O tecto é coberto com frescos, que retractam 
grandes acontecimentos da vida de Buda e na história do povo Sinhalese. 
Apos esta visita continuação em direcção a Kandy (72 km), visitando o 
Jardim de Especiarias em Matale. Este jardim tem várias plantações de 
canela, cardamomo, pimenta, etc . 
A visita inclui uma breve explicação sobre cada árvore e planta, e no final 
é explicado o uso das especiarias na preparação de alimentos. Visita a 
uma fábrica de Batik. Aqui poderá observar o fabrico local dos típicos ba-
tik. Chegada a Kandy, com visita à cidade, incluindo o Templo do Dente 
Sagrado. Kandy é a capital do Perahera . É um exemplo da influência do 
budismo no Sri Lanka nos dias de hoje. Templos, santuários e mosteiros 
estão por toda a parte mantendo vivas as tradições budistas. Ao fim da 
tarde, poderá assistir a espectáculo de danças típicas do Sri Lanka. Aloja-
mento em Kandy.

5º DIA – KANDY / PERADENIYA / NUWARA ELIYA
Após o pequeno-almoço, visita ao Royal Botanical Gardens em Parede-
niya. Com uma extensão de 147 hectares, inicialmente (1374) era o jardim 
pessoal do Reis de Gampola e Kandy. Existem aqui mais de 5000 espécies 
de árvores, plantas e trepadeiras. Algumas raras e endémicas, outras de 
espécies tropicais oriundas de todo o mundo. O Jardim das Especiarias e 
a casa das Orquídeas são bastante populares. Há 5 avenidas de Palmeiras, 
embelezando os jardins. A palmeira mais antiga e mais alta foi plantada 

em 1905. Continuação para Nuwara Eliya (80 km), com visita a uma plan-
tação e fábrica de chá. Nuwara Eliya é conhecida como a “Little England” 
do Sri Lanka devido aos seus bonitos cenários de montanhas, vales, cas-
catas e plantações de chá. É suposto ser um dos lugares mais frios da ilha, 
mas na realidade é apenas como dia de Primavera
Inglês, embora a temperatura desça à noite.Alojamento em Nuwara Eliya

6º DIA – NUWARA ELIYA / YALA
Após o Pequeno-Almoço saída para Yala (189km). Durante a tarde, expe-
riencie um safari no Parque Nacional de Yala (Ruhuna) – O Parque Nacio-
nal da Rhununu cobre 126.786 hectares e é famoso pela grande varie-
dade de espécies: elefantes, leopardos, veados, crocodilos, mangustos, 
javalis, búfalos selvagens, e muitos outros. Mais de 130 espécies de aves 
fazem deste parque a sua casa.
Alojamento em Tissamaharama.

7º DIA – YALA / GALLE
Após o Pequeno-Almoço saída em direcção a Galle (190 kms). Galle é 
cidade historicamente mais interessante do Sri Lanka. Foi um importante 
porto durante mais de 100 anos, e hoje ainda muitos barcos aportam nes-
ta cidade. Poderá visitar o farol e o porto ou a cidade antiga, onde poderá 
encontrar alguns souvenirs tradicionais. O Forte Holandês de Galle é “Pa-
trimónio da Humanidade”, com o seu sistema de drenagem sofisticado. A 
entrada original para o forte era pelo porto. Alojamento em Galle.

8º DIA – GALLE / WATTALA
Após o Pequeno-Almoço, partida com destino a Wattala via Colombo 
(150 km). Chegando a Colombo, visita pela cidade. Capital comercial do 
Sri Lanka, com movimentadas áreas comerciais e zonas residenciais. Visita 
ao forte (antigo centro administrativo britânico), ao bairro dos Ourives e 
aos bazares. Visita também o BMICH (réplica de Avukana Buddha) e Praça 
da Independência. Alojamento em Wattala.

9º E 10º DIAS – WATTALA / COLOMBO / LONDRES / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, trans-
porte ao aeroporto (15Km). Embarque em voo com destino a Lisboa via 
Londres, com noite a bordo. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.
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A visitar
Banguecoque, a cidade de todas as tentações; Maya Baya, onde foi filmado A Praia; Khao Phing Kam, também cenário de um filme, 
mas de James Bond; Phuket, onde não faltam praias e animação pela noite dentro.

Guia
Moeda: Baht Tailandês THB (1 euro – 39 THB)
Fuso horário: GMT + 7 horas
Idioma: Tailandês

TAILÂNDIA

TAILÂNDIA

Tailândia
Conhecida como o país dos sorrisos, é muito mais do que ape-
nas isso. São centenas de ilhas, todas diferentes e com vários 
motivos de interesse, com uma natureza invulgar, rodeadas por 
mar de onde não apetece sair. É na capital, no entanto, que tudo 
começa. Banguecoque não dorme, seja de dia ou de noite. Tem 
mercados sobre a água ou nas ruas, é percorrida por milhares de 
motorizadas e tem centenas de bares e restaurantes. E quando 
a agitação é demasiada, não faltam locais para onde fugir, co-
mo Chiang Rai, um dos vértices do Triângulo Dourado formado 
por Tailândia, Laos e Myanmar. É uma boa base para explorar a 
região e, durante o dia, para descansar da agitação da capital. À 
noite, no entanto, tudo muda com uma boa dose de restauran-
tes e bares onde não falta a animação. Em Chiang Mai, por outro 
lado, a natureza e a arquitetura dos templos budistas dominam 
as atenções. As montanhas em redor garantem o cenário per-
feito para umas férias inesquecíveis. É essa a grande magia da 

Tailândia: a diversidade. A praia assume-se como alternativa de 
peso, das famosas – e sempre concorridas – Phi Phi até Maya 
Baya, imortalizada pelo cinema no filme “A Praia”.

Com o apoio:

Descubra a cultura tradicional de Chiang Mai num resort de luxo à beira rio.
Localizado nas margens do Rio Ping Mae, na bela cidade do norte da Tailândia,
o Anantara Chiang Mai Resort é um luxuoso santuário de estilo contemporâneo,

tailandês e colonial.
No Chiang Mai Resort encontre um retiro tranquilo, relaxe no sofá da varanda,

admire os jardins tropicais ou contemple o pacífico dia-a-dia da vida ribeirinha tailandesa. 
Refresque-se na piscina à beira rio, delicie-se com rituais de spa exclusivos,

deixe que os nossos profissionais o mergulhem na cultura local com aulas de boxe, 
culinária e massagens tailandesas.

A sua tarde ganhará mais encanto ao apreciar o nosso famoso chá da tarde. 
Brinde o pôr-do-sol num clima tranquilo e romântico a bordo de um cruzeiro no rio. 

Saboreie a culinária internacional e as autênticas especialidades indianas
numa varanda com vista para o rio, ou as experiências culinárias asiáticas

da nossa esplêndida casa colonial.

www.anantara.com
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Incrível Tailândia Pacote Base 2 Noites Bangkok

Trinity Silom     

www.trinitysilomhotel.com

PREÇO INDICATIVO

950€
Pessoa em Duplo em APA

Avani Atrium     

www.minorhotels.com

PREÇO INDICATIVO

855€
Pessoa em Duplo em APA

Anantara Sathorn     

www.bangkok-sathorn.anantara.com

PREÇO INDICATIVO

875€
Pessoa em Duplo em APA

Sofitel SO     

www..sofitel.com

PREÇO INDICATIVO

965€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Istambul / Bangkok / Istambul /  Lisboa em voos Turkish Airlines em classe “W” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com 
assistência local; 2 noites de alojamento no hotel e regime acima indicados;  Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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.
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Ibis Patong     

www.ibis.com

PREÇO INDICATIVO

565€
Pessoa em Duplo em APA

Movenpick Karon Beach     

www.movenpick.com

PREÇO INDICATIVO

753€
Pessoa em Duplo em APA

Extensão a Phuket

Banyan Tree Phuket      

www.banyantree.com

PREÇO INDICATIVO

1.610€
Pessoa em Duplo em APA

Dream Phuket Hotel & Spa      

www.dreamhotels.com/phuket

PREÇO INDICATIVO

665€
Pessoa em Duplo em APA

Le Meridien Phuket     

www.starwoodhotels.com

PREÇO INDICATIVO

789€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Phuket / Bangkok em voos Bangkok Airways em 
classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assis-
tência local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; 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.
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The Racha     

www.theracha.com

PREÇO INDICATIVO

1.125€
Pessoa em Duplo em APA

Extensão a Koh Racha Yai

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Phuket / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto / porto / aeroporto com assistência 
local; barco Phuket / Koh Racha Yai / Phuket; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; 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.
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Koh Tao Sensi Paradise    

www.sensiparadiseresort.com

PREÇO INDICATIVO

625€
Pessoa em Duplo em APA

Koh Tao Montra     

www.kohtaomontra.com

PREÇO INDICATIVO

635€
Pessoa em Duplo em APA

Extensão a Koh Tao

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Koh Samui / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência 
local; ferry Koh Samui / Koh Tao / Koh Samiu; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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.

Anantara Lawanna     

www.anantara.com

PREÇO INDICATIVO

915€
Pessoa em Duplo em APA

Intercontinental Samui     

www.ihg.com

PREÇO INDICATIVO

1.325€
Pessoa em Duplo em APA

Nora Beach Resort And Spa     

www.norabeachresort.com

PREÇO INDICATIVO

775€
Pessoa em Duplo em APA

Ibis Bophut     

www.ibis.com

PREÇO INDICATIVO

539€
Pessoa em Duplo em APA

Extensão a Koh Samui

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Koh Samui / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência 
local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; 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.
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Extensão a Krabi

Beyond Krabi    

www.beyond.resortinkrabi.com

PREÇO INDICATIVO

580€
Pessoa em Duplo em APA

Krabi Thai Village     

www.krabithaivillage.com

PREÇO INDICATIVO

499€
Pessoa em Duplo em APA

Centara Grand Beach     

www.centarahotelsresorts.com

PREÇO INDICATIVO

775€
Pessoa em Duplo em APA

Rayavadee Krabi     

www.rayavadee.com

PREÇO INDICATIVO

1.175€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Krabi / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 
noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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

Extensão a Phi Phi

Phi Phi Natural     

www.phiphinatural.com

PREÇO INDICATIVO

625€
Pessoa em Duplo em APA

Holiday Inn Resort Phi Phi     

www.ihg.com

PREÇO INDICATIVO

815€
Pessoa em Duplo em APA

Phi Phi The Beach     

 www.phiphithebeach.com

PREÇO INDICATIVO

685€
Pessoa em Duplo em APA

Zeavola     

www.zeavola.com

PREÇO INDICATIVO

995€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Phuket / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; ferry Phuket/ Phi Phi/ Phuket; transporte aeroporto/ hotel/ 
aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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
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Extensão a Chiang Mai

Extensão a Chiang Rai

Chiang Mai Plaza     

www.chiangmaiplazahotel.com

The Imperial River House     

www.imperialriverhouse.com

Anantara Chiang Mai      

www.chiang-mai.anantara.com

Le Meridien      

www.lemeridienchiangrai.com

PREÇO INDICATIVO

460€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

589€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

889€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

725€
Pessoa em Duplo em APA

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Chiang Mai / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência 
local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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

Serviços Incluídos no Preço: Voo Bangkok / Chiang Rai / Bangkok em voos Bangkok Airways em classe “Y” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência 
local; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (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



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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