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Remodelado em 2016, o hotel Baía Azul, 
apresenta-se agora com uma decoração 
moderna e em tons suaves.
O Hotel está localizado a 20 minutos
do aeroporto, a 3 km do centro
do Funchal e a poucos metros do mar
e do comércio local.
Os 215 quartos standard, todos 
elegantemente decorados e com grandes 
varandas com vista para
o Oceano Atlântico, estão equipados
com mini bar, secretária, cofre, TV LCD 
com canais por cabo, casa de banho
com duche e secador de cabelo, telefone, 
ar condicionado e WI Fi gratuito.

Todos os quartos são não fumadores
e temos 2 quartos standard adaptados
a necessidades especiais.
O hotel dispõe também de um SPA com 
salas de massagem, sala de relaxamento, 
ginásio, piscina de água aquecida, cardio 

fitness, sauna, banho turco e sala 
polivalente, 2 piscinas exteriores,
uma para adultos e outra para crianças, 
ambas de água aquecida, um restaurante 
buffet onde são servidas especialidades 
da gastronomia local e são promovidas 
noites temáticas todas as semanas,
um restaurante à la carte onde
a especialidade é a gastronomia 
portuguesa, um restaurante Italiano,
para refeições mais ligeiras e com
uma imponente vista para o oceano,
um bar panorâmico que serve deliciosos 
cocktails enquanto se ouve música
ao vivo, um bar de piscina e toda
uma série de outros serviços tais como 
shuttle gratuito para a cidade do Funchal, 
lavandaria, sala de conferências
com capacidade até 400 pessoas,
internet Wi Fi gratuita em todas as áreas 
públicas e parque de estacionamento 
privativo.

Rua Quinta Calaça
9004-530 Funchal - Madeira

Tlf: 291 700 400



Razões para fazer a mala
1. GASTRONOMIA TÍPICA
O arquipélago oferece uma gastronomia simples e saudável, indo buscar 

ao mar alguns dos seus pratos mais típicos, como o filete de atum e o 

filete de espada. Não deixe de experimentar a carne de vinho e alhos e a 

famosa espetada em pau de louro, bastante apreciadas acompanhadas do 

excelente bolo do caco e do milho frito.

2. PASSEIOS E CAMINHADAS
As vilas típicas da ilha são locais ideais para uns belos passeios e para co-

nhecer o verdadeiro espírito e cultura deste arquipélago. Descubra e apre-

cie as antigas praças recuperadas ladeadas por casas repletas de flores es-

palhadas pelas magníficas ruas com verdadeiros tesouros arquitetónicos.

3. PANORÂMICAS INIGUALÁVEIS
Com paisagens fantásticas, a ilha da Madeira oferece-lhe uma variedade 

de cenários de cortar a respiração. Sejam as maravilhosas praias ou as so-

berbas montanhas verdejantes, toda a panorâmica encontra em si carac-

terísticas únicas e imperdíveis.

4. COMPRAS
 Definitivamente a não perder o vinho da Madeira. Dispensa qualquer 

apresentação, mundialmente conhecido e servido nas mais ilustres mesas. 

Outras opções são os trabalhos em vime e flores. As floristas dispõem já de 

pequenas caixas para acondicionar as suas plantas, de modo a chegarem 

nas melhores condições ao continente.
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Madeira e
Porto Santo
São dois destinos cada vez mais escolhidos para férias e esca-
pas de fim-de-semana. Estes pontos assinalados no mapa há 
quase 600 anos pelos navegadores portugueses, têm dado que 
falar pelo mundo. A Madeira foi eleita o melhor destino insular 
do mundo nos World Travel Awards de 2015. A irmã mais pe-
quena, Porto Santo, também tem elevado a fasquia, apostando 
no turismo de bem-estar e no mergulho. É o refúgio ideal pa-
ra quem quer combinar umas férias entre a ilha mais badala-
da e uns dias passados numa das melhores praias da Europa. 
O extenso areal dourado, conhecido por lá se localizar o maior 
centro de talassoterapia de Portugal, o interior árido, os passeios 
para observação de cetáceos e golfinhos, tudo contribui para 
que Porto Santo seja especial. Da Madeira diz-se o mesmo, seja 
quem lá vai para ver o estrondoso fogo-de- artifício na entrada 
do Ano Novo ou quem se rende à diversidade da natureza e às 
paisagens distintas, da montanha à praia. Durante todo o ano, 
o arquipélago respira tradições e festas, dá a provar a saborosa
gastronomia regional à internacional e proporciona excelentes 
condições para a prática de atividades ao ar-livre e desporto de 
aventura. Sirva-se de uma poncha numa tasca típica do Funchal, 
distribua sorrisos ao povo que bem recebe e parta com o senti-
mento de que foi pouco tempo.

A visitar
Piscinas naturais de Poças do Gomes, no Funchal; Teleférico que sai do centro do Funchal e oferece uma vista única sobre a cidade; 
Santana e as tradicionais casinhas triangulares e coloridas; Ir ao topo do Pico Arieiro; Festa da Flor do Funchal; Ponta do Sol e banho 
na queda de água; Fajã dos Padres e apanhar o elevador – não aconselhável a quem tem vertigens; Em Porto Santo, aproveitar os nove 
quilómetros de praia de areia dourada.

Com o apoio:Guia
Moeda: Euro
Fuso horário: GMT –1
Idioma: Português
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Onde ir - a não perder 
LEVADAS
Estes antigos canais de irrigação, feitos pela mão do homem no século 

XVI, são hoje, definitivamente, um passeio a não perder para ver mais de 

perto a beleza desta ilha. Incontáveis são os percursos disponíveis, pelo que 

bastará apenas escolher um deles, tendo em conta o grau de dificuldade, 

duração e os equipamentos recomendados, entre outros itens.

JARDIM TROPICAL MONTE PALACE
Adquirida pela Fundação José Berardo para sede, a antiga “Quinta do Prazer” 

do século XVIII veio a transformar-se neste interessante jardim tropical. O 

edifício alberga um museu com uma coleção africana do Zimbabué e uma 

coleção de raros e belíssimos minerais.

LIDO PROMENADE
A Promenade faz ligação entre a zona do Lido e a Praia Formosa. Com 

palmeiras e agradáveis jardins ao longo do passeio, existem 3 piscinas 

públicas onde pode apanhar um pouco de sol e desfrutar de encantadoras 

vistas sobre o mar e sobre o Cabo Girão. Encontra ainda alguns restaurantes 

especializados em diferentes tipos de cozinha onde pode saborear a sua 

refeição enquanto se deslumbra com os magníficos pôr-do-sol!

PRAIA DA ILHA | PORTO SANTO
De areia clara e fina, águas transparentes e límpidas e temperaturas amenas 

e suaves, a Praia da Ilha de Porto Santo é considerada paradisíaca e famosa 

pelas propriedades terapêuticas das suas areias.
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3 DIAS / 2 NOITES

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

2º DIA – MADEIRA
A ilha da Madeira, pela sua riqueza cultural, ambiental e 

gastronómica, é um destino obrigatório. Aproveite estes 
dias para (re) descobrir o Jardim do Atlântico, passear pelas 
ruas do Funchal, apreciar as florestas de Laurissilva através 
dos trilhos das levadas, ou simplesmente, aproveite para 
relaxar ao som das ondas do mar.

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

Madeira
“O Jardim do Atlântico”

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de porão (uma peça até 8 kg de bagagem de 
mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa ou Porto (valor 
indicativo: 34€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. / Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados no programa, taxas locais e extras de caráter pessoal.

Notas preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfer 1 Pessoa: 23€ (ida e 
volta). VOOS DIÁRIOS TAP, À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO
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Orquídea    

Funchal

www.hotel-orquidea.com

PREÇO INDICATIVO

284€
Pessoa em Duplo em APA

Dom Pedro Garajau    

Garajau

www.dompedro.com

PREÇO INDICATIVO

269€
Pessoa em Duplo em SA

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

Hotel do Centro    

Funchal

www.hotelwindsorgroup.pt

PREÇO INDICATIVO

276€
Pessoa em Duplo em APA

Dorisol Florasol   

Funchal

www.dorisol.com

PREÇO INDICATIVO

279€
Pessoa em Studio em MP

Dorisol Buganvilia    

Dorisol Mimosa                     Funchal

www.dorisol.com

PREÇO INDICATIVO

279€
Pessoa em Studio em APA

Hotel do Carmo   

Funchal

www.hoteldocarmomadeira.com

PREÇO INDICATIVO

282€
Pessoa em Duplo em APA

Dorisol Estrelicia   

Funchal

www.dorisol.com

PREÇO INDICATIVO

297€
Pessoa em Duplo em MP

Cheerfulway Bravamar   

Ribeira Brava 

www.cheerfulway.pt/pt/cheerfulway-bravamar-hotel 

PREÇO INDICATIVO

255€
Pessoa em Duplo em S A

8
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Savoy Gardens    

Funchal

www.savoyresort.com

PREÇO INDICATIVO

309€
Pessoa em Duplo em APA

Baía Azul    

Funchal

www.cardosomadeirahotels.com

PREÇO INDICATIVO

312€
Pessoa em Duplo em APA

Pestana Miramar     

 Funchal

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

328€
Pessoa em Duplo em APA

Alto Lido    

Funchal

www.cardosomadeirahotels.com

PREÇO INDICATIVO

290€
Pessoa em Duplo em APA

Nota: Hotel encerrado de 01/11/2017 a 31/01/2018

The Lince Madeira    

Funchal

www.thelince-madeira.com

PREÇO INDICATIVO

298€
Pessoa em Duplo em APA

Dom Pedro Madeira    

Machico

www.dompedro.com

PREÇO INDICATIVO

277€
Pessoa em Duplo em APA 

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

Raga    

Funchal

www.hotelraga.com

PREÇO INDICATIVO

254€
Pessoa em Duplo em APA 

Castanheiro Boutique Hotel    

Funchal

www.castanheiroboutiquehotel.com 

PREÇO INDICATIVO

340€
Pessoa em Duplo em APA 
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VILA GALÉ SANTA CRUZ
DESDE 60€ POR PESSOA / NOITE *

* IVA incluído à taxa em vigor.  Oferta válida a partir de 1 de maio de 2018 em regime de quarto standard com pequeno-almoço.

SEMPRE PERTO DE SI   •   PORTUGAL E BRASIL   •   LAZER E NEGÓCIOS   •   CIDADE, PRAIA E CAMPO   •   WWW.VILAGALE.COM

Levadas, mergulho, bolo do caco, espetadas de pau de loureiro, poncha... 
Tudo isto e muito mais no Vila Galé Santa Cruz!
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Savoy Saccharum     

Calheta

www.saccharumhotel.com

PREÇO INDICATIVO

363€
Pessoa em Duplo em APA

Savoy Calheta Beach     

Calheta

www.calheta-beach.com

PREÇO INDICATIVO

373€
Pessoa em Duplo em TI

The Vine     

Funchal

www.hotelthevine.com

PREÇO INDICATIVO

403€
Pessoa em Duplo em APA 

Não reembolsável

Vidamar Resorts Madeira     

Funchal

www.vidamarresorts.com

PREÇO INDICATIVO

383€
Pessoa em Duplo em MP

Pestana Carlton Madeira     

Funchal

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

327€
Pessoa em Duplo em APA

Meliã Madeira Mare     

Funchal
www.meliamadeira.com

PREÇO INDICATIVO

337€
Pessoa em Duplo em APA

The Cliff Bay     

Funchal

www.portobay.com 

PREÇO INDICATIVO

402€
Pessoa em Duplo em APA 

Pestana Grand     

Pestana Casino Park        Funchal

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

321€
Pessoa em Duplo em APA
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Circuito à Descoberta 
da Ilha da Madeira  
5 DIAS / 4 NOITES
PENSÃO COMPLETA E VISITAS INCLUÍDAS

1º DIA - SÁBADO - LISBOA OU PORTO / FUNCHAL
Comparência no aeroporto com 2 horas de antecedência 
para formalidades de embarque. Partida em voo TAP com 
destino ao Funchal. Chegada e acolhimento. Transfere para 
o Hotel. Check-in e almoço (bebidas não incluídas). Da par-
te da tarde, saída para o Monte, que detém uma fantástica 
vista sobre a baía do Funchal. Visita à Igreja de Nossa Se-
nhora do Monte e passeio pelo interior dos magníficos jar-
dins, local ideal para contemplar a beleza da natureza. De 
seguida, descida de teleférico (bilhete incluído) que liga o 
Monte à zona antiga da cidade do Funchal. Continuação 
em direção ao Curral das Freiras, pequena vila com uma lo-
calização única na Ilha da Madeira, rodeada por enormes 
montanhas, num vale profundo, que parece a cratera de um 
vulcão. Subiremos depois ao Miradouro da Eira do Serrado a 
1094m de altitude, de onde se desfruta uma deslumbrante 

paisagem sobre o Curral das Freiras e a panorâmica sobre 
todo o vale e montanhas do maciço central. De regresso à 
cidade do Funchal, paragem no Miradouro do Pico de Bar-
celos, localizado a 355 metros de altitude, oferece vistas pa-
norâmicas sobre a baía e o anfiteatro do Funchal, tendo as 
ilhas Desertas ao fundo. Regresso ao hotel. Jantar (bebidas 
não incluídas) e alojamento.

2º DIA - DOMINGO - CAMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO 
/ PORTO MONIZ / NOITE TÍPICA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Câ-
mara de Lobos. Esta vila piscatória, “casa” da Poncha Ma-
deirense, deve o seu nome ao facto de, no passado, aqui 
existirem muitos lobos-marinhos. Subindo até ao Estreito 
de Câmara de Lobos, continuaremos até atingir o Cabo 
Girão, o miradouro mais alto da Europa com 580 metros 
de altitude e com pavimento em vidro. Segue-se para a Ri-
beira Brava, uma das mais antigas localidades da Madeira. 
Possibilidade de visita à Igreja local e ao mercado. Prosse-
guimos em direção a Porto Moniz, através do planalto mais 
alto da ilha: Paul da Serra, a 1500 metros de altitude, com 
passagem por Canhas, Ponta do Sol, Fanal e Santa do Porto 
Moniz. Paragem num miradouro para uma vista panorâmica 
da costa norte da Ilha. Chegada a Porto Moniz, vila piscató-
ria que tem como principal atração as piscinas naturais, de 
rocha de lava, que o mar preenche com águas cristalinas. 
Após o almoço  (bebidas selecionadas incluídas), o regres-
so à cidade do Funchal será efetuado pelo Seixal, Véu da 
Noiva (uma majestosa queda de água) e Miradouro de En-
cumeada (montanha que separa a costa norte da costa sul). 
Atravessaremos a famosa floresta Laurissilva (classificada 
pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade). 
Chegada ao hotel. Pelas 19h30, saída do Hotel para jantar 
em restaurante típico, onde será servida a famosa “espetada 
madeirense” com animação folclórica de danças e canta-
res da Madeira (bebidas selecionadas incluídas). Regresso ao 
hotel pelas 22h30 e alojamento. 

3º DIA - SEGUNDA - FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO
Após o pequeno-almoço saída para visita ao Jardim Botâ-
nico do Funchal, que funciona desde 1960 com o objetivo 
de preservar várias espécies da flora mundial. Tem uma área 
de 35 mil metros quadrados e mais de 2500 tipos de plantas 
exóticas de todo o mundo (entrada incluída). Visita ao mu-
seu de História Natural. Continuação em direção ao centro 
da cidade, onde a pé visitamos o Mercado dos Lavradores, 
uma verdadeira explosão de cores, sensações e aromas 
únicas, um dos marcos que a capital da Madeira tem para 
oferecer. Aqui poderá encontrar frutas tropicais, vegetais e 
legumes frescos, especiarias, flores exóticas, diversas varie-
dades de peixe da ilha, artigos em vime, as famosas botas de 
vilão entre muitos outros artigos. Neste mercado, algumas 
das vendedoras mantêm a tradição de trajar o típico e colo-
rido fato madeirense.  
De seguida, aprecie a pé a arte exposta em cada uma das 
portas pintadas como telas na rua de Santa Maria. Continua-
ção para visitar a fábrica de bordados tradicionais “Patrício & 
Gouveia”, feitos em tecidos de linho, seda, algodão e organ-
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di, criando peças que são verdadeiros tesouros, que passam 
de geração em geração. De seguida, passeio pelas movi-
mentadas artérias do Funchal, passando pela Praça do Mu-
nicípio e pela Igreja do Colégio, um dos mais interessantes 
exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal. 
Visita à adega de Vinhos da Madeira Oliveiras, ponto de pa-
ragem obrigatório para conhecer os diversos tipos de vinho 
regional e contactar com a história desta bebida desde o 
processo de produção da vinha até à sua transformação em 
vinho.  A degustação incluirá a prova de 2 vinhos da Madeira, 
acompanhada do típico bolo de mel. Já no final da manhã, 
visita à Sé Catedral e à Avenida Arriaga. Após um relaxante 
almoço em restaurante local, com bebidas incluídas, visita 
ao museu “Madeira Story Centre” - regresso ao hotel.

4ºDIA - TERÇA - CAMACHA / PICO DO AREEIRO /
SANTANA (VISITA PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA) / 
MACHICO
Neste dia inteiro de excursão, após o pequeno-almoço buf-
fet no hotel, saída do Hotel em direção à Camacha. Situada 
no interior da Ilha da Madeira, no concelho de Santa Cruz, 
é particularmente conhecida pelo seu folclore que anima e 
dinamiza as festas do concelho e também pela sua indústria 
do vime. Em seguida, subida ao Pico do Areeiro, o terceiro 
cume mais alto da ilha, com 1818m de altitude onde as vis-

tas são fabulosas, com a paisagem as nuvens a pairar sobre 
as formações rochosas do maciço montanhoso. Em dias de 
céu limpo, é possível avistar a costa sul da ilha e até a Ilha de 
Porto Santo. Continuação para o Ribeiro Frio, local de gran-
de beleza natural, localizado no coração da Floresta Lauris-
silva (Património Mundial Natural classificado pela Unesco) 
e ponto de partida para algumas das mais belas Levadas da 
Ilha. Visita ao viveiro de Trutas Arco-íris (visa a produção de 
trutas para o repovoamento das linhas de água da Ilha), se-
guido de um pequeno passeio a pé ao longo de uma levada. 
De seguida, Santana: conhecida pelas suas casas em forma 
de triângulo e cobertas de colmo, uma das imagens mais 
tradicionais da ilha. Almoço (bebidas selecionadas incluídas) 
no restaurante O Colmo. Após o almoço, continuação para 
a cidade do Machico: paragem para visita ao centro da ci-
dade, local onde desembarcaram os primeiros navegadores 
que terão descoberto a Ilha da Madeira em 1419. Regresso 
ao Hotel, jantar (bebidas não incluídas) e alojamento.

5º DIA - TERÇA - FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Em hora a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em 
voos TAP com destino a Lisboa ou Porto. Chegada e fim do 
programa.

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de porão (uma peça até 8 kg de bagagem de mão), 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 4 noites de alojamento no hotel, regime de pensão completa, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais) e 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. 

VOOS TAP, AOS SÁBADOS À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Alto Lido     

www.cardosomadeirahotels.com

PREÇO INDICATIVO

690€
Pessoa em Duplo

Nota: Hotel encerrado de 01/11/2017 a 31/01/2018
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Excursões * DIAS PREÇO POR PESSOA

PORTO MONIZ
Começando pela vista piscatória de Câmara de Lobos e passando por R. Brava, 

P. Sol, Calheta, até ao planalto do Paúl da Serra e Rabaçal. Almoço. Depois a exu-

berante costa norte até S. Vicente com chegada à Encumeada e passagem pelo 

Cabo Girão.    

quartas 
sextas

sábados
42,50

SANTANA 
Subida ao “Poiso” e daí até o Pico do Arieiro (1810m). Descida até o Ribeiro Frio, 

com os seus jardins com plantas endémicas e viveiros de trutas. Continuação até 

Santana com as famosas Casas Típicas de Colmo. Almoço. Regresso ao Funchal 

passando por Porto da Cruz, Portela, Pico do Facho, Sto. Serra e Camacha com 

paragem para uma visita a um atelier de “Obra de Vimes”.

terças 
sábados

42,50

EIRA DO SERRADO E MONTE 
Começo no Pico dos Barcelos (355m), subida para a Eira do Serrado (1094m) com 

Miradouro sobre o Curral das Freiras. Visita ao Monte - Igreja de N. S. do Monte e a 

uma casa de bordados com possibilidade de prova de vinhos.  

segundas 
quintas

30,00

NOITE TÍPICA COM FOLCLORE 
Jantar típico Madeirense onde a famosa “espetada” não faltará. Durante o jantar 

exibição de um grupo folclórico (vinho, café e água incluídos). No regresso ao 

Hotel, passagem por um miradouro para apreciar a vista noturna sobre a cidade 

do Funchal.

quartas
sextas 

domingos
37,50 

* Mínimo 2 Participantes Nota: As Excursões poderão ser canceladas ou alteradas devido às condições atmosféricas.

PERÍODO GRUPO Nº LUG. MARCA E MODELO PREÇO POR DIA

01.11.17 a 30.04.18

A 5 Renault Clio ou similar (3 portas) 34,00

B 5 Renault Clio ou similar (5 portas) 35,00

C 5 Nissan Note ou similar 41,00

D 5 Renault Megane ou similar 56,00

E 5 Renault Megane Break DCI 78,00

F 7 Dacia Logan 1.5 Diesel (ou similar) 106,00

G 9 Renault Traffic DCI (ou similar) 115,00

Rent-a-Car Madeira

SUPLEMENTOS
Entrega/devolução no aeroporto: 12€ por aluguer (08h30 às 18h00) Entrega/devolução no aeroporto: 23,50€ por aluguer (18h01 às 08h29) Entrega/recolha fora dos concelhos do Funchal, 
Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos: 25€ por aluguer Dia 25/12/2017 - Taxa de serviço: 25€ por aluguer Condutor adicional: 20€ por aluguer Cadeira para crianças: 5€ por dia GPS: 10€ por dia

NOTA no ato do levantamento da viatura será exigida caução (consoante o grupo)
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VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de porão (uma peça até 8 kg de bagagem de 
mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 4 ou 7 noites de alojamento em quarto superior vista mar com pequeno-almoço buffet diário, um Jantar no Restaurante à la Carte “ IL 
Massimo” (bebidas seleção Meliá incluídas), 5 bebidas por pessoa no Bar (vinho branco ou tinto seleção Meliá, cerveja, refrigerantes, água ou café), wi-fi internet gratuito, internet desk no lobby gratuito, 
garagem grátis, utilização gratuita do ginásio, piscina interior e jacúzi; tratamentos no Maloclinic SPA que incluem: massagem “Malo Sensations” (50 min.), massagem facial e sacro craniana (30 min.), 
manicura/reflexologia podal (15 min.) e entrada na zona “Acqua Sensations” durante a estadia; taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo:34€, sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais) e 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. 

Meliã Madeira Mare       

www.meliamadeira.com

Pacote de 7 Noites
PREÇO INDICATIVO 866€

Pessoa em Duplo

Pacote de 4 Noites
PREÇO INDICATIVO 669€

Pessoa em Duplo

 Romance Meliá Mimos a Dois
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VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E”, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 
noites de alojamento em quarto superior vista mar com pequeno-almoço buffet diário no restaurante do hotel ou continental no quarto (até ao meio dia), boas vindas no 
quarto com fruta, água mineral, espumante, velas e pétalas de rosa, jantar diário no âmbito Dine Aroud (bebidas não incluídas), 1 hidroterapia de 25 minutos a dois, oferta de 
voucher a ser trocado por uma das seguintes atividades(meio dia): massagem parcial ou passeio de barco ou jeep safari ou visita à cidade em tuk tuk, livre acesso ao Centro 
de Talassoterapia: piscina vital, jacuzzi, duche contrasre, sauna, banho turco, lounge zen e zona de relaxamento, livre acesso ao VIDA Health Club e atividades desportivas 
associadas, facilidades gratuitas: bilhar, ténis de mesa, squash, late check-out (mediante disponibilidade); taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo:34€, 
sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e 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. 

Vidamar Resort Madeira      

www.vidamarresorts.com

Pacote de 2 Noites
PREÇO INDICATIVO

424€
Pessoa em Duplo

 Romance Vidamar Madeira a Dois

TRANQUILIDADE NA ILHA
Situado a 2 Km do centro da capital da ilha, o VIDAMAR RESORTS MADEIRA beneficia de uma exclusiva localização sobre o mar. O hotel foi concebido 
num estilo contemporâneo e elegante, com unidades de alojamento espaçosas e modernas, varandas com vista para o mar e para luxuriantes jardins 
projectados ao pormenor. 300 Quartos. Conceito de “Dine Around” com 4 opções de Restaurantes. 3 Piscinas exteriores de água salgada, 1 para 
crianças. Aqua Area - 1 Piscina interior aquecida com jacuzzi, sauna e área separada para crianças. SEA SPA THALASSO com tratamentos de beleza e 
bem estar. VIDA Health Club. Mesa de ténis. 2 courts de Squash. Aquatica Kids World. As facilidades desportivas mencionadas são gratuitas excepto 
thallassoterapia.

www.vidamarresorts.com
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Famílias na Madeira

VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E” com direito a uma peça de 23 kg de bagagem de porão (uma peça 
até 8 kg de bagagem de mão), transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 5 noite de alojamento conforme opção escolhida com pequeno-almoço buffet 
diário, um cesto de frutas tropicais e uma garrafa de água no quarto à chegada; taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo: 34€, sujeitas a reconfirmação 
e alterações legais) e 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 adultos e 1 criança até aos 12 anos inclusive. 

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E”, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 5 ou 
7 noites de alojamento conforme opção escolhida com pequeno-almoço buffet diário, um cesto de frutas tropicais e uma garrafa de água no quarto à chegada; taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo: 34€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e 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 adultos e 1 criança até aos 12 anos inclusive. 

Four Views Monumental     

www.fourviewshotels.com

Four Views Baía     

www.fourviewshotels.com

A 538€ B
 647€

A 529€ B
 547€

A 450€ B
 528€

A 444€ B
 457€

Pacote de 7 Noites
PREÇO INDICATIVO

Pacote de 7 Noites
PREÇO INDICATIVO

Pacote de 5 Noites
PREÇO INDICATIVO

Pacote de 5 Noites
PREÇO INDICATIVO

A: para ocupação de 2 Adultos + 1 Criança até aos 12 anos
B: para ocupação de 2 Adultos + 2 Crianças até aos 2 anos
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Experiências na Madeira

VOOS DIÁRIOS TAP À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E”, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites 
de alojamento conforme opção escolhida com pequeno-almoço buffet diário, uma descida de cestos (válido de 2.ª feira a sábado – das 09h00 às 18h00) ou um city tour em 
autocarro panorâmico (dur. aprox. 1 hora); taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo: 34€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. 
Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Nota: Alojamento disponível em outras unidades: consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa ou Porto/Funchal/Lisboa ou Porto em voos TAP em classe “E”, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de 
alojamento conforme opção escolhida com pequeno-almoço buffet diário, Opção A: um jeep tour de meio dia “Curral das Freiras e Falésias” (3.ª f. e sáb.) ou Opção B: um jeep 
tour de dia inteiro “O Encantador Norte” (6.ª f.); taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo: 34€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de via-
gens. Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Nota: Alojamento disponível em outras unidades: consulte-nos.

Dom Pedro
Madeira    

 www.dompedro.com

Dom Pedro
Garajau   

www.dompedro.com

Baía Azul    

www.cardosomadeirahotels.com

Four Views
Baía    

www.fourviewshotels.com

Meliã Madeira 
Mare     

www.meliamadeira.com

Vidamar Resort
Madeira     

www.vidamarresorts.com

PREÇO INDICATIVO

229€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO
A 232€
B 262€ 

Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO
A 297€
B 307€ 

Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO
A 389€
B 399€ 

Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

279€
Pessoa em Duplo em APA

PREÇO INDICATIVO

295€
Pessoa em Duplo em APA
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O The Lince Madeira Lido Atlantic Great Hotel
está localizado na zona nobre do Funchal, Lido,

junto à relaxante promenade marítima.
O Hotel disponibiliza 2 suites juniores, 2 quartos superiores

e 70 quartos standard com vista montanha e mar,
todos com varanda privada.

Dispõe de uma piscina exterior com terraço e interiores 
contemporâneos apoiados pelo Restaurante Le Lynx Atlantic 

que apresenta no seu menu diário, pratos tradicionais 
portugueses, pelo Lynx Pool Bar que serve uma requintada 

selecção de lanches e bebidas junto à Piscina
e pelo Lynx Lounge onde pode encontrar
a calma do prazer de tomar uma bebida.

Quartos equipados com
AR CONDICIONADO  |  VIDROS DUPLOS  |  TV LCD

COFRE GRATUITO  |   TELEFONE  |  MINIBAR  |  WC COM BANHEIRA
SECADOR DE CABELO  |  FREE WI-FI

Facilidades
PISCINA EXTERIOR  |  GARAGEM PAGA  |  GINÁSIO  |  SALA DE REUNIÕES

RESTAURANTE LYNX ATLANTIC (pequenos-almoços, jantares e almoços)
LOBBY BAR  |  LYNX POOL BAR

SALA LYNX PARADINUS  |  SALA DE REUNIÕES

Estrada Monumental N. 274, Funchal, 9000-100, Portugal
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1º DIA – LISBOA / PORTO SANTO
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos TAP com destino ao Porto Santo. 
Chegada ao aeroporto de Porto Santo, acolhimento e transporte para o 
hotel escolhido. Alojamento.

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

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

Porto Santo “A Ilha Dourada” 
8 DIAS / 7 NOITES

COMBINADO “MADEIRA E PORTO SANTO” – CONSULTE-NOS

Serviços Incluídos no Preço voo Lisboa/Porto Santo/Lisboa em voos TAP em classe “E” com 
direito a uma peça de 23 kg de bagagem de porão (uma peça até 8 kg de bagagem de mão), 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento no hotel e 
regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indi-
cativo: 34€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e 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. 

Vila Baleira    

www.vilabaleira.com

PREÇO INDICATIVO

438€ / 683€
Pessoa em Duplo em APA / TI

Porto Santo Hotel & Spa    

www.hotelportosanto.com

PREÇO INDICATIVO

400€
Pessoa em Duplo em APA

Pestana Ilha Dourada     

www.pestana,com

PREÇO INDICATIVO

453 €
Pessoa em Duplo em APA

VOOS TAP AOS SÁBADOS À PARTIDA DE LISBOA OU PORTO

Localizado na Ilha de Porto Santo,
à beira mar, a 1,5 km do centro da Vila.

QUARTOS
94 twin standard, todos equipados com casa
de banho completa, ar condicionado, secador

de cabelo, telefone de linha direta e cofre
(mediante pagamento), mini bar, tv cabo e varanda. 

Paralelamente dispõe de 5 Villas, com jardim 
privado, constituídas por 1 quarto, com 2 casas
de banho privativas e sala de estar (Suite Villa)

ou por 2 quartos, com 3 casas de banho privativas
e sala de estar (Familly Villa), mini bar,

cofre (gratuito), tv cabo e ar condicionado.

SERVIÇOS
1 Restaurante, 2 Bares, Bar Tropical,
Bar Atlântico (snack bar) junto à praia,

1 piscina exterior, mini-golfe, ping-pong,
sala de estar com ar condicionado

e com acesso a internet wi-fi. 

SPA
Cascata, Pescoço de Cisne, Jacuzzi-Geyser,

jardim interior, salas de massagens,
áreas de relaxamento, hamamm, hidromassagem, 

banho de vichy, ginásio (mediante pagamento)
(maiores de 16 anos).
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MADEIRA IS GOLD
P

estana C
R

7 Funchal

Pestana Colom
bos - All Inclusive

P
estana P

rom
enade

P
estana P

alm
s

P
estana C

asino P
ark

P
estana C

arlton M
adeira

P
estana Ilha D

ourada

P
estana O

cean B
ay

P
estana M

iram
ar &

 P
estana V

illage

Pestana Casino Studios

LTI P
estana G

rand

P
estana R

oyal - All Inclusive

Pestana Porto Santo - All Inclusive

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K







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

SEGUROS

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal, por acidente

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

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

5 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido em Portugal

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

OPERADOR
Seguro já incluido

ESSENCIAL
Apenas + 3,00€

EXCLUSIVO
Apenas + 26,00€

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

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.



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 30.04.2017

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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