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Todas as alturas são boas para visitar Cuba. E todas as razões também.

Visite Havana, cidade Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, autêntico 

museu ao ar livre e uma das mais vibrantes cidades dos nossos dias, onde se ouvem 

ritmos quentes da música em cada esquina. E se dança a salsa e o cha cha cha,

ao sabor de um cocktail. Não perca as praias mais paradigmáticas, e os mais belos 

Cayos do Caribe, ou parta à descoberta da Cuba mais profunda de Trinidad

e Cien Fuegos. Qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a razão da sua visita,

existe sempre uma Cuba diferente à sua espera.

AUTÊNTICA AVENTURA

autenticacuba.com

Informações e reservas na sua agência de viagens - Consulte www.solferias.pt
SOLIFÉRIAS, Operadores Turísticos, S.A.| Sede: Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1º B, 1600-196 Lisboa  |  Capital Social 109.000 EUR MATRIC. CRC Porto | NIPC 503 339 938 | RNAVT n.º 1989
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Cinco séculos não foram suficientes para que o via-

jante da nossa época, deixasse de fantasiar sobre as 

belezas e riquezas destas terras longínquas. Praias 

paradisíacas, cidades coloniais, civilizações perdidas, 

patrimónios da humanidade, culturas mescladas, na-

tureza no seu estado mais puro, gastronomias riquís-

simas são algumas das razões que leva o imaginário 

de qualquer europeu a vaguear por estas paragens. 

Perca-se na paisagem lunar do árido deserto de Ata-

cama; Viva o realismo mágico na Colômbia, país que 

combina a diversidade geográfica como nenhum 

outro no continente sul-americano, conjugando a vi-

da moderna com a herança histórica como só a Co-

lômbia sabe fazer; deixe o imaginário e venha em-

brenhar-se no verde perfurado por raios de sol nas 

florestas da Costa Rica e na imponência dos seus 

vulcões, não perdendo um banho nas praias selva-

gens banhadas pelo Pacífico; nos ritmos frenéticos de 

Cuba com as suas calmas praias do caribe e uma vi-

brante história e gastronómica; na maravilha da en-

genharia que o canal do Panamá nos transmite, num 

país em evolução permanente; na cultura ancestral 

do Peru que o fará recordar civilizações milenares en-

tretanto desaparecidas.

Razões para fazer as malas são inúmeras pelo que 

não será difícil encontrar a sua.

Brochura válida de 01 novembro 2017 a 30 abril 2018
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Argentina

ARGENTINA

Tango, Terra de Fogo, Ushuaia, Pampa, gaúchos, Patagónia, Eva 
Perón… nomes que fascinam o nosso imaginário e evocam um 
só país: a Argentina. Sétimo maior país do mundo, a Argentina 
divide o seu território entre o continente americano e a Antár-
tida.
Devido à sua extensão territorial, o país possui uma grande va-
riedade climática: temperado e húmido na planície das Pampas, 
frio e húmido na Patagónia, subtropical na parte norte e quente 
no noroeste.
Descoberta em 1516 pelo navegador espanhol Juan Diaz So-
lis, este território que já era ocupado por parte do Império Inca 
e por nómadas ameríndios, deve o seu nome à palavra latina 
argentum, alusão ao metal precioso encontrado na posse de 
alguns indígenas, sem saber que eles o haviam recebido dos 
marinheiros da expedição portuguesa dirigida por Aleixo Garcia. 
O domínio espanhol durou até 1816, ano da sua independência.
A capital, Buenos Aires é um importante pólo cultural, com seus 
inúmeros museus e galerias de arte, além da sua vigorosa co-

munidade teatral. As influências europeias sentem-se muito na 
arte, na arquitectura e no estilo de vida dos argentinos. Univer-
salmente conhecido, o tango é a forma de arte mais emble-
mática dum país com um sem número de atracções naturais e 
culturais.

A visitar 
Buenos Aires é a capital da Argentina; Plaza de Mayo é considerado o “centro” de Buenos Aires; Recoleta abriga algumas das prin-
cipais atrações turísticas; Cataratas de Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no rio Aguaçu localizadas no Parque 
Nacional.

Guia
Moeda: Peso Argentino ARS (1 euro – 20,40 ARS)
Fuso Horário: GMT – 3 horas
Idioma: Espanhol

Com o apoio:

BUENOS AIRES
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Buenos Aires
7 DIAS / 5 NOITES 

1.º DIA – LISBOA OU PORTO / MADRID / BUENOS AIRES
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voo Ibéria com destino a 
Madrid, para escala e novo embarque em voo da Ibéria com des-
tino a Buenos Aires. Chegada ao aeroporto Internacional Ezeiza, 
acolhimento à chegada, transporte regular em direcção ao ho-
tel. Resto de dia livre para conhecer a capital da Argentina, e a 
segunda maior área metrópole da América do Sul. Alojamento. 

2.º, 3.º, 4.º, 5.º DIAS - BUENOS AIRES
Pequeno almoço. Dias totalmente livres para descobrir a cidade 
mais europeia da América do Sul, ou realizar algumas das ex-
tensões. Em primeiro lugar sugerimos um passeio pelo bairro 
San Telmo, um dos mais antigos bairros da cidade, caracterizado 
pelo seu casario colonial e as ruas empedradas. Em San Telmo 
destaque para a Paroquia San Pedro Gonzalez Telmo e o Museu 
Mundial do Tango. Mesmo ao lado temos o bairro de Monserrat 
onde encontrará a maior parte dos edifícios oficiais.
Aproveite para passar por Puerto Madero, o antigo porto da ci-
dade, agora reciclado e convertido num centro gastronómico. 
Finalmente, na Recoleta sofisticada, um dos bairros mais exclu-
sivos, com elegantes cafés e restaurantes e onde poderá ver a 
Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Alojamento. 

OPCIONAIS DE EXCURSÕES (não incluídos no programa)

City Tour Buenos Aires Regular: 31,00€ adulto

City Tour Buenos Aires Regular com almoço: 110,00€ adulto

Meio dia City Tour privado: 107,00€ adulto

Meio dia City Tour privado com almoço: 227,00€ adulto

City Tour Buenos Aires & Teatro Colon privado: 195,00€

Tango Porteño Show (Sem bebidas incluídas) regular (2hrs): 47,00€

Tango Porteño Jantar & Sow Platea  regular (3h30): 120,00€

*Serviço para um mínimo de 02 pax. Os preços podem alterar sem aviso prévio

 por favor consulte-nos. 

6.º E 7.º DIAS – BUENOS AIRES / MADRID / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmen-
te, transporte regular para o aeroporto Internacional de Ezeiza. 
Chegada e formalidades de embarque. Saída no voo internacio-
nal Ibéria previsto, com destino a Madrid para escala e novo em-
barque em voo da Ibéria com destino a Lisboa ou Porto.
Chegada a Lisboa/Porto e fim dos nossos serviços.

Voos Ibéria diários à partida de Lisboa ou Porto, via Madrid.
Voos Air France diários à partida de Lisboa ou Porto, via Paris.
Voos KLM diários à partida de Lisboa ou Porto, via Amesterdão

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis
e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, 
por favor consulte-nos. / Preço para viagens que abranjam dois períodos os preços terão que ser 
reconfirmados, por favor consulte-nos. Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes 
privados ou com saída/chegada do Porto ou Lisboa, por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Serviços Incluídos no Preço: Voo Ibéria Lisboa ou Porto/ Madrid / Buenos Aires / Madrid / Lisboa em classe “O” com direito a 23 kg de bagagem; transporte regular aeroporto/ hotel/ 
aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel escolhido com pequeno almoço incluído; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (no valor de 454,00EUR, sujeitas a reconfirmação e alte-
rações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Pestana Buenos Aires     

Centro
www.pestana.com/pt/hotel/pestana-buenos-aires

PREÇO INDICATIVO

1540€
Pessoa em Duplo

Design Suites Buenos Aires     

Centro
www.designsuites.com/buenos_aires.php

PREÇO INDICATIVO

1530€
Pessoa em Duplo

Two Buenos Aires    

Centro
www.twohotelbuenosaires.com.ar

PREÇO INDICATIVO

1536€
Pessoa em Duplo

NH Tango    

Centro
www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-buenos-aires-tango

PREÇO INDICATIVO

1520€
Pessoa em Duplo

NH Collection      

Centro Histórico
www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-collection-buenos-aires-jousten

PREÇO INDICATIVO

1520€
Pessoa em Duplo
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Chile

CHILE

País magnífico mas ainda um pouco desconhecido, esta longa e 
estreita faixa apertada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano 
Pacífico, foi descoberta em 1542 pelo conquistador espanhol 
Pedro de Valdivia, fundando a cidade de Santiago. O Chile viveu 
sob domínio espanhol até 1814, data da sua independência da 
coroa. Devido à sua longa extensão territorial, o Chile tem uma 
grande variedade climática, sendo os principais tipos de clima: o 
desértico a norte, a tundra alpina e glaciar a este e a sul, o sub-
tropical húmido na Ilha de Pascoa, e o mediterrânico no centro 
do país. Com tanta diversidade o visitante ficará maravilhado 
com a beleza de suas paisagens selvagens com inúmeros lagos, 
florestas verdejantes, desertos, montanhas com neve perpétua, 
estepes a perder de vista, fiordes e glaciares. Nesta espantosa 
geografia, com várias regiões declaradas Património Mundial da 
UNESCO, encontra-se o ponto mais seco do globo, o deserto 
de Atacama e um dos mais húmidos, a ilha de Chiloé. O país de 
Pablo Neruda, também conhecido como o “país dos poetas”, 
não só é rico pela sua natureza mas também pela sua rica cultu-
ra, uma amálgama de cultura europeia e indígena.

A visitar 
Santiago é a capital do Chile; Valparaíso surpreende pela sua arquitetura e gastronomia; Viña del Mar é conhecida pela “cidade jar-
dim”; Puerto Varas é uma cidade com casinhas de madeira e uma maravilhosa vista para o lago Llanquihue com o vulcão Osorno de 
fundo; San Pedro de Atacama um dos locais mais seco do mundo.

Guia
Moeda: Peso Chileno CLP (1 euro – 745,35 CLP)
Fuso Horário: GMT – 4 horas
Idioma: Espanhol

Com o apoio:

SANTIAGO
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1.º E 2.º DIAS – LISBOA OU PORTO / MADRID / SANTIAGO
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voo Air France com desti-
no a Madrid, para escala e novo embarque em voo da Air France 
com destino a Santiago do Chile. Chegada ao aeroporto Inter-
nacional de Comodoro Arturo Merino Benítez, acolhimento à 
chegada, transporte regular em direcção ao hotel. Resto de dia 
livre para conhecer a capital do  Chile, localizada no Vale Central 
e rodeada pela majestosa Cordilheira dos Andes. 
Trata-se de uma importante metrópole onde se combina a ar-
quitectura clássica francesa barroca e colonial espanhola com 
modernos edifícios de grande altura. Os belos e extensos vales 
que rodeiam a cidade dão origem aos tão famosos vinhos chi-
lenos. Possui um agradável clima mediterrâneo, entre os cumes 
da cordilheira com os seus centros de ski e a  costa do Oceano 
Pacífico. A cidade destaca-se pelos seus elegantes hotéis que 
se encontram próximos aos principais pontos comerciais, ofe-
recendo uma variada  selecção de artigos, o  moderno metro 
eficiente e limpo, reduz a poucos minutos a distância entre Pro-
videncia ou Las Condes, onde se encontram-se os principais 
shoppings, Alto Las Condes e Parque Arauco, lojas exclusivas, 
amplas avenidas e restaurantes oferecendo uma variada gastro-
nómica. Alojamento.

3.º, 4.º, 5.º E 6.º DIAS - SANTIAGO
Pequeno almoço. Dias completamente livres para conhecer 
Santiago e as cidades mais próximas. Sugerimos que comece 
pelo Cerro San Cristóbal, no Parque Metropolitano, onde terá 

uma das melhores vistas de Santiago. Outro ponto que não deve 
perder de visitar fica a menos de 5 minutos deste ponto alto é o 
La Chascona, onde pode passear pelo Bairro Bellavista. 
Não deixe de visitar Valparaíso e Viña del Mar que são duas cida-
des famosas da Costa Central do litoral do Chile, ficando a pou-
co mais de 120Km da capital. Valparaíso é uma cidade portuária 
e uma das mais antigas do Chile que possui uma área histórica 
considerada Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Viña del Mar é um local rico em arquitectura, cultura e culinária.
Se ainda tiver tempo, não deixe de fazer uma visita às vinícolas 
próximas de Santiago ou optar por visitar a Cordilheira dos An-
des. Alojamento.

OPCIONAIS DE EXCURSÕES - CONDUTOR/GUIA
(não incluídos no programa)

Meio Dia Panorâmico City Tour regular - Santiago: 50,00€ adulto
Meio Dia Cultural City Tour regular - Santiago: 78,50€ adulto
Full Day Viña del Mar & Valparaíso – regular: 129,00€ adulto
Full Day Viña del Mar, Valparaíso & Museu Isla Negra Pablo Neru-
da (entrada incluída) - regular: 165,00€
*Serviço para um mínimo de 02 pax. Os preços podem alterar sem aviso prévio

 por favor consulte-nos. 

7.º E 8.º DIAS – SANTIAGO / MADRID / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, 
transporte regular para o aeroporto de Santiago do Chile. Che-
gada e embarque no voo internacional Air France previsto, com 
destino a Madrid. Chegada a Madrid e embarque em voo Air 
France com destino a Lisboa ou Porto. Chegada a Lisboa/Porto 
e fim dos nossos serviços.

Santiago 8 DIAS / 5 NOITES

Voos Ibéria diários à partida de Lisboa ou Porto, via Madrid.
Voos Air France diários à partida de Lisboa ou Porto, via Paris.
Voos KLM diários à partida de Lisboa ou Porto, via Amesterdão

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis
e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt

Notas: Preços válidos param um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Preço para viagens que abranjam dois períodos os preços terão que ser recon-
firmados, por favor consulte-nos. Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com saída/chegada do Porto ou Lisboa, por favor consulte-nos.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Air France Lisboa ou Porto/ Madrid / Santiago / Madrid / Lisboa em classe “N” com direito a 23 kg de bagagem; transporte regular aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local 
em todos os pontos; 5 noites de alojamento no hotel escolhido com pequeno almoço incluído; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (no valor de 290,00EUR, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); 
Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Crowne Plaza      

Centro
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/pt/pt/santiago/sclco/hoteldetail

PREÇO INDICATIVO

1570€
Pessoa em Duplo

Four Points     

Providencia
www.fourpointssantiago.com/pt

PREÇO INDICATIVO

1675€
Pessoa em Duplo

Hotel Ismael 312     

Centro
www.hotelismael312.com/site/pt/

PREÇO INDICATIVO

1575€
Pessoa em Duplo

Hotel Atton El Bosque    

Las Condes
www.atton.com/el-bosque

PREÇO INDICATIVO

1607€
Pessoa em Duplo

NH Collection
Plaza Santiago      

Las Condes
www.nh-collection.com/pt/hotel/nh-collection-plaza-santiago

PREÇO INDICATIVO

1725€
Pessoa em Duplo
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Colômbia
Ignorada durante décadas pelo turismo internacional, devido à 
situação política e social, a Colômbia é hoje um dos destinos 
emergentes nas Américas. As autoridades locais trabalharam 
para isso a partir de um conjunto de ofertas de natureza, praia 
e património de fazer inveja a qualquer outro destino. Olhando 
para a ementa, a maior dificuldade é a escolha. A cidade co-
lonial de Cartagena é uma das mais pitorescas do continente, 
com uma arquitetura cativante, museus convidativos, praias de 
sonho e gastronomia típica que não deve perder. Outra opção 
para quem quiser ficar estendido na areia, ao sol, enquanto as 
temperaturas baixam na Europa é La Guajira, na ponta mais a 
norte da América do Sul. Além da paisagem, este é um destino 
gastronómico (há que experimentar a lagosta) e antropológico, 
graças à presença de várias comunidades indígenas. 
E chega-se à capital, Bogotá. Aqui não falta agitação e dois mu-
seus estão em destaque: o do Ouro e o Botero. No primeiro, 
toda a história e importância do valioso metal através de cerca 

de 55 mil peças; no segundo, a arte de um dos mais concei-
tuados artistas colombianos, o escultor Fernando Botero. Na 
cidade, aproveite o bairro de Chapinero para conhecer as novas 
tendências e os cafés da moda.
A natureza está sempre presente na Colômbia e isso é fácil de 
testemunhar no Parque Nacional Tayrona, com as suas praias 
cheias de coqueiros e a diversidade de fauna e flora da Serra 
Nevada de Santa Marta. 

A visitar 
Bogotá, uma capital cheia de vida; Parque Nacional Tayrona, praia e montanha no seu melhor; Cartagena, a cidade colonial num 
impecável estado de conservação; Museu do Ouro em Bogotá.

Guia
Moeda: Peso colombiano COP (1 euro – 3447 COP)
Fuso Horário: GMT – 6 horas
Idioma: Espanhol

COLÔMBIA

Com o apoio:

CARTAGENA
DAS ÍNDIAS

BOGOTÁ
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Bogotá & Cartagena das Índias
Combinado de 2 noites em Bogotá com 5 noites em Cartagena das Índias
9 DIAS / 7 NOITES 

1 º DIA – LISBOA / MADRID / BOGOTÁ 
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as forma-
lidades de embarque. Saída em voos Air Europa com destino a Madrid 
para escala e novo embarque em voos Iberia com destino a Bogotá.
Chegada ao Aeroporto Internacional de Bogotá Eldorado, formalidades 
aduaneiras e receção por representante Solférias local que o transpor-
tará ao hotel selecionado em Bogotá. Check-in e alojamento. Resto de 
dia livre
2º DIA – BOGOTÁ 
Após pequeno-almoço, início da excursão panorâmica de meio-dia 
pela capital Colombiana e que o levará a conhecer os principais pontos 
turísticos desta magnifica cidade, marcada pelo frenético ritmo urbano 
e dona de um clima constante primaveril, moldado pela localização a 
2600 metro acima do nível do mar em plena Cordilheira Oriental dos 
Andes. Durante a excursão de destacar a visita a plaza de Bolivar, com 
um pequeno passeio pelas ruas circundantes com o Capitólio Nacio-
nal, a Catedral Primada de Colômbia, o Palácio da Justiça, o Palácio 
Arzobispal, o Edifício Lievano atual sede da Alcaldia Mayor de Bogotá, 
passando pelo Palácio de Nariño, residência oficial do chefe de estado, 
o Palácio de San Carlos sede de residência e governo do Libertador Si-
món Bolívar, pequena caminhada pelo bairro da Candelária declarado 
Monumento Nacional com as suas ruas estreitas e ingremes, casarões 
antigos e varandins, herança e memória viva do passado colonial da ar-
quitetura colonial. Visita ao Museo de Arte do Banco da Republica, onde 
encontraremos a coleção de arte doada pelo famoso artista colombia-
no Fernando Botero, catalogada como a mais importante da história do 
país Pequeno passeio panorâmico pela zona norte da cidade.
Regresso ao hotel e resto de dia livre / Alojamento no hotel seleciona-
do.
3º DIA – BOGOTÁ / CARTAGENA 
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente transporte para o 
Aeroporto Internacional Bogotá Eldorado, para embarque em voo do-
mestico LAN Colômbia com destino a Cartagena. 
Chegada ao Aeroporto Internacional Rafael Núñez, receção por represen-
tante Solférias e transporte para o hotel selecionado em Cartagena das 
Índias.
Alojamento no hotel e regime selecionado e resto dia livre.
4º DIA – CARTAGENA 
Após pequeno-almoço no hotel selecionado início de excursão de 
meio-dia pela cidade, percorrendo os bairros residências que rodeiam 
a baia de Cartagena, visita ao Convento de la Popa e à Capela da Virgem 
da Candelária, desde este ponto é possível ter uma panorâmica única 
sobre a cidade. Visita à Fortaleza do Castelo de San Felipe de Barajas, a 
mais apoteótica obra da engenharia do novo mundo.
Regresso ao hotel e resto de dia libre / Alojamento no hotel selecionado
5º O 7º DIA – CARTAGENA 
Dias livres para descobrir as maravilhas da cidade muralhada de Carta-
gena, declarada pela UNESCO Património Cultural da Humanidade em 
1984, cidade que soma aos encantos da sua arquitetura colonial, repu-
blicana e moderna, os atrativos de uma intensa vida noturna, festivais 
culturais, paisagens exuberantes, uma magnífica oferta gastronómica 
e uma infraestrutura hoteleira única. Não deixe de visitar o paradisíaco 
arquipélago das Ilhas do Rosário, mergulhando nas águas cristalinas do 
mar do caribe. 
Alojamento no hotel e regimes selecionados
8 E 9º DIAS – CARTAGENA / BOGOTÁ / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço. De acordo com a hora de voo transporte para o Ae-
roporto Internacional Rafael Núñez, para embarcar em voo domestico 
Lan Colômbia, com destino a Bogotá, onde será efetuado no check-in 
para voo Air Europa com destino a Madrid com noite a bordo. Chegada 
a Madrid e embarque em voo Iberia com destino a Lisboa. Noite a bor-
do. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de 
partida disponíveis em www.solferias.pt

Serviços Incluídos no Preço Voo Air Europa Lisboa/ Madrid / Bogotá / Madrid / Lisboa em classe 
“Q” com direito a 20 kg de bagagem; voo doméstico LAN Bogotá / Cartagena / Bogotá em classe “L” 
com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel / aeroporto em Bogotá com assistência 
local e transporte aeroporto de Cartagena / hotel / aeroporto de Cartagena com assistência local; 
2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Bogotá; 5 noites de alojamento no hotel 
e regime escolhidos em Cartagena; meio-dia de visita panorâmica de cidade em Bogotá em base 
partilhada; meio-dia de excursão partilhada em Cartagena, 444,00 Taxas de aeroportos, segurança 
e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) para voos internacionais e domésticos; 
Seguro de Viagens / Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados no programa 
e extras de carácter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. 

Hotel Morrison 114    

http://hotelesmorrison.com/hotel/morrison-114

Hotel Casa India Catalina   

www.hotelcasaindiacatalina.com

PREÇO INDICATIVO

1795€
Pessoa em Duplo em APA

The Artisan DC Hotel
Autograph Collection     

hwww.marriott.com
Alfiz Boutique Hotel     

www.bantuhotel.com

PREÇO INDICATIVO

1940€
Pessoa em Duplo em APA

Voos diários Ibéria à partida de Lisboa e Porto via Madrid
Voos diários AIR EUROPA à partida de Lisboa via Madrid
Voos diários United, à partida de Lisboa via New York

Hotel Cosmos 100    

www.cosmos100.com

Hotel Capilla Del Mar    

www.capilladelmar.com

PREÇO INDICATIVO

1885€
Pessoa em Duplo em APA
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Hotel Morrison 114    

http://hotelesmorrison.com/hotel/morrison-114

Hotel Boutique Ananda     

www.anandacartagena.com

PREÇO INDICATIVO

2004€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Cosmos 100    

www.cosmos100.com
Hotel Las Americas
Casa de Playa    

www.lasamericasresort.com

PREÇO INDICATIVO

2112€
Pessoa em Duplo em APA+TI

The Artisan DC Hotel
Autograph Collection     

hwww.marriott.com
Casa Pestagua Hotel     

www.hotelboutiquecasapestagua.com

PREÇO INDICATIVO

2349€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Movich Chico 97    

www.movichhotels.com

Hotel Movich Cartagena     

www.movichhotels.com

PREÇO INDICATIVO

2337€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Movich Chico 97    

www.movichhotels.com

Hotel Occidental Grand Cartagena    

www.occidentalhotels.com

PREÇO INDICATIVO

2137€
Pessoa em Duplo em APA+TI

Hotel Sofitel Vitoria Regia     

www.sofitel.com

Sofitel Legend Santa Clara     

www.sofitel.com

PREÇO INDICATIVO

2321€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Morrison 114    

http://hotelesmorrison.com/hotel/morrison-114

Hotel Decameron Cartagena    

www.decameron.com

PREÇO INDICATIVO

1999€
Pessoa em Duplo em APA+TI

The Artisan DC Hotel
Autograph Collection     

hwww.marriott.com
Alfiz Boutique Hotel
www.bantuhotel.com

PREÇO INDICATIVO

1999€
Pessoa em Duplo em APA
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Costa Rica

COSTA RICA

É um paraíso para os amantes da Natureza. Tem montanhas, 
vales, florestas, vulcões, praias, lagos, rios e cidades históricas. 
Além disso, tem a curiosidade – e a audácia – de ser um país 
que, em 1948, abdicou de ter exército e utilizou as verbas ine-
rentes para apostar na Educação e na Cultura. 
A capital, San José, está rodeada pelo verde das montanhas e 
guarda em si uma excelente oferta gastronómica e de anima-
ção noturna. Graças à sua localização num planalto no centro 
do país, este é um bom ponto de partida para descobrir o resto 
do território, que é banhado pelos oceanos Pacífico e Atlânti-
co. Facilmente acessível desde a capital está o Parque Nacional 
Manuel António, o mais pequeno da Costa Rica, mas também o 
mais visitado. Por perto está a cidade de Quepos e também uma 
boa oferta de floresta tropical, praias de areia branca e recifes 
de coral.
A menos de duas horas da capital está um dos destinos mais 
populares deste país da América Central: Playa Jaco. Vida sel-
vagem, praia, vida noturna e um ambiente de festa são algumas 
das características.

Falando de vulcões, não se pode fugir ao Arenal, o mais famo-
so e mais ativo do país. Desde 2010 que está em repouso, mas 
a paisagem em redor continua a ser digna de visita. Tal como 
o Parque Nacional Corcovado, na península Osa, sul da Costa
Rica, ou o Parque Nacional Tortuguero, onde as tartarugas ma-
rinhas desovam. Não é fácil lá chegar, mas tudo compensa.

A visitar
San José, uma capital com história e alma; O Parque Nacional Tortuguero, pela experiência de ver as tartarugas no seu ambiente 
natural e pela diversidade paisagística; O vulcão Arenal, o mais famoso do país.

Guia
Moeda: Colon CRC (1 euro – 614 CRC)
Fuso Horário: GMT – 7 horas
Idioma: Espanhol

Com o apoio:

SAN JOSÉ
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Do Caribe ao Pacífico
13 DIAS / 11 NOITES 

1 º DIA – LISBOA / NOVA IORQUE / SAN JOSE 
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as forma-
lidades de embarque. Saída em voos United com destino a Newark, 
para escala e novo embarque em voo com destino a San Jose. 
Chegada ao Aeroporto Internacional Santamaria, ainda na sala de re-
colha de bagagens será recebido pelo nosso recetivo que o identifi-
cará para posterior acolhimento no exterior do aeroporto. Entrega do 
pacote de boas-vindas e transporte com guia para o hotel escolhido. 
Alojamento.
2º DIA – SAN JOSÉ / VULCÃO POAS E JARDIM DAS CATARATAS 
Pequeno-almoço e saída para o Parque Nacional Volcán Poás. Duran-
te o trajeto visita à cidade de Alajuela onde apreciaremos plantações 
de café e fazendas gado. Uma vez no Vulcão, visita à cratera e à lagoa 
Botos. Posteriormente, dirigimo-nos até ao Jardim de Cataratas La 
Paz, onde visitaremos as exuberantes cataratas Templo, Magia Blanca, 
Encantada e La Paz.
Passeio pela galeria de colibris e pelo jardim de mariposas. Desfruta-
remos de um delicioso almoço típico. Regresso a San José ao final da 
tarde. Alojamento no hotel Selecionado 
3º DIA – SAN JOSÉ / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
À primeira hora da manhã saída em direção à costa caribenha do país. 
No trajeto atravessaremos o Parque Nacional Braulio Carrillo, consi-
derado um dos mais belos do país. Faremos uma paragem no povo 
de Guápiles para tomar o pequeno-almoço. Continuamos até ao cais 
de embarque onde tomaremos um bote a motor que nos levara pelos 
extraordinários canais de Tortuguero até chegar ao lodge onde des-
frutaremos de um retemperador almoço. Pela tarde visita ao povoado 
de Tortuguero e ao Museu de Conservação da Tartaruga. Jantar e alo-
jamento no hotel selecionado.
4º DIA – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
Estadia em regime de pensão completa. Pela manhã, realizaremos 
uma caminhada pelos trilhos naturais para logo desfrutar de um ex-
traordinário percurso pelos canais de Tortuguero, onde podemos 
admirar a flora e fauna de este fantástico parque. Durante os meses 
de julho a setembro teremos a possibilidade de realizar uma excursão 
noturna para observar o desove das tartarugas (esta excursão é facul-
tativa e será paga localmente). Almoço, Jantar e alojamento no hotel 
selecionado.
5º DIA – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO / ARENAL
Pequeno-almoço. Transporte em bote a motor até ao cais de Caño 
Blanco. Ao chegar a Guápiles pausa para almoço e seguidamente, tro-
caremos para o transporte que nos levará a Arenal. Chegada ao hotel. 
Recomendamos como atividade opcional um banho de águas termais 
no balneário Tabacón, onde as águas são provenientes diretamente do 
Vulcão Arenal. Se as condiciones climatológicas e a atividade do vulcão 

assim o permitirem, poderá desfrutar das magníficas erupções deste im-
ponente vulcão. Alojamento no hotel selecionado.
6º DIA – ARENAL
Pequeno-almoço. Pela tarde, caminhada guiada ao vulcão Arenal, fi-
nalizando com a entrada nas maravilhosas águas termais de Tabacón, 
as quais nos permitirão relaxar e descansar num cenário natural, e ao 
mesmo tempo desfrutar da atividade vulcânica do majestoso Vulcão 
Arenal.
Jantar e transporte até ao hotel. Alojamento no hotel selecionado.
7º DIA – ARENAL / MONTEVERDE
Pequeno-almoço. Saída em direção à zona de Monteverde, famosa 
pelo seu bosque nublado e sua grande biodiversidade de flora e fauna. 
A Reserva de Monteverde, situada a mais de 1400 metros de altitu-
de, junto à Reserva Santa Elena é o lugar onde habita o emblemático 
Quetzal. Tarde livre. Alojamento no hotel selecionado.
8º DIA – MONTEVERDE
Pequeno-almoço. Pela manhã poderemos desfrutar da Excursão re-
gular de Canopy Tour e as maravilhosas pontes suspensas do parque 
de Aventura Selvatura.
O Canopy Tour de Selvatura Park é uma das aventuras mais seguras 
da Costa Rica. Um experiente guias de Canopy Tour começara por 
vestir aos participantes o equipamento apropriado, de seguida sere-
mos transportados através de cada um dos 15 cabos e 18 plataformas. 
Opcionalmente, pode tentar o Tarzán Swing para uma verdadeira ex-
periencia de selva (opcional). A rota de Canopy é a única localizada 
dentro do bosque virgem.
As pontes suspensas de Selvatura são um sistema de trilhos de 3 qui-
lómetros, o qual cruza o bosque nebuloso. Neste trilho os visitantes 
podem caminhar por oito pontes diferentes de vários comprimentos.
Após final da excursão regresso ao hotel. Tarde livre. Alojamento. 
9º DIA – MONTEVERDE / MANUEL ANTÓNIO OU GUANACASTE
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente transporte regular 
para as maravilhosas praias do Pacifico conforme opção selecionada 
entre Manuel Antonio ou Guanacaste. Alojamento no hotel selecio-
nado.
10º DIA – MANUEL ANTÓNIO OU GUANACASTE
Pequeno-almoço. Dia inteiramente livre para desfrutar da praia. Aloja-
mento no hotel selecionado.
11º DIA – MANUEL ANTÓNIO OU GUANACASTE / SAN JOSE
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente transporte para 
San Jose. Alojamento no hotel selecionado e resto de dia livre.
12 E 13º DIAS – SAN JOSE/ NOVA IORQUE / LISBOA
Pequeno-almoço. Em hora indicada transporte ao aeroporto interna-
cional Juan Santamaría para embarcar em voo United com destino a 
Nova Iorque. Chegada e novo embarque em voo com destino a Lis-
boa. Noite a bordo
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Voos Diários United, Ibéria, à partida de Lisboa ou Porto
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Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida disponíveis em www.solferias.pt

Serviços Incluídos no Preço  Voo United Lisboa/ Newark / San Jose / Newark / Lisboa em classe “L” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto em San José com assistência local e 
transporte em base regular conforme itinerário em todos os pontos; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em San Jose; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Tortuguero; 2 noites 
de alojamento no hotel e regime escolhidos em Arenal, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Monteverde; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Manuel Antonio ou Gua-
nacaste (conforme escolha); 1 noite de alojamento no hotel e regime escolhido em San Jose; excursão regular de dia inteiro ao Vulcão Poás, ao Jardim das Cataratas de La Paz e Plantação de Café Doka incluindo 
almoço; pequeno-almoço em rota para Tortuguero; excursão guiada ao povoado de Tortuguero e visita ao museu; excursão em bote pelos canais de Tortuguero e caminhada guiada; Guia naturista durante todo 
o percurso em Tortuguero; excursão de meio-dia em base regular ao vulcão Arenal com entrada nas águas termais de Tabacón com Jantar; excursão de meio-dia em base regular Canopy e Pontes suspensas de
Selvatura; 315,00 Euros de Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) para voos internacionais e domésticos; Seguro de Viagens Serviços Não Incluídos no Preço 
Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal; Entrada no Parque Nacional de Tortuguero (Usd 10,00 por pessoa, pagos localmente); entrada no Museu de Conservação da Tartaruga (Usd 
1,00 por pessoa, pagos localmente), bebidas nos almoços e jantares incluídos no itinerário; Taxa de saída do país (Usd 29,00 por pessoa, pagos localmente)

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.  / Obrigatório passaporte eletrónico e visto de transito para os Estados Unidos, com pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov

Circuito 13 dias / 11 noites
Opção GUANACASTE

Circuito 13 dias / 11 noites
Opção MANUEL ANTONIO

PREÇO INDICATIVO

2975€
Pessoa em Duplo

PREÇO INDICATIVO

2985€
Pessoa em Duplo
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A visitar
Pinar del Rio é a única região na ilha a produzir charutos Havanos; Trinidad, a cidade colonial mais bem preservada das Caraíbas; O 
Valle de los Ingenios, centro de produção de açúcar e  Património Mundial pela UNESCO; Os Cayos e suas praias de postal.

Guia
Moeda: Há duas moedas. O peso cubano (CUP) e os pesos conversíveis (CUC), a moeda do turista. 1 euro – 1,19 CUC
Fuso horário: GMT – 5 horas
Idioma: Espanhol

Cuba

CUBA

HAVANA VARADERO

TRINIDAD

CAYO SANTA MARIA

SANTIAGO

CAYO COCO

CAYO LARGO

Havana é o ponto de partida para descobrir uma ilha que, aos 
poucos, vai recuperando de quase 50 anos de embargo por 
parte dos EUA. A cidade velha é um paraíso arquitetónico, uma 
viagem ao passado. Não faltam edifícios históricos, mas tam-
bém bares famosos como o La Floridita ou La Bodeguita del 
Medio, ou os restaurantes particulares (paladares) onde se prova 
a tradicional cozinha cubana e crioula. A Praça da Revolução, 
onde decorreram alguns dos comícios mais famosos de Fidel 
Castro é outro motivo de interesse, graças à imagem estilizada 
de Che Guevara que lá se encontra.
Varadero é, provavelmente, a mais conhecida das estâncias tu-
rísticas cubanas, mas há outros locais em praias de sonho que 
merecem uma visita, como Cayo Santa Maria ou Cayo Coco. 
Nestes locais poderá ter a experiência de viver quase numa ilha 
deserta, com areais extensos, coqueiros e água de cor e tempe-
ratura quase inimagináveis.

Em relação a património histórico, nada como Trinidad e San-
tiago, impecavelmente mantidas como joias do passado. Ou 
Camaguey e a sua atmosfera tipicamente cubana de sol e som.

Com o apoio:

Serviços Incluídos no Preço Voo UX Lisboa/ Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “P” com direito a 1 bagagem de 23 kg; transporte partilhado aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento em quarto Duplo Std no hotel e 
regime escolhido em Varadero; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (415 EUR, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Vitoria Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço Visto turístico para Cuba (obrigatório) 
com um custo de 28,0 Euros / Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Varadero
7 DIAS / 5 NOITES 

1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA-VARADERO 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino a 
Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a Havana. 
Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido 
em Varadero. Alojamento.
2º AO 5º DIA – VARADERO
Estadia no hotel em regime de tudo incluído. 
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias, verdadeiros paraísos 

naturais de areias finas e águas cristalinas, cuja temperatura média é de 
26ºC e da animação nos hotéis. 
Pode igualmente optar por realizar uma extensão a Havana. 
Alojamento no hotel escolhido.
6º E 7º DIA – VARADERO-HAVANA / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar localmen-
te, transporte partilhado para o aeroporto de Havana. 
Após as formalidades de embarque saída em voo Air Europa com des-
tino a Madrid. Refeição e noite a bordo. 
Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto da Portela. Fim da Viagem.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com saída/
chegada do Porto, por favor consulte-nos. / Suplementos de partida favor consultar programa Havana 5 dias / 2 noites. / Para suplemento de extensão a Havana, consultar o preço da noite extra no 
hotel desejado no programa Havana 5 dias / 2 noites hotel e adicionar o suplemento do transfere adicional de 14 EUR/pessoa.
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Hotel Ocean
Vista Azul by H-10     

www.oceanhotels.net

PREÇO INDICATIVO

1373€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Grand Memories
Varadero     

www.memoriesresorts.com

PREÇO INDICATIVO

1159€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Memories Varadero    

www.memoriesresorts.com

PREÇO INDICATIVO

1099€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Sol Palmeras    

www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

1260€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Iberostar Varadero     

www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

1497€
Pessoa em Duplo em TI

Iberostar Bella Vista     

www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

1295€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Iberostar Laguna Azul     

www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

1242€
Pessoa em Duplo em TI

PREÇO INDICATIVO

1319€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Melia
Península Varadero     

www.meliacuba.com
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Paradisus Varadero
Royal Service     

www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

2091€
Pessoa em Jr.Suite Royal Service

Hotel Paradisus Varadero
Resort & Spa     

www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

1586€
Pessoa em Duplo em TI

Casas Particulares
Habana Plus    

www.colonialtours.com.do

PREÇO INDICATIVO

914€
Pessoa em Duplo RO em SA

Havana
4 DIAS / 2 NOITES 

1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. For-
malidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino a 
Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a Havana. 
Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido em 
Havana. Alojamento. 

2º DIA – HAVANA 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para aproveitar para conhecer a ci-
dade ou fazer alguma excursão opcional (Viñales, Trinidad, Varadero, 
Cayo Largo, etc.) À noite, possibilidade de assistir (também opcional-

mente) ao célebre espetáculo do Tropicana, Parisien, Habana-Club, Ca-
sa da música, Cerimónia do fecho das portas da cidade “Cañonazo”, etc. 

3º E 4º DIA – HAVANA / MADRID / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar localmen-
te, transporte partilhado para o aeroporto. Após as formalidades de em-
barque saída em voo Air Europa com destino a Madrid. Refeição e noite 
a bordo. Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto da Portela. Fim da Viagem.

Opcionalmente pode fazer 3º ao 7º dia - Varadero ou Cayos
(para o caso da opção recair sobre os Cayos, o último dia de estadia será
novamente em Havana).

Serviços Incluídos no Preço Voo UX Lisboa/ Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “P” com direito a 1 bagagem de 23 kg; transporte partilhado aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 2 noites de
alojamento no hotel e regime escolhido em Havana; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (415 EUR,  sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Vitoria Multiviagens Solférias Operador CC. / 
Serviços Não Incluídos no Preço Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28,0 Euros / Passageiro. / Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Preços indicativos para programa 4 Dias / 2 Noites.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Existe possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com saída/
chegada do Porto, por favor consulte-nos.

Hotel Telegrafo    

www.habaguanexhotels.com

PREÇO INDICATIVO

1072€
Pessoa em Duplo em APA
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Mercure Sevilla    

www.accorhotels.com

PREÇO INDICATIVO

1116€
Pessoa em Duplo em APA

GC Inglaterra    

www.gran-caribe.com

PREÇO INDICATIVO

1069€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel NH Capri    

www.nh-hotels.com

PREÇO INDICATIVO

1072€
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Melia Habana     

www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

1164€
Pessoa em Duplo Clasic em APA

Hotel Kempinsky La Habana     

www.kempinski.com

PREÇO INDICATIVO

1371€
Pessoa em Duplo Patio em APA

Hotel Melia Cohiba     

www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

1175€
Pessoa em Duplo Clasic em APA

Hotel Iberostar
Parque Central     

www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

1128€
Pessoa em Duplo Moderna em APA

Hotel GC
Nacional de Cuba     

www.hotelnacionaldecuba.com

PREÇO INDICATIVO

1199€
Pessoa em Duplo em APA
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Hotel Pestana Cayo Coco    

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

509€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Memories Flamenco     

Cayo Coco
www.memoriesresorts.com

PREÇO INDICATIVO

515€
Pessoa em Duplo em TI

Os preços indicados são válidos única e exclusivamente como extensão a qualquer um dos programas de Havana.

Serviços Incluídos no Preço Transfere partilhado (privado no caso de Cayo Guillermo) para mínimo 2 pessoas Havana / Cayo Santa Maria ou Cayo Coco ou Cayo Guillermo / Havana com direito a 1 bagagem de 
20 kg, 05 noites de alojamento no hotel escolhido nos cayos em regime de tudo incluído. / 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. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Obrigatória a 1ª e última noite em Havana. 

Cayos
Cayo Coco; Cayo Guillermo; Cayo Santa Maria; Cayo Largo
6 DIAS / 5 NOITES 

Complemente a sua viagem a Cuba com uma extensão 
aos paradisíacos Cayos. Pegando no pacote de Havana de 
4 dias/ 2 noites, pode conciliar a sua viagem, combinando 
o encanto da cidade com a areia branca, águas quentes e
paisagem natural dos Cayos Cubanos.

1º DIA – HAVANA  /CAYOS
Transporte partilhado por estrada (para Cayo Santa Maria, 
cerca de 380 km) ou em avião regular (para Cayo Coco ou 
Guillermo ou Largo) desde o Hotel de Havana ao Hotel no 
Cayo. Chegada ao Hotel escolhido e alojamento em regime 
de Tudo-Incluído.

2º AO 5º DIA – CAYO SANTA MARIA OU CAYO COCO OU 
CAYO GUILLERMO OU CAYO LARGO
Estadia no hotel no regime tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar das maravilhosas praias, verdadeiros  paraísos 
naturais de areias finas e águas cristalinas, cuja temperatura 
média é de 26ºC.

6º DIA – CAYOS / HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte partilhado por estrada 
(desde Cayo Santa Maria, cerca de 380 km) ou em avião regular 
(desde Cayo Coco ou Guillermo ou Largo) desde o Hotel do 
Cayo ao Hotel de Havana. Chegada ao Hotel escolhido em 
Havana.

PARTIDAS DIÁRIAS À PARTIDA DE HAVANA

Hotel Ocean
Casa Del Mar By H10     

Cayo Santa Maria
www.oceanhotels.net

PREÇO INDICATIVO

532€
Pessoa em Duplo Deluxe  em TI
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Hotel Melia Jardines del Rey     

Cayo Coco
www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

562€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Pulman Cayo Coco     

Cayo Coco
http://www.pullmanhotels.com

PREÇO INDICATIVO

681€
Pessoa em Duplo Deluxe Garden em TI

Hotel Royalton
Cayo Santa Maria    

Cayo Santa Maria
www.royaltonresorts.com

PREÇO INDICATIVO

823€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Sol Cayo Largo    

Cayo Largo
www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

717€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Melia Buenavista    

Cayo Santa Maria
www.meliacuba.com

PREÇO INDICATIVO

687€
Pessoa em Duplo em TI

Hotel Iberostar Playa Pilar     

Cayo Guillermo
www.iberostar.com

PREÇO INDICATIVO

764€
Pessoa em Duplo em TI
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Circuito O Melhor de Cuba
9 DIAS / 7 NOITES (saídas diárias) 

1º DIA – LISBOA OU PORTO / MADRID / HAVANA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. For-
malidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino a 
Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a Havana. 
Chegada, assistência e transporte partilhado para o Hotel Copacabana 
3* ou similar. Alojamento.
2º DIA – HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, City-Tour a Havana, com tour 
guiado pela Havana velha. Visita a uma fábrica de tabaco e Museu do 
Rum. Visita exterior do mirador do parque Morro-Cabaña. Passeio 
pelo centro histórico (declarado pela UNESCO como Património 
Cultural da Humanidade) e Havana moderna, passando pelo palácio 
Presidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-restaurante “Floridita” e “La 
Bodeguita del médio”, Praça da Catedral e Praça de Armas. Almoço 
num restaurante local com uma bebida incluída. Passeio em carros 
clássicos durante 1 hora, passando pelo Malecón, Universidade de Ha-
vana e Praça da Revolução (paragem para fotografias). Regresso ao 
Hotel de Havana, passando pela zona moderna de Miramar. À noite, 
possibilidade de assistir (opcionalmente) ao célebre espetáculo “Tropi-
cana”, “Parisien” ou cerimónia dos canhões.
3º DIA – HAVANA / VIÑALES / HAVANA (cerca de 400 km)
Pequeno-almoço no hotel. Saída de dia inteiro com destino a Viñales. 
Visita de uma quinta típica de plantação de tabaco “Ranchon Las Bar-
rigonas” e uma fábrica de tabacos. Passeio pelo Parque Nacional Valle 
de Viñales (declarado pela UNESCO como paisagem Cultural prote-
gida), conhecido pelas suas montanhas de cumes redondos e pelas 
inúmeras grutas existentes. Visita ao mural da pré-história (obra de arte 
de 120 metros, pintada sobre um rochedo). Paragem no mirador dos 
Jasmins, para apreciar a magnifica vista do vale. Almoço típico com 
música regional, num restaurante local (inclui uma bebida). Da parte 
da tarde, passeio de barco para visita da gruta “Cueva del Indio”. Re-
gresso ao hotel em Havana. Alojamento.
4º DIA – HAVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD (cerca de 500 km)
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel de Havana e saída da 
capital Cubana em direção ao Parque Montemar, com paragem para 

visitar uma quinta onde se crian crocodilos. Almoço em restaurante 
local (inclui uma bebida). Da parte da tarde, partida para Cienfuegos 
com visita panorâmica da única cidade Cubana que foi fundada por 
franceses, vendo o Parque Central, o Teatro Tomás Terry e o Palácio 
do vale. Continuação da viagem para Trinidad. Alojamento no Hotel 
Costa Sur 3* ou similar, em regime de Tudo-Incluido. Noite livre.
5º DIA – TRINIDAD / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARIA (cerca 
de 300 km)
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel de Trinidad e saída 
para visita da cidade museu, declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO. Passeio pela cidade de ruas empedradas e magníficos 
edifícios coloniais, visitando o Museu Romântico ou o Palácio Cante-
ro, uma olaria e será dado algum tempo no mercado artesanal (para 
compras de artesanato), finalizando a visita com um cocktail no co-
nhecido Bar “La Canchánchara”. Passagem por Santa Clara, com visita 
ao Mausuleo Che Guevara e ao monumento ao comboio blindado 
(comboio que foi tomado pelos guerrilheiros, na estratégica batalha 
de Santa Clara). Almoço num restaurante local (incluí uma bebida) já 
em trânsito para Cayo Santa Maria. Alojamento no Hotel Memories Pa-
raiso Azul, em regime de Tudo-Incluído. Noite livre.
6º E 7º DIA – CAYO SANTA MARIA
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias de Cayo Santa Maria, 
um conjunto de ilhas ligadas à ilha principal de Cuba por uma estrada 
sobre o mar de cerca de 40 km. Alojamento em regime de Tudo-In-
cluído. Noites livres.
8º DIA - CAYO SANTA MARIA / HAVANA (cerca de 400 km) / MA-
DRID
Pequeno-almoço no hotel. Check-Out do Hotel e em hora a reconfir-
mar localmente, transporte privado para o aeroporto de Havana. Após 
as formalidades de embarque, saída em voo Air Europa com destino a 
Madrid. Refeição e noite a bordo.
9º DIA - MADRID /LISBOA OU PORTO
Chegada a Madrid e embarque em voo com destino a Lisboa/Porto. 
Chegada. Fim da Viagem.

PREÇO INDICATIVO

2394€
Pessoa em Duplo

HAVANA VARADERO

TRINIDAD

CAYO SANTA MARIA

SANTIAGO

CAYO COCO

CAYO LARGO

Partidas diárias

Preços indicativos para programa 9 Dias / 7 Noites

Serviços Incluídos no Preço: Voo UX Lisboa/Madrid/Havana/Madrid/Lisboa em classe “P” com direito a 1 bagagem 
de 23 kg; transporte partilhado Aeroporto/ hotel Havana com assistência local; 03 noites em Havana em quarto 
Duplo Std no Hotel Copacabana 3* (ou equivalente) em Alojamento e Pequeno-Almoço, 1 noite em Trinidad em 
quarto Duplo Std no Hotel Costa Sur 3* (ou equivalente) em regime de Tudo-Incluído; 3 noites de alojamento em 
quarto Duplo Std no Hotel Memories Paraiso 5* em Cayo Santa Maria em regime de Tudo-Incluído; Excursão de 
meio-dia em Havana com almoço incluído; Excursão de dia inteiro a Viñales com almoço incluído; Transporte 
e visita a Cienfuegos e Trinidad com almoço incluído; Transporte e visita de Santa Clara com almoço incluído; 
Transporte a Cayo Santa Maria; transfere privado (com base em 2 pessoas) de Cayo Santa Maria para Apt Havana, 
transporte entre todos os pontos do itinerário. Guia durante as excursões e transportes (excepto Aeroporto/ Ha-
vana e Cayo Santa Maria-Aeroporto Havana); Taxas de aeroportos, segurança e combustível (no valor de 415 EUR, 
sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Victoria Multiviagens Solférias Operador CC. Serviços Não 
Incluídos no Preço: Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28,0 Euros/Passageiro, outros que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. / Suplementos de partida favor consultar: programa 
Havana 4 dias / 2 noites / Por razões operacionais ou por haver dias feriados/épocas especiais em Cuba (Na-
tal, Final Ano, Semana Santa, Fitcuba, 1º Maio, 25 a 27 Julho ou 10 Outubro) a ordem do programa poderá 
sofrer alterações / Fábricas de tabaco fechadas desde 15Dez17 a 15Jan18 bem como aos fins de semana e 
feriados. Os Museus e Memorias estão encerrados às segundas-feiras e Feriados.
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A visitar
A capital. Cidade do Panamá, para conhecer a vida agitada do país; Bocas del Toro fica a uma hora da capital; Parque Nacional Ma-
rinho Isla Bastimentos; Wizard Beach, a praia mais invejada de Bastimentos.

Guia
Moeda: Dólar americano USD. (1 euro – 1,11 USD)
Fuso horário: GMT – 5
Idioma: Espanhol e Inglês

Panamá

PANAMÁ

Turismo ecológico é a grande aposta deste país da América 
Central que ganhou fama graças ao canal que faz a ligação en-
tre os oceanos Pacífico e Atlântico. Também essa passagem é 
um motivo de interesse para quem visitar o Panamá.
Foi escolhido como um dos melhores destinos para visitar em 
2016 por conceituadas revistas internacionais de viagens e entre 
as regiões destacadas está a província e o arquipélago de Bo-
cas del Toro, um santuário natural com paisagens exuberantes e 
praias dignas de cartão-postal. 
A Cidade do Panamá, a capital, é uma mistura entre moderno e 
tradicional, com todas coisas boas – e algumas menos boas – 
das grandes metrópoles latinas. Dela chega-se aos pontos mais 
badalados, como o arquipélago de San Blas, onde vive uma co-
munidade indígena ainda apegada a muitas das suas tradições 

seculares. Outra hipótese a considerar é o Parque Marinho Isla 
Bastimentos, uma das maiores do Panamá e excelente alterna-
tiva à agora concorrida região de Bocas del Toro. Neste parque 
poderá encontrar os Cayos Zapatilla, um conjunto de ilhas de-
sabitadas rodeadas por recife de coral. 
.

Com o apoio:

CIDADE 
DO PANAMÁ

BOCAS
DEL TORO
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Cidade & Praias do Pacífico
Combinado de 3 noites de na cidade do Panamá com 4 noites de praia em Coclé
9 DIAS / 7 NOITES 

1 º DIA – LISBOA / NEWARK / PANAMÁ CIDADE 
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as forma-
lidades de embarque. Saída em voos United com destino a Newark, 
para escala e novo embarque em voo com destino final ao Aeropor-
to Internacional de Tocumen. Formalidades aduaneiras e receção por 
representante Solférias local que o transportará ao hotel selecionado 
na cidade do Panamá.
Check-in e alojamento. Resto de dia livre
2º DIA – CIDADE DO PANAMÁ 
Após pequeno-almoço, início da excursão pela capital do Panamá 
incluindo a visita às eclusas de Miraflores. Inicio com pequeno per-
curso de 30 minutos até às eclusas de Miraflores, onde poderemos 
observar os gigantescos Panamax passar pela obra da engenharia 
que eleva ou baixa os barcos a 16 metros, num processo de 2 etapas 
distintas, acompanhado pela explicação do guia que acompanhará a 
excursão. Para que a visita ao canal não fique incompleta, visita ain-
da ao Museu e Centro de Visitantes de Miraflores, que explica a histó-
ria de construção do Canal, não deixando de comprovar toda a im-
portância económica e social que o mesmo tem na história do país.
Continuaremos a nossa vista pela Calzada de Amador, estrada que 
liga às três ilhas em pleno Oceano Pacifico e que nos oferece uma 
magnifica vista sobre o Canal de um lado e uma panorâmica do ho-
rizonte da Cidade do Panamá de outro.
A excursão continua com uma visita ao Casco Antiguo, Património da 
Humanidade pela UNESCO desde 1997, bairro colonial da Cidade do 
Panamá, onde se sentirá a voltar atrás no tempo, com a sua encan-
tadora arquitetura colonial, ruas estreitas e igrejas impressionantes. 

Regresso ao hotel e resto de dia livre 
Alojamento no hotel selecionado.
3º DIA – CIDADE DO PANAMÁ
Dia livre para atividades de caráter pessoal.
Se as comprar são um motivador pessoal, não perca a oportunidade e 
aproveite para explorar um dos inúmeros centros comerciais da capital 
onde as melhores marcas mundiais marcam presença, ou para os que 
pretendem fugir um pouco ao ambiente urbano fazer uma excursão ao 
bosque nubloso de Gamboa. 
Alojamento no hotel selecionado.
4º DIA – CIDADE DO PANAMÁ / COCLÉ (FARALLON PLAYA BLANCA)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente transporte para 
o hotel selecionado na província de Coclé, onde as tépidas águas
do Oceano Pacifico, nos aguardam para uns retemperadores dias de 
praia.
Chegada e alojamento no hotel e regimes selecionados.
Resto dia livre.
5º AO 7º DIA – COCLÉ 
Dias inteiramente livres para usufruto das infraestruturas do hotel se-
lecionado, ou para realizar algumas excursões de carater opcional 
(não incluídas).
Alojamento no hotel e regime selecionados.
8 E 9º DIAS – COCLÉ / CIDADE DO PANAMÁ / NEWARK / LISBOA
Pequeno-almoço. De acordo com a hora de voo transporte para 
o Aeroporto Internacional Juan Santamaría, para embarcar em voo
United com destino a Newark. Chegada e novo embarque em voo 
com destino a Lisboa. Noite a bordo
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos 
de partida disponíveis em www.solferias.pt

Serviços Incluídos no Preço: Voo United Lisboa/ Newark / Panamá / Newark / Lisboa em classe “L” 
com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel selecionado na Cidade do Panamá 
com assistência local e transporte hotel selecionado na Cidade do Panamá / hotel de praia sele-
cionado / Aeroporto de Tocumen (Cidade do Panamá); 3 noites de alojamento no hotel e regime 
escolhido na Cidade do Panamá; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Coclé; 
meio-dia de visita panorâmica da Cidade do Panamá incluindo Eclusas de Miraflores; 416,00 Euros 
de Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) para 
voos internacionais; Seguro de Viagens Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencio-
nados no programa e extras de caráter pessoal

Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. / Preço para viagens que abranjam dois 
períodos, eventos ou feriados locais os preços terão que ser reconfirmados, por favor con-
sulte-nos. / Obrigatório passaporte eletrónico e visto de transito para os Estados Unidos, com 
pedidos disponíveis em https://esta.cbp.dhs.gov 

AZ Hotel & Suites   

www.az-hotelespanama.com

Royal Decameron Golf Beach
Resort & Villas    www.decameron.com

PREÇO INDICATIVO

1796€
Pessoa em Duplo

em APA + TI

Hard Rock Hotel     

www.hrhpanamamegapolis.com

Playa Blanca Resort     

www.playablancaresort.com

PREÇO INDICATIVO

1969€
Pessoa em Duplo em APA + TI

Aloft Panama    

www.aloftpanama.com

Sheraton Bijao
Beach Resort & Spa    

www.sheraton.com/bijao

PREÇO INDICATIVO

1975€
Pessoa em Duplo em APA + TI

Hotel Riu Plaza Panamá     

www.riu.com

Hotel Riu Playa Blanca     

www.riu.com

PREÇO INDICATIVO

2034€
Pessoa em Duplo em APA

Hilton    

www.3hilton.com

JW Marriott Golf & Beach
Resort Panamá     

www.marriott.com

PREÇO INDICATIVO

2095€
Pessoa em Duplo em APA

Voos diários United, à partida de Lisboa via Newark
Voos diários Ibéria, à partida de Lisboa ou Porto via Madrid
Voos diários KLM, à partida de Lisboa ou Porto via Amesterdão
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Peru

PERU

A visitar
Viajar no rio Tambopata e entrar na selva amazónica; Lago Titicaca, na fronteira com a Bolívia, o mais alto lago do planeta; Lima, uma 
capital vibrante; As linhas de Nazca, construções enigmáticas visíveis desde o céu.

Guia
Moeda: Novo Sol (PEN). 1 euro – 3,75 PEN
Fuso horário: GMT +5
Idioma: Espanhol, mas quechua e aimara também são oficiais.

Machu Picchu é o primeiro local que vem à cabeça quando se 
fala do Peru, mas essa é apenas a ponta do icebergue de in-
teresse que é este país da América do Sul. Natureza, História e 
Gastronomia são os vértices de um triângulo a que é difícil ficar 
indiferente. Lima, a capital, é a porta de entrada no antigo impé-
rio Inca. Já foi estância balnear e hoje é um misto de passado e 
futuro com bairros que convidam à descoberta, como o artísti-
co Barranco ou o cosmopolita Miraflores.
A quase mil quilómetros de Lima está o coração inca do Peru, 
Cusco. A cidade está a mais de três mil metros de altitude, por 
isso aconselha-se algum tempo de habituação à atmosfera ra-
refeita antes de se iniciar a caminhada até à cidade que resistiu 
aos invasores espanhóis e esteve escondida do mundo até ao 
início do século XX. Em Cusco, os maiores destaques são a Plaza 
de Armas, a Catedral e o Convento de Santo Domingo, além do 
concorrido mercado de San Pedro. 
No país que tem mais de três mil tipos de batata, a gastronomia 
é uma experiência a considerar, de norte a sul. Cuy é um dos 

pratos típicos, mas não está ao alcance de todos os estômagos, 
já que se trata de porquinho da Índia assado. Ceviche estará pro-
vavelmente mais ao gosto da maioria dos viajantes.

Com o apoio:

LIMA

CUSCO
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10 DIAS / 7 NOITES 

1 E 2º DIAS – LISBOA / MADRID / LIMA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos Iberia com destino a Madrid, para 
escala e novo embarque em voos Iberia com destino a Lima. Noite a 
bordo. 
Chegada ao aeroporto de Lima, acolhimento e transporte com guia 
para o hotel escolhido. Alojamento.
Resto de dia livre
3º DIA – LIMA 
Pela manhã, visita histórica e cultural mais profunda da cidade de Li-
ma, percorrendo as principais ruas, praças e avenidas do Centro His-
tórico de Lima, capital do Virreinato. Iniciaremos a nossa excursão 
pelo distrito de Miraflores, parando depois no “El Parque del Amor” 
e seguindo para a “Huaca Pucllana”, centro cerimonial da cultura de 
Lima. Continuaremos até “la Huaca Huallamarca” e de seguida até 
Plaza Mayor, de onde observaremos o Palácio de Governo e o Palácio 
Municipal. Entrada na Catedral e posterior caminhada até ao convento 
de San Francisco.
Regresso ao hotel e resto de dia livre para explorar a cidade, a sua 
arquitetura e a sua rica gastronomia.
Alojamento no hotel selecionado 
Nota : A Catedral de Lima está aberta de segunda a sexta-feira durante 
todo o dia e aos sábados apenas durante a manhã. Caso a visita calhe 
a um Sábado à tarde ou Domingo durante todo o dia, será feita a visita 
a Huaca Huallamarca. 
4º DIA – LIMA / CUSCO
Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto, para embarcar em 
voo Lan Peru com destino a Cusco. Receção e transporte para o ho-
tel selecionado. 
Resto da manhã livre para descansar e para se ambientar à altitude da 
região. 
Pela tarde, subiremos até ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
Visitaremos a cidadela de Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava 
ao deus Sol. Continuaremos o nosso itinerário até ao local de adora-
ção Incaico de Qenqo para logo nos dirigirmos à atalaia de Puca Pu-
cará que guardava a entrada na capital do Império. Visita as fontes de 
água de Tambomachay onde os Incas prestavam culto à divindade da 
água como elemento da vida. Em seguida passaremos pelo mercado 
de San Pedro e continuaremos em direção ao Templo del Korikancha 
sobre o qual se construiu o Convento de Santo Domingo. Para termi-
nar o nosso itinerário segue até à Plaza de Armas del Cusco ou Hua-
caypata e finalmente entraremos na Catedral. Regresso ao hotel. Alo-
jamento.
5º DIA – CUSCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Pequeno-almoço. Excursão ao Valle Sagrado de los Incas. Teremos 
oportunidade de conhecer o centro Awana Kancha, onde podemos 
observar Alpacas, Lamas e Vicunas além de aprender sobre as antigas 
técnicas têxteis. De seguida visitaremos o mercado de Pisac. Tempo 
livre para compras. Almoço em restaurante local. Depois de almoço 
visitaremos a fortaleza e templo de Ollantaytambo, templo este usa-
do como fortificação durante as guerras civis incas. Resto de tarde li-
vre e noite no Valle Sagrado segundo hotel selecionado. Alojamento. 
6º DIA – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / MACHU PICCHU / CUS-
CO
Pequeno-almoço no hotel e transporte à estação de Ollantaytambo. 
Saída em direção a Aguas Calientes, porta de entrada numa das no-
ve 7 Maravilhas do Mundo, Machu Picchu, situada no sopé da monta-
nha onde se encontra a Ciudadela Sagrada de los Incas “Machu Pic-
chu”. Subida em autocarro até à cidadela com uma espetacular vista 
do desfiladeiro que forma o rio Urubamba. Entraremos na cidadela e 
aventuramo-nos pelos seus terraços, escadas, recintos cerimoniais e 
outras ruínas. Almoço em restaurante local. Em hora oportuna, saída 
em comboio para regresso a Cusco. Transporte ao hotel. Alojamento.
7º DIA – CUSCO / PUNO 
Pequeno-almoço. Transporte à estação de autocarros e partida em au-
tocarro turístico regular com destino à cidade de Puno. Em caminho vi-
sitaremos la capilla de Andahuaylillas e um dos principais templos ao 
deus Wiracocha ,Racchi, onde veremos os restos das enormes colunas 
que suportavam o teto do templo e conheceremos os seus diferentes 
recintos. Esta excursão brinda-nos com uma autêntica experiência an-
dina ao permitir-nos apreciar os lugares alto andinos. Almoço volan-

te. Chegada a Puno e transporte para o hotel selecionado. Alojamento.

8º DIA – PUNO / LAGO TITICACA / PUNO
Pequeno-almoço. Pela manhã, realizaremos uma curta travessia pe-
lo Lago Sagrado dos Incas “El Titicaca” para visitar as Islas Flotantes de 
los Uros, antiga povoação que fugindo dos Incas e dos colonizadores 
Espanhóis se refugiou nas suas águas em ilhas artificiais construídas à 
base de totora; apreciaremos a construção das balsas de totora e jun-
co do lago. Continuaremos para a Isla de Taquile, onde os povoadores 
preservam até hoje as tradições ancestrais e nos recebem com as suas 
coloridas roupa típicas. Almoço típico na ilha. Pela tarde, saída para re-
gresso a Puno. Alojamento.
9º E 10º DIAS –  PUNO / LIMA / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço. Transporte até ao aeroporto de Juliaca. Voo Lan 
Peru para Lima. Receção e embarque no voo Iberia previsto, com des-
tino a Madrid, com noite a bordo. Chegada a Madrid e embarque em 
voo Iberia com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Peru Imperial

Voos Diários Air Europa, Iberia, KLM ou LAN à partida de Lisboa ou Porto

Mais tipologias de alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos 
de partida disponíveis em www.solferias.pt

Serviços Incluídos no Preço: Voo Iberia Lisboa/ Madrid/ Lima/ Madrid/ Lisboa em classe “O” 
com direito a 20 kg de bagagem; voos domésticos Lan Peru Lima / Cusco e Juliaca / Lima em 
classe “O” (Addon IB/LA) com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aero-
porto com assistência local em todos os pontos; Circuito Peru Imperial regular em alojamento 
de categoria “Comfort” incluindo: 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em 
Lima; 1 noite de alojamento no hotel e regime escolhidos em Cusco; 1 noite de alojamento 
no hotel e regime escolhidos no Valle Sagrado de Los Incas; 1 noite de alojamento no hotel e 
regime escolhidos em Cusco; 2 noite de alojamento no hotel e regime escolhidos em Puno; 
excursão regular de meio-dia à cidade de Lima; excursão regular de meio-dia ao Parque Ar-
queológico de Sacsayhuaman e à cidade de Cusco; excursão regular de dia inteiro ao Valle 
Sagrado de Los Incas com almoço buffet; excursão regular de dia inteiro a Machu Picchu com 
almoço buffet em Aguas Calientes e transporte em comboio categoria “Expedicion”; excursão 
de dia inteiro em autocarro no percurso Cusco/Puno incluindo almoço e visitas em rota; ex-
cursão regular de dia inteiro às ilhas flutuantes de Los Uros e Isla de Taquile com almoço típico; 
511,00 de Taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais) para voos internacionais e domésticos; 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. 

Categoria CONFORT

PREÇO INDICATIVO

2040€
Pessoa em Duplo



AMÉRICAS AMÉRICASCOLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2017/18 PERU

Você e LATAM 
juntos na 
América Latina
Com �ATAM Airlines voa a partir de 
Portugal, via Madrid e Barcelona, 
para um continente cheio de 
contrastes incríveis. 
Viaje nos nossos voos diretos para o 
Brasil, Chile, Equador e Peru e 
ligue-se a mais de 115 destinos na 
América Latina.
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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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