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The Element of Fun.

Imbassai, Brazil.

Piscinas que farão com que você se esqueça do mar. Entretenimento para toda a família e 
sabores do mundo. Isto é Grand Palladium Hotels & Resorts. Aqui, você encontrará seu 

elemento nesse refúgio maravilhoso, com tudo incluído. Onde momentos de pura diversão 
simplesmente aparecem com o destino.

 
Para nos conhecer ou reservar a viagem de seus clientes, entre em contato com a operadora 

de viagem de sua preferência.

PALLADIUMHOTELGROUP.COM 

Viva o luxo inexplorado de um novo destino. Costa Mujeres, Cancun. Outubro de 2018.
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BRASIL

BRASIL

Brasil
O gigante da América do Sul não é apenas um país, são 27 e 
todos muitos diferente entre si. Confuso? Nem por isso. A repú-
blica brasileira é composta por 26 estados e um Distrito Federal, 
onde se encontra a capital, Brasília. Comecemos por esta, uma 
das mais utópicas cidades do mundo. O sonho do arquiteto Os-
car Niemeyer está presente no Plano Piloto, a estrutura de uma 
cidade que, vista do ar, tem a forma de um avião. Amada ou 
criticada, Brasília é única e merece uma visita.
O Rio de Janeiro é o principal cartão de visita do Brasil. Cristo 
Redentor, Ipanema, Copacabana ou o Pão de Açúcar são aque-
les locais que não vai querer perder, mas nas proximidades da 
Cidade Maravilhosa há que não esquecer Búzios ou Angra dos 
Reis. Se preferir uma cidade multicultural com oferta diversifi-
cada, então São Paulo é a sua praia. E se quiser optar por areais, 
mar e coqueiros, rume a norte, ao Nordeste brasileiro. Bahia, 
Ceará ou Pernambuco são os estados a visitar.
No Brasil, a natureza nunca é esquecida, daí a importância da 
Amazónia, a maior área verde do planeta. E depois há excelentes 
surpresas, como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
(Maranhão), a Chapada dos Veadeiros (Goiás), a Chapada Dia-
mantina (Bahia) ou o Pantanal (Mato Grosso do Sul). A lista não 
tem fim, por isso o melhor é reservar já a sua viagem.

A visitar 
Rio de Janeiro e os seus cartões-de-visita; A agitação de São Paulo, uma das maiores metrópoles do planeta; A natureza impressio-
nante da Amazónia e do Pantanal; São Salvador, a capital da Bahia; As praias do Nordeste; O santuário natural da ilha Fernando de 
Noronha.

Guia
Moeda:  Real BRL (1 euro – 3,5 BRL)
Fuso horário: GMT + 3 horas
Idioma: Português

Com o apoio:
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Razões para fazer a mala
FORTALEZA
As velas do Mucuripe inflam-se com a brisa do Oceano. São os jangadeiros sain-

do para pescar. E nós lá, no calçadão da Beira-Mar, decidindo se vamos conhe-

cer o rico artesanato cearense, fazer uma boquinha com a profusão de sabores 

do sertão e do litoral, ouvir um pouco da música dos repentistas, ou, quem sabe, 

caminhar mais um pouco, no meio de um povo sorridente e hospitaleiro. For-

taleza é tudo isto: as rendeiras, os artesãos do couro, do bambu, da palha de 

carnaúba, do trio elétrico, dos paraísos em forma de areia branca e mar azul. A 

cidade é magnífica e faz bem tanto aos olhos quanto à alma dos viajantes! Em 

Fortaleza podemos apreciar as influências indígenas, portuguesas e africanas, 

em pratos baseados em peixes e frutos do mar. Mas não se esqueça das iguarias 

do sertão. Da moqueca ao bode guisado, um universo de sabores cearenses.

JOÃO PESSOA
Uma das mais pequenas e mais antigas capitais do Nordeste, João Pes-

soa tem o estilo de cidade do interior. Bastante arborizada, com uma orla 

preservada pela legislação que limita a altura dos prédios, um povo hos-

pitaleiro, belas praias, e uma a cidade contemplada ainda com serviços e 

infraestrutura de uma capital. O destaque na zona urbana para as praias de 

Tambaú, Manaíra e Cabo Branco, com barracas, bares e restaurantes. As 

paisagens mais rústicas e bonitas encontram-se no litoral Sul, na direção 

de Pernambuco. É aí que encontramos Tambaba, ex-libris do naturismo 

brasileiro. Já o litoral Norte é ponto de atração para os surfistas. As águas 

não são tão claras quanto as do litoral Sul, mas formam excelentes on-

das. Quem viaja com crianças deve incluir no roteiro um mergulho nas 

piscinas naturais de Picãozinho, repletas de peixes coloridos. Com um 

rico património histórico-arquitetónico, João Pessoa guarda imponentes 

construções barrocas datadas do século 16. A devoção, ainda nos dias de 

hoje, é bastante forte e representada pelo espetáculo da Paixão de Cristo 

que atrai fiéis e turistas na Semana Santa. O profano também tem seu 

lugar, com destaque para os blocos carnavalescos Folia de Rua e Muri-

çocas do Miramar, reunindo o melhor do frevo e do maracatu, durante o 

pré-Carnaval. Já o forró marca presença nas festas joaninas, em home-

nagem a São João. Um dos cartões-postais da cidade, o Farol do Cabo 

Branco na Ponta dos Seixas sinaliza o ponto mais oriental das Américas. 

Apesar de ser uma cidade costeira, a cozinha da capital não termina nos 

mariscos e peixes. Não deixe de provar as receitas do sertão, baseadas 

em carne de sol, macaxeira, arroz de leite, feijão-de-corda e manteiga de 

garrafa. Nas sobremesas, destaque para a rapadura!

NATAL
O Sol aqui nasce antes, para iluminar por mais tempo as dunas, falésias, 

praias e recifes, numa das cidades mais bonitas do Brasil. O Forte dos Reis 

Magos, em forma de estrela, é um dos símbolos de sua beleza, que une 

modernidade e história, um ar cosmopolita sem perder seu lado bucóli-

co de paraíso litorâneo. Em Natal come-se muito bem, da carne de sol 

aos peixes, sem esquecer a infinidade de frutas exóticas, tudo ao som do 

forró.

Originalmente habitada pelos índios potiguares, que devem ter curtido 

muito a grande variedade de praias, a região de Natal é cercada por la-

goas. Nas dunas, um convite a relaxar, passear de bugy ou praticar des-

portos radicais. A variada diversão noturna que Natal oferece sugere dor-

mir muito pouco. A tapioca e os doces de frutas tropicais são os petiscos 

entre as refeições, que trazem o mundo dos frutos do mar – lagosta, ca-

marão, caranguejo, peixes e também delícias do interior: carne de sol, 

macaxeira, feijão verde. Uma verdadeira festa de sabores.

RECIFE
Um dos principais atrativos de Recife já promete: boa viagem! A Praia de 

Boa Viagem é famosa no mundo inteiro, com seus recifes e piscinas na-

turais. O frevo faz a trilha sonora de uma infinidade de passeios inesque-

cíveis. Caminhar por Recife Antigo e pelos seus monumentos históricos, 

pelas praias de águas verdes e límpidas. Agitar entre os bonecos gigantes, 

deliciar-se com as comidas típicas e com a hospitalidade do seu povo. 

Recife de dia ou de noite tem história, cultura e modernidade, num gran-

de maracatu de alegria.

Recife nasceu para servir de moradia aos trabalhadores, pescadores e ou-

tros serviçais, já que só a aristocracia vivia em Olinda. Hoje, não existem 

fronteiras e as cidades coladas são uma só maravilha. A cozinha pernam-
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bucana reúne tradições indígenas, europeias e africanas. Tem também 

pratos típicos do sertão e do litoral. A feijoada pernambucana é feita com 

feijão mulatinho, uma delícia. Experimente a galinha de cabidela, a rabada, 

a buchada ou os pratos de peixes e frutos do mar. De sobremesa, o famo-

so bolo Souza Leão e a cartola.

SALVADOR DA BAHIA
Um dos destinos mais procurados no mundo inteiro, Salvador consegue 

transformar tudo em festa. Tem a festa de sabores do tabuleiro da baiana, 

a festa dos ensaios abertos dos blocos, a festa do candomblé e da devoção 

cristã, da capoeira, a festa do pôr-do-sol no Farol da Barra, do artesanato, do 

património arquitetónico, das regatas, a festa dos intelectuais e artistas baia-

nos que ganham o mundo. O Centro Histórico da cidade é considerado Pa-

trimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Só mesmo Salvador para ter a maior festa popular já vista em todo o mundo, 

você já sabe que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Todo viajan-

te percebe que Salvador tem uma vibração única, é uma festa para todos os 

sentidos. A culinária baiana é única no Brasil. Com base africana e influência 

indígena e portuguesa, é rica e picante. Alguns exemplos de quitutes da baia-

na são o acarajé, o vatapá, o caruru, a moqueca, o abará, as cocadas.

RIO DE JANEIRO
O Rio de Janeiro continua lindo, como já disse Gilberto Gil. E tem tudo 

para ficar ainda mais lindo. Além das belezas naturais evidentes, a cidade 

merece destaque pela sua gente. O carioca é um povo diferente. O Rio de 

Janeiro tem bom humor e o visitante sente-se em casa assim que pisa na 

terra abençoada pelo Cristo Redentor. Com tamanha beleza é difícil não 

rir e ficar de bem com a vida, já cantavam os génios da Bossa Nova, que 

também teve seu nascimento nesta cidade.

Além dos clássicos pontos turísticos - todos imperdíveis! - a cidade ofe-

rece tudo o que procura e mais um pouco. Em termos de diversão, o Rio 

está entre as cidades brasileiras com maior variedade de lugares e progra-

mas, sem falar do Carnaval, que é um dos principais marcos nacionais. 

A cidade, que já foi a capital do Brasil, hoje prepara-se para ser uma das 

sedes da Copa do Mundo de 2014 e sede oficial dos Jogos Olímpicos de 

2016. As opções gastronômicas são ao gosto do freguês – o visitante en-

contra o que quiser. Pode-se optar por comer com vista panorâmica ou ir 

aos lugares preferidos de celebridades que frequentam Ipanema e Leblon. 

Mas há muito charme também num programa tipicamente carioca: tomar 

um chopinho nos botecos.
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Onde ir - a não perder 
FORTALEZA

Avenida Beira-Mar: Passear pela Avenida Beira-Mar, na altura das praias 

de Iracema, Meireles e Mucuripe. O ponto auge da orla de Fortaleza, de 

dia ou de noite. 

Centro Cultural Dragão do Mar: Símbolo da rica cultura cearense, reu-

nindo o Museu de Arte Contemporânea, o Planetário Rubens de Azevedo 

e o Memorial da Cultura Cearense, além de praças de artesanato, área 

para realização de shows, biblioteca, planetário, teatro e cinemas. Sem 

esquecer os bares e restaurantes instalados em prédios históricos. 

Costa do Sol Nascente ou Poente: Passeio de buggy pela Costa do Sol 

Nascente ou Poente. São roteiros que reúnem praias como Aquiraz, Ca-

ponga, Beberibe de um lado e Cumbuco, Treiri, Lagoinha de outro. 

Beach Park: Famoso parque aquático que fica na praia de Aquiraz, uma 

praia de cinema perto de um grande complexo para todos os gostos. 

Cumbuco: Não deixe de aproveitar o eco turismo ou os desportes náu-

ticos

Jericoacoara: Qualquer um vira um grande fotógrafo num cenário de so-

nho como Jericoacoara. As esculturas naturais das falésias são obras do 

vento sempre presente, que desenha as dunas até trinta metros de altura. 

É o vento que também proporciona ondas calmas e a prática de despor-

tes como o kitesurf e o windsurf. Até hoje, Jericoacoara ainda tem acesso 

praticamente impossível para veículos urbanos. Somado à criação de um 

parque natural, que regulamenta e limita as novas construções e qualquer 

alteração no visual de cinema, tudo contribui para a preservação do local.

JOÃO PESSOA

Conjunto Arquitetónico de São Francisco: Um marco da arquitetura 

barroca no Brasil. Composta pelo Convento de Santo Antônio e pela Igre-

ja de São Francisco, concluída em 1770, marcada pela grandiosidade e 

beleza das talhas em madeira cobertas de ouro e ricas cantarias em pedra 

com motivos portugueses e orientais. A Paixão de Cristo é contada nos 

painéis frontais. 

Litoral Sul: É em direção a Pernambuco, no litoral Sul, que ficam as praias 

mais bonitas de Paraíba. Do paraíso naturista de Tambaba, às praias de 

águas mornas e calmas de Coqueirinho e Tabatinga, não perca um mer-

gulho nestas praias emolduradas por coqueiros e falésias coloridas.

Passeio de barco para as piscinas naturais de Picãozinho: A menos de 

dois quilômetros da costa, as piscinas naturais de Picãozinho surgem du-

rante a maré baixa, apresentando grandes formações de corais. Um dos 

passeios náuticos mais apreciados da região, atrai adultos e crianças que 

se revezam nos deliciosos mergulhos no meio a peixes coloridos. 

Pôr-do-sol na praia do Jacaré: O pôr-do-sol tem uma banda sonora  em 

João Pessoa. Todos os dias, quando o astro-rei dá os últimos suspiros na 

praia fluvial do Jacaré, um saxofonista e um violinista entoam nada menos 

que o “Bolero”, de Ravel. O espetáculo acontece por volta das 17h e atrai 

moradores e turistas que ocupam os vários bares à beira-rio.

A vida noturna: A vida noturna de João Pessoa concentra-se nos arre-

dores do Hotel Tambaú. A Avenida Olinda, como ponto de referência é 

a mais movimentada pela madrugada a dentro. Ali estão os bares com 

música ao vivo, casas noturnas e restaurantes que atraem turistas e nati-

vos de todas as idades e estilos. Para quem aprecia o tradicional forró pé 

de serra, o ritmo toma conta do John People às terças; e do Bar Bahamas 

às quartas. Para dançar até o amanhecer, não perca as boates Zodíaco 

e 083 Music House. O animação estendesse ainda aos bairros de Cabo 

Branco e Bessa.

Farol do Cabo Branco: Melhor lugar para apreciar toda a beleza do litoral 

de João Pessoa, o Farol do Cabo Branco representa o extremo leste do 

Brasil, indicando a localização da Ponta do Seixas. É ali que o sol nasce 

primeiro nas Américas. Inaugurado em 1972, a 40 metros acima do nível 

do mar, tem formas que remetem a um sisal estilizado.

NATAL

Praia de Ponta Negra: Quem quer agitação de dia ou de noite, vai adorar 

a praia de Ponta Negra. Rodeada pelo Morro do Careca, pelas jangadas 

dos pescadores no mar azul e pela orla de bares e restaurantes. 

Forte dos Reis Magos: Construído em 1598 sobre os recifes da Praia do 

Forte, ostenta o Marco de Touros, que Américo Vespúcio fincou em 1501 

para firmar a posse das terras para o Reino de Portugal. A construção em 

forma de estrela de cinco pontas impressiona pela pujança. 

Centro Histórico: Na cidade alta está o Centro Histórico de Natal. Desde 

as mais antigas igrejas, como a Matriz de Nossa Senhora da Apresentação 

(1694), do Rosário (1714) e de Santo Antônio (1766), até prédios do séc. XIX 

em desenho neoclássico, com destaque para o Palácio Potengi, que hoje 

abriga a Pinacoteca do Estado. 

Parque das Dunas: Um parque urbano, o segundo maior do país, com 

mais de mil hectares de dunas e Mata Atlântica. O Parque das Dunas ofe-

rece trilhas, mirantes e o Bosque dos Namorados. 

Centro de Artesanato: Uma construção histórica que era uma casa de 

detenção e hoje oferece o trabalho dos artesãos de Natal. Possui uma 

bela vista para o Forte dos Reis Magos e para as dunas de Genipabu. 

Genipabu: Com dunas imensas e sua lagoa de águas doces, Genipabu é 

um dos principais passeios do Litoral do Rio Grande do Norte. É nas dunas 

localizadas ao redor dessa lagoa que é comum a prática do esquibunda, 

onde os visitantes descem as dunas em cima de pranchas de madeiras 

até cair na lagoa. 

Praia da Pipa: Não é novidade que a Praia da Pipa é uma das mais belas 

do Brasil. Já na chegada, do alto das falésias, o viajante sabe que está no 

lugar certo. Disfrute das praias, das piscinas dos recifes, das ondas, das 

baladas noturnas, dos bares e restaurantes. Aproveite do nascer do sol 

até o sol nascer! 



BRASIL COLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2017/18

8

Praia do Madeiro: Escondida pelas falésias, fica a Baía dos Golfinhos, um 

paraíso de águas calmas, visual de natureza praticamente intocada. 

RECIFE

Praia da Boa Viagem: Principal praia da cidade, um autêntico cartão pos-

tal, com piscinas naturais, água morna e transparente. 

Recife Antigo: O bairro do Recife Antigo reúne algumas das relíquias his-

tóricas da cidade, com destaque para a Igreja do Pilar, Igreja e Convento 

da Madre de Deus, Teatro Rua do Apolo, Estação do Brum e Forte do 

Brum.

Forte das Cinco Pontas: Construção holandesa de 1630, hoje abriga o 

Museu da Cidade. 

Mercado de São José: Local de muito artesanato e géneros alimentícios. 

Uma construção, com estrutura de ferro importada da Europa, baseada 

no modelo do Mercado de Genelle, na França. 

Basílica e Mosteiro de São Bento: A Igreja tem a sacristia mais rica de 

Olinda, folheada a ouro. O conjunto remonta ao séc. XVI em estilo bar-

roco. 

Forte de São Francisco: Também em Olinda, o Forte de São Francisco é 

o mais antigo da cidade e foi restaurado em 1977. 

SALVADOR DA BAHIA

Pelourinho: Declarado Património Histórico da Humanidade pela UNES-

CO, o Centro Histórico de Salvador conta com mais de 800 prédios co-

loniais. No epicentro de tanta herança está o Pelourinho, onde há muita 

cultura e lazer. São bares, restaurantes, casas de shows, museus, teatros 

e muito mais

Mercado Modelo: Nos porões do Mercado Modelo, ainda se pode re-

visitar o passado escravagista do país. Lá ficavam os escravos recém-

-chegados, aguardando os leilões de venda. Hoje como antes, o local 

alaga na maré cheia. Nos pisos superiores atualmente, está o principal 

centro de artesanato. O Mercado Modelo é um dos maiores centros de 

artesanato da América Latina e principal mostruário do trabalho dos arte-

sãos baianos. Desde as fitinhas do Senhor do Bonfim, até jóias e trabalhos 

com pedras preciosas e semipreciosas, passando por peças em madei-

ra, cerâmica, sementes e fibras vegetais. O berimbau e o atabaque, entre 

outros instrumentos musicais também são apreciados. Isso sem falar dos 

patuás – amuletos símbolos do sincretismo e da grande religiosidade do 

povo soteropolitano.

Elevador Lacerda: O maior elevador público do país, liga a cidade baixa 

(na região do Mercado Modelo) à cidade alta. Uma excelente vista da Baía 

de Todos os Santos. 

Farol da Barra: Marca o ponto onde o navegador Américo Vespúcio apor-

tou em 1501. O pôr-do-sol neste local é simplesmente deslumbrante. 

Parque Metropolitano do Abaeté: Junta as belezas naturais das dunas 

de areia fina e da famosa lagoa com atrativos culturais como a Casa da 

Música. 

Parque São Bartolomeu: Testemunho do sincretismo baiano. Antigo lo-

cal de quilombos, considerado sagrado pelos praticantes do Candomblé, 

foi local do primeiro sermão do Padre Antonio Vieira. 

RIO DE JANEIRO

Pão de Açúcar: O bondinho leva ao alto do Pão de Açúcar, de onde se 

avistam a Baía da Guanabara, a orla do Rio de Janeiro e marcos geográfi-

cos como a Pedra da Gávea, o morro Dois Irmãos e o Corcovado. 

Morro do Corcovado: O Cristo Redentor, grande símbolo da cidade, e 

recentemente eleito como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, 

fica a 710 m do nível do mar. Há dois acessos ao monumento: de vans 

ou de trem. A subida de trenzinho, que leva 20 min, permite conhecer a 

Estrada de Ferro do Corcovado, inaugurada por Dom Pedro II em 1884, e 

o contato com a Mata Atlântica. 

Lapa: Os Arcos da Lapa, com 64 m de altura e 270 m de comprimento, in-

tegravam um aqueduto erguido em 1750. Além da beleza da arquitetura, 

desde 1896 funciona como viaduto para os bondinhos de Santa Teresa. 

Os Arcos são o atrativo mais famoso, mas a Lapa abriga ainda o Passeio 

Público, a Escola Nacional de Música e a Igreja de Nossa Senhora da Lapa, 

simbolos do Rio Antigo. Desde a década de 1950, a Lapa é ponto de refe-

rência na vida cultural e noturna do Rio. Um dos gêéneros mais aprecia-

dos pelos frequentadores é o samba de raiz, que reúne sambistas da velha 

guarda e da nova geração em animadas rodas boémias.

Praias: Algumas das mais belas e famosas praias do mundo estão no Rio 

de Janeiro. Para tirar fotos ou tomar uma água de coco apreciando a vista 

do Morro da Urca, deverá fazer uma paragem no Aterro do Flamengo e na 

Enseada do Botafogo. Seguindo a orla sul, chegamos ao Leme e a Copa-

cabana, com seu extenso e movimentado calçadão. A praia mais cantada 

em versos é a de Ipanema. No seu canto esquerdo fica o Arpoador, tradi-

cional reduto jovem e um dos berços do surf no Brasil. A praia do Leblon, 

cenário preferido das novelas da Rede Globo, tem várias casas de sucos 

e botequins. A última praia da Zona Sul é São Conrado. Bem perto fica a 

famosa Praia do Pepino, lugar de gente bonita e local de pouso de asas-

-delta e parapentes. A Barra da Tijuca, na região Oeste do Rio, é uma das 

praias urbanas mais extensas do país, com espaço para caminhadas, ci-

clovia e quiosques que lembram Miami. Mais adiante ficam o Recreio dos 

Bandeirantes e a Prainha, com ondas fortes que atraem os surfistas. Já nos 

limites da cidade do Rio fica Grumari, dentro de uma área de preservação 

ambiental, cercada por costões e morros com vegetação e restinga. 

Jardim Botânico: Criado por Dom João VI em 1808, reúne 8 mil espécies 

de flores e plantas do Brasil e do mundo. Há palmeiras imperiais da época 

da fundação.  

Estádio do Maracanã: Considerado por muitos amantes do futebol o 

“Templo dos Deuses”, é um dos maiores estádios do mundo. Foi cons-

truído em 1950 para sediar a Copa do Mundo, e projetado para receber 

166.369 pessoas. Hoje, depois de algumas reformas, comporta um pú-

blico de 87.630. 
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / FORTALEZA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Fortaleza. Acolhimento à chegada, 
transporte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – FORTALEZA OU PORTO DAS DUNAS OU CUMBUCO
Dias completamente livres. Com dunas e mar verde-azulado, Fortaleza é 
a capital do Brasil que oferece mais horas de sol durante o ano. A cidade 
também é famosa pela excelente infraestrutura turística. A rede hoteleira 
está entre as mais modernas do país. Destaque ainda para a variada oferta 

de restaurantes, com uma vasta culinária, de pratos típicos e mariscos. 
Durante o dia, aproveite para desfrutar das praias do Futuro, do Cumbuco, 
do Porto das Dunas e divertir-se à beira-mar no Beach Park, maior parque 
aquático da América Latina. Imperdível também é apreciar o artesanato, 
uma autêntica manifestação de arte popular. À noite, não perca o forró, 
as discotecas, bares, teatros e espetáculos de humor. Fortaleza é uma 
cidade com diversão em todos os dias da semana.

8º E 9º DIAS – FORTALEZA / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

Partidas diárias com TAP exceto domingos (fevereiro)
Partidas diárias com TAP exceto quartas (abril)

Fortaleza, Porto das Dunas, Cumbuco 

Serviços Incluídos no Preço Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “E” com direito a 1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 
7 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 395,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens. 
Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos

Oásis Atlântico Fortaleza    

www.oasisatlantico.com

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

926€
Pessoa em Duplo / APA

Crocobeach Hotel     

www.crocobeachhotel.com.br

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

903€
Pessoa em Duplo / APA

Oásis Imperial Fortaleza     

www.oasisatlantico.com

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

1022€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Fortaleza     

www.vilagale.com

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

1018€
Pessoa em Duplo / APA

Carmel Magna Praia    

www.carmelmagna.com.br

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

1013€
Pessoa em Duplo / APA

Marina Parkl Hotel     

www.marinapark.com.br

(Fortaleza)

PREÇO INDICATIVO

998€
Pessoa em Duplo / APA

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

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

FO
RTALEZA + CUMBUCO
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Vila Galé Cumbuco     

www.vilagale.com

(Cumbuco)

PREÇO INDICATIVO

1479€
Pessoa em Duplo / TI

Carmel Cumbuco Resort     

www.carmelcumbuco.com.br

(Cumbuco)

PREÇO INDICATIVO

1633€
Pessoa em Duplo / APA

Dom Pedro Laguna     

www.dompedro.com

(Porto das Dunas)

PREÇO INDICATIVO

1685€
Pessoa em Duplo / MP

Carmel Charme Resort     

http://carmelcharme.com.br/

(Porto das Dunas)

PREÇO INDICATIVO

1973€
Pessoa em Duplo / APA

CONTE COM 
A NETTOUR
PARA SEUS 

SERVIÇOS
EM FORTALEZA

Av. Santos Dumont, 2456 - Sl. 904  - Ed. Corporate Plaza 
Tel/Fax: (85) 3268-3099 / (85) 9981.4433 
neto@nettour.com.br - www.nettour.com.br
Fortaleza - Ceará - Brasil

Nettour, prazer em receber. 
Solicite o seu orçamento.

Passeios turísticos diários
Serviços de transfers
Roteiros de aventuras em veículo 4x4
Serviços  corporativos
Locação de veículos (vans, executivos, 
micro ônibus e ônibus)

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

FO
RTALEZA + CUMBUCO
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VILA GALÉ CUMBUCO 
NORDESTE BRASILEIRO

Situado nas paradisíacas dunas da Costa 
dos Ventos, em frente à Praia do Cumbuco a 
33Km do centro de Fortaleza.
São 465 quartos, suites e chalets decorados 
com o tema dos desportos náuticos e 
equipados com ar condicionado, secador 
de cabelo, telefone, LCD 32”, internet, cofre, 
mini bar e varanda. Conta com equipa de 

polidesportivo, baby copa, biblioteca e lojas.
O SPA MED Satsanga com Centro 
de Longevidade e Vitalidade, oferece 
tratamentos de estética, saúde, massagens, 
piscina coberta, salão de beleza, ioga, 
sauna, banho turco e jacuzzi.
o Vila Galé Cumbuco é o resort perfeito para 
os amantes dos desportos náuticos e dispõe 
de um Centro Náutico totalmente equipado 
com aulas particulares.

VILA GALÉ FORTALEZA 
NORDESTE BRASILEIRO

Situado em frente à praia do futuro, a 
preferida dos banhistas e a10 minutos da 
cosmopolita Av. Beira Mar, dispõe de 285 
quartos e 15 suites júnior, equipados com 
ar condicionado, telefone direto, TV 
satélite, canal de música, cofre, mini bar 
e varanda. Oferece 2 Restaurantes 
“Dunas e “Bar da Praia” onde são 
servidos variados pratos típicos nas suas 
noites temáticas. 3 Bares, Boite Soul & 
Blues, piscina exterior para adultos e 
crianças, salas de reuniões, sala de 
jogos, animação, jacuzzi, sauna, 
massagens, baby copa, lojas, serviço de 
lavandaria, garagem e espaço de 
brincadeiras para crianças compõem a 
restante oferta deste hotel.
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / FORTALEZA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Fortaleza. Acolhimento à chegada, 
transporte ao hotel Oásis Atlântico Fortaleza.

2º DIA – FORTALEZA/JERICOACOARA
Pequeno-almoço no hotel e partida da Avenida Beira Mar para a tomar o 
autocarro de linha regular (com ar condicionado) que faz a ligação entre 
Fortaleza e Jijoca. Em Jijoca transbordo para transporte em veículo 4x4 
que fará a ligação até Jericoacoara. Chegada e alojamento no hotel ou 
pousada escolhida. 

3º AO 6º DIAS – JERICOACOARA
Dias completamente livres. A natureza foi generosa com Jericoacoara. De 
grande beleza é Área de Proteção Ambiental desde 1984. Contemplar o pôr 
do sol em cima da duna e visitar a Pedra Furada são experiências inesquecíveis. 
O visitante pode também percorrer os 56km que separam Jericoacoara de  

Camocim admirando a paisagem deslumbrante e paradisíaca. Na vizi-
nhança, estão outros lugares especiais: a praia de Lagoinha, Flecheiras 
e Mundaú, com as suas areias brancas e belos coqueirais. Jericoacoara 
ainda oferece uma noite cheia de diversão, com seus traços singulares: 
charmosos bares e restaurantes com uma rica culinária e, como sobre-
mesa, uma deliciosa torta de banana. Na Rua do Forró a atmosfera é única 
para quem gosta de agitação. A tradicional padaria que só abre durante a 
madrugada, é uma atração à parte.

7º DIA – JERICOACOARA / FORTALEZA 
Após almoço (não incluído) deverá comparecer no ponto de partida do 
transporte para Jijoca (em veiculo 4x4). Em Jijoca, transbordo para o au-
tocarro de linha regular (com ar condicionado) que nos levará até Forta-
leza. Chegada a Fortaleza com paragem perto do Hotel Oásis Atlântico 
Fortaleza. Alojamento e resto de dia livre

8º E 9º DIAS – FORTALEZA / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

Jericoacoara 1 Noite Fortaleza + 5 Noites Jericoacoara + 1 Noite Fortaleza

Essenza     

http://essenzahotel.com.br

Oásis Atlântico Fortaleza     

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1959€
Pessoa em Duplo / APA

Blue Residence Hotel     

http://blueresidencehotel.com.br

Oásis Atlântico Fortaleza    

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1292€
Pessoa em Duplo / APA

Rancho do Peixe
www.ranchodopeixe.com.br

Oásis Atlântico Fortaleza    

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1507€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Kalango
www.vilakalango.com.br

Oásis Atlântico Imperial     

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1558€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada Blue Jeri     

www.bluejeri.com.br

Oásis Atlântico Fortaleza     

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1037€
Pessoa em Duplo / APA

My Blue Hotel    

www.mybluehotel.com.br

Oásis Atlântico Fortaleza    

www.oasisatlantico.com

PREÇO INDICATIVO

1203€
Pessoa em Duplo / APA

Partidas diárias com TAP exceto domingos (fevereiro)
Partidas diárias com TAP exceto quarta-feira (abril)

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “E” com direito a 2 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local em Fortaleza; 1 noite de 
alojamento no hotel Oásis Atlântico Fortaleza em quarto superior vista piscina e regime de alojamento e pequeno-almoço; 5 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço no hotel selecionado 
em Jericoacoara; 1 noite de alojamento no hotel Oásis Atlântico Fortaleza em quarto superior vista piscina e regime de alojamento e pequeno-almoço; transporte regular pelo hotel entre Fortaleza 
e Jericoacoara e retorno; Taxas de aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 395,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no 
Preço Transporte entre a paragem do transporte regular em Jericoacoara e o alojamento escolhido. Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido 
pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 
passageiro, por favor consulte-nos

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / NATAL
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Natal. Acolhimento à chegada, trans-
porte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – NATAL OU PIPA / TIBAU DO SUL 
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente es-
pecial que se vive no Nordeste Brasileiro. Sol e mar são sinónimos de 
Natal, por isso é chamada de noiva do sol. Ainda tem as riquezas culturais, 
a hospitalidade do seu povo, a culinária, os monumentos e suas belas 
praias que sopram uma brisa que refresca a alma de quem mora e de 
quem visita. Com ou sem emoção? Esta pergunta nascida da imaginação 
dos bugueiros das dunas de Genipabu tornou-se o lema de Natal, onde 
todos os programas (desde “esquibunda” ao passeio de camelo...) têm 
versões mais ou menos emocionantes. Natal é o destino ideal para quem 

gosta de férias animadas, um passeio diferente todos os dias, quer alu-
gando carro quer... seguindo o buggy mais próximo. Pipa é uma das mais 
civilizadas e bonitas aldeias de praia de todo o Nordeste. É também um 
dos locais com maior concentração de bons restaurantes do Rio Grande 
do Norte.
Mas Pipa é muito mais que isso. É um litoral feito de praias e baías per-
feitamente desenhadas, em meia-lua, (desde Tibau do Sul a Pipa), ou de 
falésias e dunas. Se durante a alta temporada, Pipa ganha animação, até 
pelos visitantes que vêm de Natal passar o dia, (90 km por estrada ou 50 
de buggy pela praia), o resto do ano é um lugar tranquilo e paradisíaco. E 
o difícil, mesmo, vai ser quando chegar a altura de deixar a “sua” Pousada 
e regressar a casa. Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar 
escolhido.

8º E 9º DIAS – NATAL / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços

Natal e Pipa

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “E” com direito a 1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no 
hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 395,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no 
Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não mencionados no programa e 
extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos param um mínimo de 1 passageiro.

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

Partidas Diárias com TAP exceto segundas, quartas e sábados (novembro a fevereiro)
Partidas Diárias com TAP exceto quartas (março)
Partidas Diárias com TAP exceto terças, quartas, sextas e domingos (abril)

Pontalmar     

www.pontalmar.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1021€
Pessoa em Duplo / APA

Prodigy Beach Natal    

www.prodigybeachnatal.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1089€
Pessoa em Duplo / APA

Vila do Mar    

www.viladomar.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1033€
Pessoa em Duplo / APA

Holiday Inn Express Natal   

www.holidaynatal.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

903€
Pessoa em Duplo / APA

Praiamar Natal
Hotel & Convention    

www.praiamarnatal.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

956€
Pessoa em Duplo / APA

Best Western Majestic    

www.majesticnatal.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

987€
Pessoa em Duplo / APA
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Varandas Mar de Pipa    

www.varandasmardepipa.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1014€
Pessoa em Duplo / APA

Hotel Pipa Atlântico    

www.piparesort.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1014€
Pessoa em Duplo / APA

Pipa Lagoa Resort    

www.pipalagoaresort.com 

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

990€
Pessoa em Duplo / APA

Sehrs Natal Grand Hotel     

www.serhsnatalgrandhotel.com

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1106€
Pessoa em Duplo / APA

Kana Pousada de Charme    

www.kanapousadadecharme.com.br 

(Pirangi)

PREÇO INDICATIVO

1290€
Pessoa em Duplo / APA

Ocean Palace     

www.oceanpalace.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1096€
Pessoa em Duplo / APA

Rifoles     

www.rifoles.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1119€
Pessoa em Duplo / APA

Coral Plaza Aprt Hotel    

www.coralplaza.com.br

(Natal)

PREÇO INDICATIVO

1207€
Pessoa em Duplo / APA
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Pousada Oka da Mata Hotel
www.okadamata.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1239€
Pessoa em Duplo / APA

Spa Floresta Sombra e Agua Fresca
www.sombraeaguafrescaspa.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1380€
Pessoa em Duplo / APA

Hotel Sombra e Agua Fresca
www.sombraeaguafresca.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1684€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada Toca da Coruja
www.tocadacoruja.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1821€
Pessoa em Duplo / APA

Sombra e Agua Fresca Resort
www.sombraeaguafrescaresort.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1441€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada dos Girassóis
www.pousadadosgirassois.net

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

107 9€
Pessoa em Duplo / APA

Serhs Villas de Pipa Hotel   

www.serhsvillasdapipahotel.com

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1121€
Pessoa em Duplo / APA

Ponta do Madeiro    

www.pontadomadeiro.com.br

(Pipa)

PREÇO INDICATIVO

1103€
Pessoa em Duplo / APA
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / RECIFE / JOÃO PESSOA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Recife. Acolhimento à chegada, trans-
porte para a capital do estado da Paraíba, João Pessoa e ao hotel esco-
lhido, alojamento.

2º AO 7º DIA – JOÃO PESSOA
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente es-
pecial que se vive no Nordeste Brasileiro. Por ser uma das mais pequenas 
capitais do Nordeste, é igualmente uma das mais acolhedoras e recheada 

de história. Com uma extensa linha de praias urbanas de areia fina e águas 
tranquilas, a cidade tem na Ponta do Seixas o ponto extremo leste da 
América continental. Entre os mergulhos nas praias de Tambaba, Cabo 
Branco ou do Tambaú, não deixe igualmente de assistir ao por do sol 
na praia do Jacaré e de visitar alguns dos marcos históricos desta bela 
cidade, dos quais destacamos o Conjunto de São Francisco, a Estação 
de Cabo Branco e a Fortaleza de Santa Catarina. Alojamento no hotel 
selecionado no regime alimentar escolhido.

8º E 9º DIAS – JOÃO PESSOA / RECIFE / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Recife. For-
malidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

João Pessoa

Partidas diárias com a TAP para Recife
exceto terças (novembro e de fevereiro a abril)

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “E” com direito a 1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no 
hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 395,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no 
Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não mencionados no programa e 
extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. 

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

Verdegreen Hotel   

www.verdegreen.com.br
Mussulo Resort by Mantra    

www.mussulobymantra.com.br

Hardman Praia Hotel   

www.hotelhardman.com.br
Tropical Tambaú     

www.tropicaltambau.com.br 

PREÇO INDICATIVO

1079€
Pessoa em Duplo / APA

PREÇO INDICATIVO

1572€
Pessoa em Duplo / TI

PREÇO INDICATIVO

1126€
Pessoa em Duplo / APA

PREÇO INDICATIVO

1196€
Pessoa em Duplo / APA

BRASIL



VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO 
TUDO INCLUÍDO

Fica no litoral sul de Pernambuco, 
na tranquila baía de Suape, de águas 
transparentes e mornas praias paradisíacas.
Num dos seus 300 quartos rodeados por 
extensa área verdejante e mar, encontra o 
conforto da banheira separada do duche, 
ar condicionado, ventilador de teto, TV 
cabo, internet banda larga e minibar. Boas 
facilidades para desportos, bom programa 
de animação, restaurantes, bares e ecopub 
para dançar à noite. Areia branca, piscinas 
naturais com águas cristalinas, coqueiros e 
vegetação exuberante é o que vai encontrar 
neste cantinho histórico do Brasil.



BRASIL COLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2017/18

Enotel Convention & SPA

Enotel Acqua Club

 Resorts Enotel 

O Complexo Enotel Porto de Galinhas está vocacionado para os negócios e o 
lazer, uma simbiose que se tem revelado perfeita. Amplas salas de conferências, 
Parque Aquático com piscina de ondas, rio lento e parque aquático infantil. uma 
ampla frente de praia com serviços de petiscos  e bebidas, uma clínica de estética 
e de bem-estar integram a melhor oferta da praia mais espectacular de Pernam-
buco. Dois hotéis de cinco estrelas com bandeira Enotel garantem o conforto e a 
qualidade com o sitema All Inclusive que são referência da marca no Nordeste.

www.enotel.com /GrupoEnotel @GrupoEnotel @enotelhotels

Porto de G
alinhas
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / RECIFE 
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Recife. Acolhimento à chegada, trans-
porte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – RECIFE OU PORTO DE GALINHAS  
OU CABO SANTO AGOSTINHO OU MARAGOGI
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente especial 
que se vive no Nordeste Brasileiro. Recife é uma cidade que vale a pena desco-
brir. Primeiro, porque talvez tenha a mais bonita praia citadina - Boa Viagem -  
com águas verdes e recifes de corais que formam piscinas naturais na 
maré baixa. Segundo, porque não tem um, mas dois centros históricos: 
um Holandês (Recife Antigo) e outro bem Português - Olinda. Para além 
disso, somente Salvador tem, no Nordeste, uma cena cultural compará-
vel. Convencido? Venha daí. Com o sol a nascer bem cedo, e a sombra 
dos prédios a começar pelas duas da tarde, a praia em Recife começa 
bem cedo. Se gosta de acordar mais tarde, a alternativa é mesmo ir até ao 
Cabo de Santo Agostinho ou Maragogi. Alojamento no hotel selecionado 
no regime alimentar escolhido.
8º E 9º DIAS – RECIFE / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

Recife, Reserva do Paiva, Cabo Santo Agostinho,
Porto de Galinhas, Maria Farinha, Maragogi, Maceió

Partidas diárias com a TAP para Recife exceto terças (novembro e de 
fevereiro a abril)

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “E” com direito a 
1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de 
alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor 
indicativo 395,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens. Ser-
viços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de 
check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que 
não mencionados no programa e extras de caráter pessoal Notas Preços válidos para um míni-
mo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos 

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

Não deixe de consultar as nossas ofertas especiais em www.solferias.pt

Pousada Tabapitanga
www.tabapitanga.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1010€
Pessoa em Duplo / APA

Sheraton Reserva do Paiva
Hotel & Convention Center     

www.sheratonreservadopaiva.com

(Reserva do Paiva)

PREÇO INDICATIVO

1221€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Eco Resort do Cabo     

www.vilagale.com

(Cabo Santo Agostinho)

PREÇO INDICATIVO

1386€
Pessoa em Duplo / TI

Mercure Recife Mar
Hotel Conventions    

www.mercure.com (Recife)

PREÇO INDICATIVO

987€
Pessoa em Duplo / APA

Grand Mercure
Recife Atlante Plaza     

www.grandmercure.com.br (Recife)

PREÇO INDICATIVO

1054€
Pessoa em Duplo / APA

Village Porto Galinhas     

www.villageportodegalinhas.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1189€
Pessoa em Duplo / APA

Armação    

www.hotelarmacao.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1128€
Pessoa em Duplo / APA
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Enotel Convention & Spa
Porto de Galinhas     

www.enotelportodegalinhas.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

2084€
Pessoa em Duplo / TI

Summerville Beach Resort     
www.ponteshoteis.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1647€
Pessoa em Duplo / MP

Pontal Ocaporã   

www.ocapora.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1495€
Pessoa em Duplo / TI

Enotel Acqua Club     

www.enotelacquaclub.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

2084€
Pessoa em Duplo / TI

Nannai     

www.nannai.com.br

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

2447€
Pessoa em Duplo / MP

Hotel Amoaras      

www.hotelamoaras.com.br

(Maria Farinha)

PREÇO INDICATIVO

937€
Pessoa em Duplo / Soft TI

Kembali Hotel   

www.kembalihotel.com

(Porto de Galinhas)

PREÇO INDICATIVO

1189€
Pessoa em Duplo / APA

Pratagy Beach Resort     

www.pratagy.com.br

(Maceió)

PREÇO INDICATIVO

2163€
Pessoa em Duplo / TI
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SALVADOR 
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Salvador. Acolhimento à chegada, 
transporte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – SALVADOR OU PRAIA DO FORTE  
OU GUARAJUBA OU COSTA DO SAUÍPE
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente es-
pecial que se vive no Nordeste Brasileiro. Recife é uma cidade que vale a 
pena descobrir. Por isso se diz que um Verão aqui vale por doze meses. 
Não sendo uma cidade fácil, porque não obedece às regras urbanísti-
cas mais usuais, Salvador foi crescendo e é hoje um conjunto de vários 
bairros (Cidade Alta, Cidade baixa, Campo Grande, Vitoria...), muitas ve-
zes distantes entre si. Existem duas maneiras de descobrir os 40 km de 
Salvador pela Orla, junto ao mar, desde Itapoã, a Norte, até ao Porto da 
Barra ou cruzando a cidade pelas novas estradas e indo diretamente aos 
bairros mais engraçados: Rio Vermelho, Barra, Vitoria, Bonfim. Diz-se que 
Salvador é a única cidade do Brasil, onde os Brasileiros quase se sentem 
visitantes. Isto porque com a sua mistura de raças, religiões, arquiteturas  
e cores, Salvador é muito mais que uma Cidade: É um conjunto de expe-

riências para os sentidos. E, claro, não se esqueça que tem o Carnaval e 
passagem de anos mais animados do Brasil. Pode igualmente optar pelas 
deslumbrantes praias da linha costeira da Praia do Forte, com antigas Vilas 
de pescadores, descobertas por visitantes de mochila às costas na procu-
ra de locais exóticos.
Muitas das praias do Brasil começaram assim a ser famosas. A Praia do 
Forte não. Primeiro graças a um empresário Paulista de origem alemã, 
nos anos 70, que comprou e protegeu toda a área. Depois, graças ao 
Projecto Tamar de preservação das Tartarugas Marinhas que aí se instalou 
nos anos 80. Hoje, da antiga e pequena Vila pouco resta, (a Igreja é uma 
das excepções) e toda a área foi urbanizada, surgiram restaurantes e lojas, 
desde Havaianas a boutiques de marca, numa demonstração que é pos-
sível fazer conviver urbanismo e projetos ecológicos. Para além disso, a 
praia continua com águas claras e alguns pontos protegidos por recifes, 
e o projeto Tamar merece efetivamente uma visita. Tudo isto faz da Praia 
do Forte um destino muito à parte no Nordeste Brasileiro. Alojamento no 
hotel selecionado no regime alimentar escolhido.

8º E 9º DIAS – SALVADOR / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

Salvador, Praia do Forte, Costa do Sauipe ou Guarajuba

Partidas diárias exceto quartas (novembro e fevereiro)
Partidas diárias exceto segundas (abril)

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Salvador / Lisboa em classe “E” com direito a 1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de 
aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 395,00 euros ) sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-
-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, 
por favor consulte-nos. 

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

Sol Plaza   

www.solexpress.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

879€
Pessoa em Duplo / APA

Catussaba Business    

www.catussana.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

957€
Pessoa em Duplo / APA

Sol Victoria Marina   

www.solexpress.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

961€
Pessoa em Duplo / APA

Sol Barra   

www.solexpress.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

989€
Pessoa em Duplo / APA

Sheraton Bahia     

www.sheratondabahia.com

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1054€
Pessoa em Duplo / APA

Pestana Bahia Lodge     

www.pestana.com

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

954€
Pessoa em Duplo / APA
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Grand Hotel Stella Maris    

www.solexpress.com.br 

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1089€
Pessoa em Duplo / APA

Casa das Portas Velhas    

www.acasadasportasvelhas.com.br/ 

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1071€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Salvador     

www.vilagale.com

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1054€
Pessoa em Duplo / APA

Catussaba Resort Hotel     

www.catussana.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1133€
Pessoa em Duplo / APA

Zank Boutique Hotel
www.zankhotel.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1249€
Pessoa em Duplo / APA

Pestana Convento do Carmo     

www.pestana.com

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1081€
Pessoa em Duplo / APA

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

SA

LVADOR + MARÉS
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Villa Bahia
http://pt.lavillabahia.com/pousada-bahia

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1740€
Pessoa em Duplo / APA

Aram Yami Hotel
www.aramyamihotel.com

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1761€
Pessoa em Duplo / APA

Sauípe Resorts 
(Sauípe Class, Sauípe Park e Sauípe Club)     

www.costadosauipe.com.br

(Costa do Sauípe)

PREÇO INDICATIVO

1301€
Pessoa em Duplo / TI

Sauípe Pousadas    

www.costadosauipe.com.br

(Costa do Sauípe)

PREÇO INDICATIVO

985€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Marés     

www.vilagale.com

(Praia de Guarajuba)

PREÇO INDICATIVO

1445€
Pessoa em Duplo / TI

Catussaba Suites    

www.catussana.com.br

(Salvador)

PREÇO INDICATIVO

1320€
Pessoa em Duplo / APA

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

SA

LVADOR + MARÉS
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Iberostar Bahia     

www.iberostar.com

(Praia do Forte)

PREÇO INDICATIVO

1579€
Pessoa em Duplo / TI

Grand Palladium
Imbassai Resort     

www.palladiumhotelgroup.com

(Praia do Forte)

PREÇO INDICATIVO

1512€
Pessoa em Duplo / TI

Sauípe Premium     

www.costadosauipe.com.br

(Costa do Sauípe)

PREÇO INDICATIVO

1785€
Pessoa em Duplo / PC

Iberostar Praia do Forte     

www.iberostar.com

(Praia do Forte)

PREÇO INDICATIVO

1691€
Pessoa em Duplo / TI

Tivoli Ecoresort Praia do Forte     

www.tivolihotels.com

(Praia do Forte)

PREÇO INDICATIVO

1965€
Pessoa em Duplo / MP



VILA GALÉ MARES
TUDO INCLUÍDO

Situado em frente à Praia de Guarujaba, a 
42Km do aeroporto internacional de Sal-
vador e a 12Km da Praia do Forte. Conta 
com 508 quartos (413 quartos e 95 chalés), 
todos equipados com ar condicionado, se-
cador de cabelo, telefone direto, espelho 
de aumento, TV cabo, ligação para inter-
net, mini bar, varanda. Dispõe de 3 restau-
rantes, 3 bares, piscina exterior gigante, 
jacuzzi, centro náutico, ténis, voleibol, gi-
násio, lojas, sala de jogos, biblioteca, 
clube de crianças e centro de convenções. 
O exótico SPA Satsanga apresenta trata-
mentos de estética, saúde e beleza, mas-
sagens, piscina coberta e salão de beleza.

VILA GALÉ SALVADOR
CIDADE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA

O Hotel Vila Galé Salvador está localizado na 
cidade, junto da Praia Ondina, a 10 minutos 
do centro histórico da cidade e comércio. 
Disponibiliza 224 quartos e espaços amplos e 
requintados, bem como todas as facilidades 

no Brasil.
É o local perfeito para estadas culturais, de 
negócios ou lazer.
Dispõe de restaurante com a melhor 
gastronomia bahiana, bar, piscina exterior, 
ginásio e sala de convenções.



BRASIL

BELO HORIZONTE  BELÉM  BRASÍLIA 
FORTALEZA  NATAL  PORTO ALEGRE  RECIFE 
RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO  SALVADOR 

Mais 42 destinos em code-share.



VILA GALÉ RIO DE JANEIRO 

Construído a partir da recuperação 
de um antigo palacete, é na Lapa que 
nasce o hotel Vila Galé Rio de Janeiro.
Dos seus 292 quartos, destacamos 
4 suítes superiores, localizadas no 

palácio e a suíte master. Todos estão equipados com 
ar condicionado, TV LCD, telefone com ligação à rede 
exterior, TV Cabo, workdesk, Wi-Fi, casa de banho 
privativa com telefone, cofre eletrónico individual, 
secador de cabelo, mini bar, espelho de aumento, serviço 

de quarto 24 horas e fechadura eletrónica de segurança.
O Vila Galé Rio de Janeiro coloca ainda à disposição 
dos seus clientes 2 restaurantes e 2 bares, serviço 
de lavandaria, acessos para pessoas de mobilidade 
reduzida, Internet via Wi-Fi, fitness center, segurança 
24 horas, garagem, piscina exterior, business center e 
centro de convenções.
O Spa Satsanga oferece um conjunto de infra-estruturas 
para proporcionar o bem-estar a todos os clientes. Está 
disponível todos os dias da semana e o acesso é gratuito 
para os hóspedes. Aqui, pode contar com sauna, jacuzzi, 
sala para massagens e variados tratamentos.
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9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / RIO DE JANEIRO 
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino ao Rio de Janeiro. Acolhimento à che-
gada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – RIO DE JANEIRO 
Dias livres para explorar aquela que é conhecida como a Cidade Maravi-
lhosa e todo o ambiente especial que ali se vive.
Nenhuma cidade do mundo possui a beleza do Rio de Janeiro. Praias 

deslumbrantes e montanhas majestosas formam esta metrópole movi-
mentada e única. 
É uma cidade moderna e cosmopolita, na qual o visitante se sente ime-
diatamente em casa. 
No Rio, a beleza renasce todas as manhãs com o sol revelando o pano-
rama desta cidade especial, aninhada entre o mar e as montanhas. Por 
isto, é conhecida por “Cidade Maravilhosa” – título perfeito para um lugar 
extraordinário. O Rio, cidade alegre e descontraída, é fácil de amar. Venha 
você também amar o Rio. Como sempre acontece, será amor à primeira 
vista.
Alojamento no hotel seleccionado no regime alimentar escolhido.

8º E 9º DIAS – RIO DE JANEIRO / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

Rio de Janeiro

Partidas diárias com TAP

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Rio de Janeiro / Lisboa em classe “E” com direito a 1 PC de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento 
no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 395,00 euros )sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. Notas Preços válidos para um 
mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Dado o elevado número de eventos realizados no Rio de Janeiro, os preços apresentados poderão sofrer alterações 
em períodos específicos, por favor consulte-nos

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

Rio Othon Palace    

www.othon.com.br

PREÇO INDICATIVO

1491€
Pessoa em Duplo / APA

Windsor Palace    

www.windsorhoteis.com.br

PREÇO INDICATIVO

1430€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Rio de Janeiro    

www.vilagale.com

PREÇO INDICATIVO

1465€
Pessoa em Duplo / APA

Windsor Leme    

www.windsorhoteis.com.br

PREÇO INDICATIVO

1548€
Pessoa em Duplo / APA

Pestana Rio Atlântica     

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

1492€
Pessoa em Duplo / APA

Best Western Sol Ipanema    

www.solipanema.com.br

PREÇO INDICATIVO

1758€
Pessoa em Duplo / APA

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

RIO + ANGRA
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Windsor Atlântica     

www.windsorhoteis.com.br

(Local Local)

PREÇO INDICATIVO

2135€
Pessoa em Duplo / APA

Fasano Rio     

www.fasano.com.br

PREÇO INDICATIVO

3044€
Pessoa em Duplo / APA

Porto Bay Rio Internacional    

www.portobay.com

PREÇO INDICATIVO

1864€
Pessoa em Duplo / APA

Caesar Park Rio de Janeiro
Ipanema Managed by Sofitel     

www.sofitel.pt

PREÇO INDICATIVO

2109€
Pessoa em Duplo / APA

Pestana Barra da Tijuca     

www.pestana.com

PREÇO INDICATIVO

1820€
Pessoa em Duplo / APA

Hotel Américas Barra     

www.americasbarrahotel.com.br

PREÇO INDICATIVO

1148€
Pessoa em Duplo / APA
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6 DIAS / 5 NOITES

1º DIA – RIO DE JANEIRO / ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATI 
Em hora a indicar transporte regular do seu hotel no Rio de Janeiro (re-
serva não incluída) para o hotel escolhido em Angra dos Reis, Búzios ou 
Parati. Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar escolhido. 
Resto de dia livre.

2º AO 5º DIA – ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATI
Dias inteiramente livres. Alojamento no hotel selecionado no regime ali-
mentar escolhido.

6º DIA – ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATI / RIO DE JANEIRO
Em hora a combinar localmente, transporte ao hotel selecionado no Rio 
de Janeiro (reserva não incluída) ou ao aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro.  Chegada e fim dos nossos serviços.

Extensões
a Angra dos Reis, Búzios e Parati

Partidas diárias à partida do Rio de Janeiro

Serviços Incluídos no Preço transporte regular hotel no Rio de Janeiro / hotel no destino escolhido / hotel ou aeroporto no Rio de Janeiro; 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Seguro 
de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros 
que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos 

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

Pousada Águas Claras    

www.aguasclarasbuzios.com

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

359 €
Pessoa em Duplo / APA

Villa Rasa Marina Hotel
Boutique & Spa     

www.villarasamarina.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

494€
Pessoa em Duplo / APA

Vila Galé Angra     

www.vilagale.com

(Angra dos Reis)

PREÇO INDICATIVO

720€
Pessoa em Duplo / TI

Pousada La Foret    

www.lp-lf.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

531€
Pessoa em Duplo / MP

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE

Estadia
 mínimo
7 noites

RIO + ANGRA
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Porto Bay Búzios
Boutique Hotel    

www.portobay.com

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

551€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada Vila D’Este
www.viladeste.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

671€
Pessoa em Duplo / APA

Abracadabra   

www.abracadabrapousada.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

638€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada Ville La Plage    

www.lp-lf.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

589€
Pessoa em Duplo / MP

Casas Brancas Boutique Hotel     

www.casasbrancas.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

756€
Pessoa em Duplo / APA

Insólito Boutique Hotel     

www.insolitos.com.br

(Buzios)

PREÇO INDICATIVO

1109€
Pessoa em Duplo / APA
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Pousada Arte Urquijo    

www.urquijo.com.br

(Paraty)

PREÇO INDICATIVO

819€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada do Ouro   

www.pousadaouro.com.br

(Paraty)

PREÇO INDICATIVO

746€
Pessoa em Duplo / APA

VILA GALÉ ECO RESORT ANGRA
TUDO INCLUÍDO

No município de Angra dos Reis, a 10Km da 
cidade e cerca de 150Km do Rio de Janeiro, 
entre a exuberante Mata Atlântico e o mar 
de águas calmas e cristalinas. Esta antiga 
Fazenda oferece 319 amplos quartos e sui-
tes, decorados com bom gosto oferecendo 
varanda com vista deslumbrante, ar condi-
cionado com controlo individual de tempe-
ratura, TV cabo, duas linhas telefónicas, li-
gação para internet, mini bar, cofre digital e 
casa de banho com banheira separada do 
chuveiro com espelho de aumento e seca-
dor de cabelo. Os vários restaurantes pro-
movem praros de cozinha brasileira e inter-
nacional, além de jantares temáticos. Com-
pleta a oferta um Spa, piscinas e programa 
para crianças.

Pousada Porto Imperial    

www.pousadaportoimperial.com.br

(Paraty)

PREÇO INDICATIVO

620€
Pessoa em Duplo / APA

Pousada do Principe   

www.pousadadoprincipe.com.br

(Paraty)

PREÇO INDICATIVO

449€
Pessoa em Duplo / APA



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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