
C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS SELEÇAO

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaSeleccaoFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   22:01:30

E M  P O R T U G U Ê S

GUIAS
AC O M PA N H A N T E S

S E M  J U R O S10X
PA R C E L A M E N TO  E M S A Í D A S 100%

G A R A N T I D A S

C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS CLASSICOS

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaClassicaFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   21:56:22

C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS SELEÇAO

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaSeleccaoFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   22:01:30

C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS SELEÇAO

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaSeleccaoFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   22:01:30

C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS SELEÇAO

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaSeleccaoFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   22:01:30

C I R C U I T O S 

2019/2020

anos

1959 2019

lusanova .pt

EUROPEUS SELEÇAO

V i a j a m o s  j u n t o s  p e l o  M u n d o

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BaseCapaEuropaSeleccaoFINALISSIMO.pdf   1   18/01/2019   22:01:30



CirCuitos EuropEus sELEçÃo 2019/20202

Programação e novidades

CirCuitos Pág. CirCuitos Pág.

Grécia – Atenas e Cruzeiro de 4 dias      06

Grécia – Atenas e Cruzeiro de 7 Dias       07

Grécia Clássica       08

Turquia Eterna      09

Chipre – A Ilha de Afrodite      10

Itália – Lagos do Norte, Ligúria e Toscana       11

Itália – Jóias da Puglia      12

Cores da Sardenha + Córsega      13

Sul de Itália com Sicília      14

Fantasia Siciliana      15

Sicília e Malta      16

À Descoberta de Malta        17

Côte d’Azur, Cinqueterre e Riviera Italiana      18

França Secreta      19

Sul de Inglaterra e País de Gales      20

Inglaterra e Escócia Clássico      21

Tesouros da Escócia      22

Sabores da Irlanda       23

Suíça – O País dos Alpes      24

Alsácia e Floresta Negra      25

Alemanha Romântica      26

O Melhor da Alemanha      27

Jóias da Polónia      28

Polónia Completa      29

Ucrânia e Polónia      30

Roménia e Bulgária      31

Grande Circuito dos Balcãs      32

Croácia Fabulosa       33

Islândia – Terra do Gelo e do Fogo      34

Rota do Czar      35

Rússia com Tartaristão      36

Sinfonia Russa + Anel Dourado      37

Báltico com Bielorrússia      38

Cruzeiro Ilhas Gregas, Itália e Malta - Norwegian Cruise Line   30

Cruzeiro no Reno – A-Rosa      40

Cruzeiro no Danúbio – A-Rosa      41

Condições Gerais      42

•   Apresentamos como novidades os destinos Turquia (em circuito), Chipre (estadas na praia), um novo itinerário para os Balcãs, 
cruzeiros nos rios Reno e Danúbio com a A-Rosa Cruises, e um cruzeiro pelas ilhas Gregas, Itália e Malta com a Norwegian 
Cruise Line

•   Paralelamente editamos o catálogo “Croácia” com a habitual operação de voos especiais para Dubrovnik (estadas e circuitos); 
e o catálogo “Grécia” com cruzeiros, circuitos e estadas nass ilhas, e lugares aéreos garantidos;

•   Como sempre, todos os circuitos e datas têm partidas garantidas, o que significa que com a Lusanova uma reserva confirma-
da é uma reserva garantida.

1.°  Grécia - Atenas e Cruzeiro de 7 Dias
2.°  Alemanha Romântica
3.°  Alsácia e Floresta Negra

4.°  Polónia Completa
5.°  Inglaterra e Escócia

toP 5 de vendas 2018-19

ÍndiCe
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introdução

A LUSANOVA cria e organiza viagens desde 1959, sendo reconhecida pelos seus 
clientes pela qualidade e segurança dos seus produtos e pelo apoio prestado a 
todos os seus parceiros de negócio. Com 60 anos de experiência e profissionalis-
mo somos uma empresa portuguesa credível, estável e com prémios que provam 
a nossa solidez financeira.
Ao contratar os nossos serviços pode usufruir dos benefícios de ter uma equipa 
experiente e conhecedora de todos os nossos destinos e que lhe proporcionam 
um acompanhamento dedicado em cada viagem.
Para a LUSANOVA uma viagem não se resume à escolha de um destino ou à 
reserva de uma passagem aérea ou hotel. Em cada programa incentivamos quem 
viaja a conhecer o mundo, garantindo que o seu tempo é aproveitado ao máximo.
Esta nossa postura é transversal a toda a nossa programação. Em cada um dos 
nossos catálogos pode encontrar uma variada selecção de itinerários e serviços 
opcionais, que lhe permite viajar em segurança, com qualidade e no respeito pela 
liberdade de cada um. 
Nos circuitos pode escolher uma opção mais incluído, com mais refeições e visitas 
a museus. Nos Grandes Destinos e Cruzeiros pode sempre optar por um itinerário 
feito à medida e mais personalizado.
Conheça as nossas sugestões para as suas férias, reserve na sua agência de via-
gens um dos nossos destinos e viaje connosco pelo mundo.

Siga-nos nas redes sociais

CirCuitos

EuropEus 
sELEÇÃo

2019/2020
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a saber

CirCUitOS GArANtidOS / 
GUiAS ACOmpANhANteS 
Todos os circuitos e datas têm partidas garantidas. Os 
circuitos são operados maioritariamente por um guia 
acompanhante em língua espanhola e/ou portuguesa 
quando  indicado.  Dependendo  da  nacionalidade  dos 
passageiros, podem ser guiados de forma bilingue. Os 
guias locais são em língua espanhola. 

dOCUmeNtAçãO / CheCk-iN
Quando receber a sua documentação, confira os bilhe-
tes de avião, vouchers,  itinerário,  telefones de emer-
gência  e  a  listagem  de  hotéis  previstos.  É  recomen-
dável  que  efectue  o  check-in  on-line  até  24h  antes 
dos voos. No dia da viagem apresente-se no balcão de 
check-in da companhia aérea no mínimo 2h30 antes 
da  partida  do  voo.  A  Lusanova  não  se  responsabiliza 
pela realização do check-in on-line.

trANSpOrte AéreO
Utilizamos companhias aéreas de  voos  regulares. Os 
preços  estão  baseados  em  classe  económica,  cujas 
subclasses (letras) estão indicadas; se por falta de dis-
ponibilidade não for possível confirmar esta subclasse 
prevista, será oferecida a melhor alternativa possível 
e respectivo suplemento. As tarifas aéreas e taxas de 
aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre re-
confirmar o valor dos suplementos e taxas correspon-
dentes a cada subclasse.

BAGAGem
A  bagagem  é  pessoal  e  da  responsabilidade  do  pas-
sageiro.  As  companhias  aéreas,  regra  geral,  estão  a 
retirar  a  gratuidade  do  transporte  da  mala  de  porão. 
Em casos em que este serviço não esteja incluído, e se 
pretender levar bagagem de porão, solicite-nos o valor 
extra a pagar antes da emissão do bilhete. Não deve 
colocar neste tipo de bagagem medicamentos, docu-
mentos, objectos indispensáveis e/ou de valor elevado. 
O espaço na bagageira dos autocarros é  limitado a 1 

mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. O 
serviço  de  bagageiros,  regra  geral,  não  está  incluído. 
Recomendamos que  leve roupa e calçado confortável 
(algumas  visitas  são  realizadas  a  pé)  e  para  visitas  a 
templos religiosos, alguma descrição. Não abandone a 
sua bagagem de mão nos restaurantes e/ou recepção 
dos hotéis. 

trANSferS
À  chegada  ao  aeroporto  de  destino,  após  recolher  a 
sua bagagem, dirija-se para o hall de chegadas e pro-
cure o transferista que aguarda com uma placa com o 
seu nome ou logotipo Lusanova. O transferista trans-
portá-lo-á ao hotel previsto; não sendo ele o guia que 
acompanha  o  grupo,  apenas  terá  a  informação  do 
hotel em que ficará alojado nessa noite. Os transfers 
não estão incluídos nas seguintes situações: voos de/
para  aeroportos  secundários;  hotéis  reservados  di-
rectamente pelo passageiro ou, em alguns casos, se 
comprar noites extra pré ou pós circuito. importante: 
se  perder  um  voo  de  conexão  ou  se  o  voo  for  alte-
rado contacte o  telefone de emergência  indicado na 
sua documentação. Não nos responsabilizamos pelos 
serviços de  transfers em que não nos comunicaram 
os  atrasos  ou  mudança  de  voos.  Se  a  sua  bagagem 
demorar  a  sair,  e  se  viajar  acompanhado,  uma  das 
pessoas deverá sair para avisar o transferista ou, em 
alternativa,  contactar  o  número  de  emergência.  Em 
virtude dos passageiros viajarem em voos diferentes, 
e nos casos em que os horários de chegada sejam si-
milares, os transfers são efectuados de forma colec-
tiva pelo que é normal que possa existir algum tempo 
de espera. 

ViSitAS pANOrâmiCAS
Nas principais cidades incluímos uma visita panorâ-
mica com guia local. Nas cidades de menor dimen-
são o guia dará informação sobre os principais pon-
tos de interesse turístico. Pode solicitar ao guia que 
lhe indique excursões opcionais; será a forma mais 

rápida  e  fácil  de  conhecer  os  locais  que  mais  lhe 
interessa.  A  entrada  em  museus,  palácios  ou  mo-
numentos só está  incluída quando expressamente 
indicado. importante: A Lusanova não se responsa-
biliza por serviços não efectuados por atrasos nos 
voos.

hOtéiS / QUArtOS tripLOS
Os hotéis que utilizamos estão classificados de acordo 
com  a  categoria  outorgada  pelas  entidades  locais  de 
cada país. Neste tipo de circuitos o hotel serve essen-
cialmente para dormir pois durante o dia a nossa pro-
gramação incluída ou opcional dar-lhe-á a oportunidade 
de estar ocupado. Os hotéis previstos podem ser altera-
dos por hotéis similares em categoria e qualidade. O ho-
rário normativo de entrada nos hotéis é após as 14h00 
e a saída até às 12h00. Fora destes horários, para  ter 
disponível o seu quarto, solicite com antecedência e an-
tes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender. 
Reconfirmaremos  o  nome  dos  hotéis  1  semana  antes 
de cada partida. Os hotéis na Europa não têm, regra ge-
ral, quartos grandes ou camas grandes. A maioria dos 
quartos triplos é normalmente quartos duplos com uma 
cama  extra,  restringindo  o  espaço  e  o  conforto,  pelo 
que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 
1 criança. 

refeiçõeS
Em todos os hotéis está incluído pequeno-almoço. To-
das  as  refeições  servidas  para  grupos  são  em  menu 
turístico fixo, com horário pré-estabelecido, e em área 
reservada para o grupo seja nos hotéis ou em restau-
rantes. Não estão incluídas bebidas. 

deSCONtOS
Regra  geral,  para  a  3.ª  pessoa  viajando  em  triplo,  o 
desconto será de 3%. Para crianças com menos de 12 
anos compartilhando o quarto com 2 adultos consulte 
reduções.  Descontos  não  acumuláveis  entre  si  nem 
aplicados a suplementos.
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Juntos Pelo mundo 
desde 1959

Coberturas  Capitais
Acidentes pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente  30.000€
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro  1.000€
Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil Vida Privada  25.000€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro,  
por acidente e doença  7.500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro,  
por doença pré-existente  500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização  
por acidente em Portugal, em trânsito para o Estrangeiro  7.500€
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de  
acidente sofrido no estrangeiro  1.500€
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para  
unidade hospitalar mais próxima  Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem  7.500€
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado  
terminal ou similar  Ilimitado
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte  Ilimitado
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte  Ilimitado
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida  Ilimitado

Multiviagens com inclusão da cláusula “Perturbação de viagem por motivos de força maior*”
Coberturas  Capitais
Atraso no Voo (mais de 12 horas)
Dia  125€
Máximo  625€
Perda de Ligações Aéreas
Dia  125€
Máximo  625€
Envio Urgente de Medicamentos  Ilimitado
Bagagem
Perdas ou danos  1.000€
Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro  Ilimitado
Atraso na Recepção de Bagagens (mais de 24 horas)  100€
Entrega de Fundos no Estrangeiro  1.500€
Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal;  
motivos de força maior - consulte-nos)  1.000€
*perturbação de viagem por motivos de força maior 
 (greves, cataclismos naturais, terrorismo, guerra e epidemias)
Gastos por perturbação da viagem  3.000€
Gastos de alojamento por dia – máximo  de 3 dias  150€ / dia
Gastos de alimentação por dia – máximo de 3 dias  30€ / dia

Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio; 
Para circuitos que incluam Rússia o seguro incluído é diferenciado; 
Consulte-nos condições detalhadas

Outras opções
Opção  com  Cancelamento  Antecipado  da  Viagem  Amplitude  Alargada 
(10.000€) e Interrupção de Viagem (5.000€): +15€ 
Opção Multiviagens VIP com Cancelamento Antecipado da Viagem Amplitu-
de Alargada (10.000€) e Interrupção de Viagem (5.000€): +40€
Consulte-nos condições detalhadas.

seguro de assistênCia em viagem
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9

Santorini

Itinerário:
excursão opcional ao Palácio de Knossos para conhecer 
a  lenda do Minotauro. Navegação às 12h00 com che-
gada  pelas  16h30  a  Santorini,  a  ilha  cartão-postal  da 
Grécia, com as típicas casinhas brancas e azuis a subir 
a montanha. Navegação às 21h30. Pensão completa e 
noite a bordo.

6º dia (Sex) – pireus / Atenas
Chegada ao porto de Pireus pelas 07h00. Desembarque e 
transporte à cidade. Resto de dia livre. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Atenas
Visita panorâmica da cidade: Estádio Olímpico onde foram 
realizadas as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, e a Acrópole. 
Tarde livre. Alojamento.

8º dia (Dom) – Atenas
Dia livre. Alojamento. 

9º dia (Seg) – Atenas / Lisboa
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Lisboa. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

Nota: 1) Novembro não há voos directos, voos são diurnos; 
2) Horários do cruzeiro são indicativos

1º dia (Dom) –  Lisboa / Atenas 
  Voo regular directo com destino a Atenas. Noite e re-

feição a bordo. 1)

2º dia (Seg) –  Atenas / pireus / míconos
Chegada. Transporte para o porto de Pireus, check-in no na-
vio e às 11h30  início da navegação do cruzeiro pelas  ilhas 
Gregas do Mar Egeu e Kusadasi na Turquia. Chegada pelas 
18h00 a Míconos, a mais cosmopolita das ilhas gregas. Na-
vegação às 23h00. Pensão completa e noite a bordo. 

3º dia (Ter) – kusadasi / patmos
Chegada pelas 07h30 a Kusadasi e excursão a Éfeso,  im-
portante  cidade  da  antiguidade.  Navegação  para  Patmos 
com  chegada  pelas  17h45.  Sugerimos  excursão  opcional 
ao Mosteiro de São João e à Gruta do Apocalipse. Navega-
ção às 21h30 para Creta. Pensão completa e noite a bordo.

4º dia (Qua) – rodes 
Chegada a Rodes às 07h00. Excursão à Acrópole de Lin-
dos, Antiga Rodes e Cidadela dos Cavaleiros. Navegação às 
18h00 para Creta. Pensão completa e noite a bordo.

5º dia (Qui) – Creta / Santorini 
Chegada  a  Creta  (Heraklion)  pelas  07h00.  Sugerimos 

•  Passagem aérea Lisboa / Atenas / Lisboa em 
classe económica;

•  4 noites de cruzeiro no Celestyal Olimpia da 
companhia  “Celestyal  Cruises”  em  pensão 
completa;

•  3 noites no hotel seleccionado em Atenas em 
regime de alojamento e pequeno-almoço; 

•  Pacote de bebidas  “All  Inclusive” + 2 excur-
sões durante o cruzeiro;

•  Visitas  e  assistência  no  cruzeiro  com  guias 
locais em língua espanhola;

•  Transfers de chegada e saída com assistência 
em língua portuguesa;

•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  portuárias  e  gratificações  –  Adulto 

169€ (suj. a alteração)
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 51 € (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Taxa municipal em Atenas (city tax);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

•  Cruzeiro  Poros,  Hydra  e  Aegina  (dia  inteiro 
com almoço) – 85€

•  Canal Corinto, Micenas e Epidauro (dia inteiro 
com almoço) - 95€

•  Suplemento para entrada no Museu da Acró-
pole – 18€

Excursões Opcionais

95 dias até 35 dias antes da partida  280€
34 dias ao dia da partida   100%

Gastos de Cancelamento do 
Cruzeiro

Atenas e Cruzeiro de 4 dias no Mar Egeu

Categoria datas triplo duplo Single Criança*

turística

Mar-Abr+Nov 1.530 € 1.594 € 1.926 € 1.032 €
Mai-Jun+Out 1.589 € 1.684 € 2.042 € 1.032 €

Jul-Ago 1.647 € 1.742 € 2.099 € 1.170 €
Set 1.657 € 1.787 € 2.170 € 1.032 €

primeira

Mar-Abr+Nov 1.620 € 1.720 € 2.130 € 1.055 €
Mai-Jun+Out 1.703 € 1.843 € 2.283 € 1.074 €

Jul-Ago 1.734 € 1.870 € 2.317 € 1.186 €
Set 1.776 € 1.952 € 2.424 € 1.074 €

primeira Superior

Mar-21Abr+Nov 1.738 € 1.898 € 2.385 € 1.128 €
28Abr 1.780 € 1.960 € 2.512 € 1.170 €

Mai-Jun+Out 1.844 € 2.075 € 2.666 € 1.170 €
Jul-Ago 1.891 € 2.114 € 2.682 € 1.297 €

Set 1.928 € 2.191 € 2.814 € 1.170 €

Categoria primeira superior – camarote triplo XB; Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos
Supl. transfers 1 pax  85€; Supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto
Base tarifa aérea Aegean cl.K – outras classes e suplementos consulte-nos

Preços por pessoa desde

Cidade / Cruzeiro Categoria turística Categoria primeira Categoria primeira Superior

Atenas Museum / Jason Inn Athenaeum Grand / Titania Royal Olympic / Radisson Blu Park
Cruzeiro IB Interior XA Exterior XC Exterior 

Alojamento Previsto

Domingos de 17 de Março a 20 de Outubro 
+ 26 de Outubro + 3 e 10 de Novembro

Datas de Partida

8 refeições
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Itinerário:
montanha. Excursão à povoação de Oia, com espectacu-
lares vistas da ilha e do Mar Egeu. Restante tempo livre. 
Pensão completa e noite a bordo.

6º dia (Sex) – Santorini
Dia  livre para explorar a  ilha a seu gosto. Navegação às 
23h00. Pensão completa e noite a bordo.

7º dia (Sáb) – Creta
Chegada  a  Creta  (Heraklion)  pelas  07h00.  Excursão  ao 
Palácio de Knossos para  conhecer a  lenda do Minotau-
ro.  Restante  tempo  livre.  Navegação  às  20h30.  Pensão 
completa e noite a bordo.

8º dia (Dom) – kusadasi
Chegada a Kusadasi pelas 11h30 e excursão a Éfeso, im-
portante cidade da antiguidade. Pensão completa e noite 
a bordo.

9º dia (Seg) – pireus / Atenas / Lisboa
  Chegada  ao  porto  de  Pireus  pelas  09h00.  Desem-

barque e tempo livre na cidade. Transporte para o aero-
porto e embarque com destino a Lisboa. Chegada. 1) 
fim dos nossos serviços.

Notas: 1) Regresso - passageiros serão levados aos es-
critórios do nosso representante para deixar a bagagem; 
o transporte para o aeroporto será feito ao final da tarde; 
2) Horários do cruzeiro são indicativos;

1º dia (Dom) – Lisboa / Atenas 
  Voo  regular  directo  com  destino  a  Atenas.  Noite  e 

refeição a bordo. 

2º dia (Seg) – Atenas / pireus / míconos
Chegada.  Transporte  a  uma  unidade  hoteleira  para  pe-
queno-almoço. Tempo livre. Ao final da tarde, transporte 
para o porto de Pireus, check-in no navio e às 21h00 iní-
cio da navegação do cruzeiro pelas  ilhas Gregas do Mar 
Egeu e Kusadasi na Turquia. Noite a bordo. 

3º dia (Ter) – míconos
Chegada  pelas  07h00  a  Míconos.  Dia  e  noite  livres  na 
mais  cosmopolita  das  ilhas  gregas.  Pensão completa  e 
noite a bordo.

4º dia (Qua) – míconos / milos
Às  07h00  navegação  para  Milos  com  chegada  pelas 
13h00. Possibilidade de efectuar excursão opcional para 
descobrir os segredos desta ilha: as praias da costa oes-
te, a gruta Sykia e Kleftiko. Navegação às 23h59. Pensão 
completa e noite a bordo.

5º dia (Qui) – Santorini
Chegada pelas 08h00 a Santorini, a ilha cartão-postal da 
Grécia, com as típicas casinhas brancas e azuis a subir a 

Atenas e Cruzeiro de 7 dias no Mar Egeu

•  Passagem aérea Lisboa / Atenas / Lisboa em 
classe económica;

•  7 noites de cruzeiro no Celestyal Crystal da 
companhia  “Celestyal  Cruises”  em  pensão 
completa;

•  Pacote de bebidas  “All  Inclusive” + 3 excur-
sões durante o cruzeiro;

•  Visitas  e  assistência  no  cruzeiro  com  guias 
locais em língua espanhola;

•  Pequeno-almoço à chegada a Atenas e quar-
to  disponível  até  às  12h00  (late  check-out 
sujeito a disponibilidade);

•  Transfers de chegada e saída com assistência 
em língua portuguesa;

•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  portuárias  e  gratificações  –  Adulto 

289€ (suj. a alteração)
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 51€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Taxa municipal em Atenas (city tax);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Categoria datas triplo duplo Single Criança*

iB interior

Abr-Mai+Out 2.005 € 2.090 € 2.531 € 1.051 €
Jun+Set 2.119 € 2.257 € 2.749 € 1.051 €

Jul 2.161 € 2.303 € 2.786 € 1.189 €
Ago 2.264 € 2.457 € 2.984 € 1.189 €

XA exterior

Abr-Mai+Out 2.084 € 2.205 € 2.672 € 1.051 €
Jun+Set 2.200 € 2.378 € 2.903 € 1.051 €

Jul 2.242 € 2.425 € 2.939 € 1.189 €
Ago 2.353 € 2.591 € 3.157 € 1.189 €

XC exterior

Abr-Mai+Out 2.170 € 2.334 € 2.845 € 1.051 €
Jun+Set 2.294 € 2.519 € 3.089 € 1.051 €

Jul 2.337 € 2.566 € 3.125 € 1.189 €
Ago 2.456 € 2.745 € 3.356 € 1.189 €

Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos. Supl. transfers 1 pax  85€; Supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto
Base tarifa aérea Aegean cl.k – outras classes e suplementos consulte-nos

Preços por pessoa desde

Domingos de 14 de Abril a 13 de Outubro 

Datas de Partida

12 refeições

95 dias até 35 dias antes da partida  280€
34 dias ao dia da partida   100%

Gastos de Cancelamento do 
Cruzeiro
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Delfos

3 refeições

Itinerário:
5º dia – Olimpia / patras / delfos
Olimpia foi o santuário mais importante da Grécia Antiga, 
lugar  de  culto  a  Zeus.  Visita  ao  Estádio  Olímpico,  onde 
se realizaram os primeiros jogos, e ao museu. Saída para 
Patras,  via  a  maior  ponte  suspensa  do  mundo  sobre  o 
mar. Jantar e alojamento em Delfos-Itea.

6º dia – delfos / kalambaka
Delfos,  junto  ao  Monte  Parnaso,  era  o  centro  do  mundo  antigo, 
local dos Jogos Píticos e do famoso Oráculo, que se localizava no 
templo dedicado a Apolo. Visita ao sítio arqueológico e saída para 
Kalambaka, pequena cidade perto de Meteora. Jantar e alojamento.

7º dia – kalambaka / meteora / Atenas
Visita aos Mosteiros de Meteora, edifícios construídos no 
topo dos rochedos, cujo nome significa “Rochas Suspen-
sas” ou “Colunas do Céu”. Regresso a Atenas com breve 
paragem em Termopilas. Alojamento.

8º dia – Atenas
Dia livre. Possibilidade de efectuar cruzeiro pelas Ilhas Saró-
nicas. Alojamento.

9º dia – Atenas / Lisboa
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Lisboa. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia – Lisboa / Atenas
  Voo  regular  directo  com  destino  a  Atenas.  Noite  e 

refeição a bordo.

2º dia – Atenas
Chegada e  transporte ao hotel  (check-in às 14h00). Dia 
livre. Alojamento.

3º dia – Atenas
Visita panorâmica da cidade: Estádio Olímpico onde  fo-
ram realizadas as primeiras olimpíadas dos tempos mo-
dernos; Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
e a Acrópole. Tarde livre. Alojamento.

4º dia – Atenas / epidauro / micenas / Olimpia 
Início do circuito pelas cidades clássicas da antiguidade. Pri-
meira  paragem  no  Canal  de  Corinto,  e  continuação  para  o 
Anfiteatro de Epidauro, um dos maiores do seu tempo. Pas-
sagem por Nauplia e visita à acrópole de Micenas, uma das 
mais famosas da civilização clássica, com destaque para as 
muralhas, a Porta dos Leões e o  túmulo do Rei Agamenon. 
Chegada a Olimpia, via Peloponeso. Jantar e alojamento.

•  Passagem aérea Lisboa / Atenas / Lisboa em 
classe económica; 

•  7 noites em regime de alojamento e peque-
no-almoço; 

•  Visitas com guias locais em língua espanhola; 
•  3 jantares; 
•  Transfers de chegada e saída com assistência 

em português;
•  Taxas de IVA; 
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 51€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagens

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
• Taxas Municipais (city tax)
•  Bebidas às refeições; 
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Atenas, Epidauro, Micenas, Olimpia, Patras, Delfos, Meteora

Categoria datas duplo Single

turística
Mar+Nov-Fev’20 1.165 € 1.460 €
Abr-Jun+Set-Out 1.215 € 1.532 €

Jul-Ago 1.273 € 1.589 €

primeira

Mar+Nov-Fev’20 1.264 € 1.607 €
Abr 1.305 € 1.730 €

Mai-Jun+Set-Out 1.346 € 1.761 €
Jul-Ago 1.363 € 1.788 €

primeira Superior
Mar-Abr+Nov-Fev’20 1.428 € 1.915 €

Mai-Jun+Set-Out 1.510 € 2.084 €
Jul-Ago 1.542 € 2.086 €

Supl. transfers 1 pax  85€; Supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto
Base tarifa aérea Aegean cl.K – outras classes e suplementos consulte-nos

Preços por pessoa desde

Cidade Categoria turística Categoria primeira Categoria primeira Superior

Atenas Jason Inn / Museum Athenaeum Grand / Titania Royal Olympic / Radisson Blu Park
Olimpia Neda Arty Grand / Amalia Arty Grand / Amalia
Delfos / Itea Hermes / Nafsika Beach Amalia / Nafsika Palace Amalia / Nafsika Palace
Kalambaka Orpheas Amalia / Gran Meteora Amalia / Gran Meteora

Hotéis Previstos

Março + Novembro de 2019 a Fevereiro de 
2020 – Terças e Domingos
Abril a Outubro de 2019 – Terças, Quartas, 
Quintas e Domingos

Datas de Partida

•  Cruzeiro Poros, Hydra e Aegina 
   (dia inteiro com almoço) – 85€
•  Suplemento para entrada no Museu da 

Acrópole – 18€

Excursões Opcionais 

A ordem do itinerário altera em função do dia 
da partida e o número de dias em função de 
voo  diurno/nocturno;  este  itinerário  corres-
ponde às partidas de Domingos e 4ªs com voos 
nocturnos

Notas
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Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

com paragem no Lago Salgado, o maior lago da Anatólia Central 
e visita a uma cidade subterrânea. Jantar e alojamento.

6º dia (Sáb) – Capadócia
Passeio  de  balão  (opcional,  custo  extra)  sobre  a  Capa-
dócia,  região  onde  a  Natureza  esculpiu  uma  fantástica 
paisagem,  cuja  origem  deve-se  a  dois  vulcões  que  ex-
peliram  lava  e  cinzas  formando  o  “tufo”  e  ao  vento  e  a 
chuva que agindo durante milhares de anos esculpiram 
estas  formações  misteriosas.  Os  seus  antigos  habitan-
tes construíram cidades subterrâneas e igrejas com mu-
rais extraordinários. Dia inteiro com visitas na zona, com 
pausa para o almoço: Vale de Göreme, onde irá encontrar 
igrejas dos séculos X e XI, Vale Vermelho, Vale de Uçhisar 
e centros de artesanato. Jantar e alojamento.

7º dia (Dom) – Capadócia / konya / pamukkale
Viagem pela Rota da Seda até Konya, visitando em rota 
um Caravancerai. Em Konya, visita do Convento dos Der-
vixes Dançantes no Museu de Mevlana. Após o almoço, 
continuação para Pamukkale. Jantar e alojamento.

8º dia (Seg) – pamukkale / éfeso / izmir
Visita  de  Pamukkale  (Castelo  de  Algodão)  com  as  cas-
catas petrificadas, e da Necrópole de Hierápolis. Viagem 
para  Éfeso  e  visita  da  Casa  da  Virgem  Maria  onde,  se-
gundo a crença, passou os seus últimos dias. Continua-
ção para a antiga cidade de Éfeso e visita à Biblioteca de 
Celso, ao Odeon, ao Templo de Adriano, ao Templo de Do-
miciano, ao teatro e outras ruínas. Almoço. Visita a uma 
fábrica de peles. Continuação para Izmir, a terceira maior 
cidade da Turquia. Jantar e alojamento.

9º dia (Ter) – izmir / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / istambul
  Voo regular com destino a  Istambul. Transporte ao 

hotel. Alojamento.

2º dia (Ter) – istambul 
Visita à Mesquita de Solimão. Subida em teleférico até ao 
Café Pierre Loti localizado numa colina de Eyup, e poste-
rior visita ao bairro, o mais religioso de Istambul onde se 
encontra a Mesquita e Cemitério de Eyup. Visita ao Bair-
ro  de  Pera  com  a  famosa  Praça  de  Taksim  e  a  Avenida 
Istiklal muito popular para turistas e locais. Alojamento.

3º dia (Qua) – istambul 
Visita ao Palácio de Topkapi, residência oficial dos sultões 
otomanos durante 400 anos e Santa Sofia, transformada 
em  mesquita  em  1453  e  hoje  em  museu.  Continuação 
para a Mesquita Azul, a única mesquita do mundo com 
seis  minaretes.  Visita  ao  Hipódromo  romano.  Almoço  e 
visita ao Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos 
mercados cobertos do mundo. Alojamento.

4º dia (Qui) – istambul / Ancara 
Tempo livre no Bazar Egípcio cheio de especiarias, frutos 
secos  e  doces  turcos.  Passeio  de  barco  pelo  Bósforo,  o 
estreito que liga o Mar de Marmara ao Mar Negro. Almo-
ço. Travessia para a Ásia e viagem para capital da Turquia, 
Ancara. Jantar e alojamento.

5º dia (Sex) – Ancara / Capadócia
Visita ao Museu das Civilizações da Anatólia que expõe vestí-
gios de grandes civilizações como os Hititas, Assírios e Frígios. 
Breve paragem no Mausoléu de Mustafa Kemal Ataturk, fun-
dador da República da Turquia. Almoço e viagem até Capadócia 

Programa  de  9  Dias:  2ªs  de  Abril  a  21  de 
Outubro de 2019
Programa  de  8  Dias:  3ªs  de  Abril  a  22  de 
Outubro de 2019

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Istambul; Izmir 
/ Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço;

•  11 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (30kgs)
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 190€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Visto electrónico;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

istambul Eresin Topkapi*****
Ancara Warwick****
Capadócia Dinler Urgup*****
pamukkale Doga Thermal*****
izmir Doubletree by Hilton 

Alsancak****

Hotéis Previstos 
programa datas duplo Single

8 dias
2-9Abr+22Out 1.115 € 1.367 €

16Abr-4Jun+6Ago-15Out 1.193 € 1.470 €
11Jun-Jul 1.158 € 1.419 €

9 dias
1-8Abr+21Out 1.215 € 1.513 €

15Abr-3Jun+5Ago-14Out 1.296 € 1.615 €
10Jun-Jul 1.253 € 1.557 €

Base tarifa aérea Turkish cl.V – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir

11 refeições
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CHiPre – a ilHa de afrodite
d e s d e

d i a s

880€

8

Chipre

Napa plaza****   
 

Localização: Aya Napa   
Regime: alojamento e pequeno-almoço 
https://napaplaza.com
Grecian Bay hotel***** 

Localização: Aya Napa   
Regime: alojamento e pequeno-almoço 
https://grecianbay.com 

Vassos Nissi plage****  
  

Localização: Aya Napa   
Regime: alojamento e pequeno-almoço 
https://vassosnissiplage.com 
kanika Olympic Lagoon resort***** 
 

Localização: Aya Napa   
Regime: tudo incluído
http://www.kanikahotels.com

Grecian Sands hotel****  

Localização: Aya Napa   
Regime: alojamento e pequeno-almoço
https://greciansands.com

•  Passagem aérea Portugal / Larnaca / Portu-
gal em classe económica;

•  7 noites no hotel seleccionado e  regime  in-
dicado;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

–  90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas  às  refeições  (excepto  no  Tudo 

Incluído);
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

hotel tipo de quarto datas duplo Single 3ª pessoa* Supl.mp Supl.pC

Napa plaza**** Superior

Abr 880 € 1.095 € - 149 € 236 €
Mai+21-31Out 943 € 1.203 € - 149 € 236 €
Jun+10-20Out 1.041 € 1.364 € - 149 € 236 €

Jul-25Ago 1.176 € 1.598 € - 149 € 236 €
26Ago-9Out 1.104 € 1.472 € - 149 € 236 €

Vassos Nissi 
plage****

Standard 
Vista mar 

Lateral

Mai+Out 1.068 € 1.328 € - 142 € 275 €
Jun+Set 1.140 € 1.427 € - 142 € 275 €
Jul+Ago 1.293 € 1.517 € - 142 € 275 €

Grecian Sands****

Standard
Abr 1.005 € 1.005 € 889 € 181 € 330 €

Mai-Jul 1.203 € 1.472 € 1.037 € 181 € 330 €
Ago-Out 1.248 € 1.517 € 1.070 € 181 € 330 €

Std Vista 
mar

Abr 1.122 € 1.122 € 976 € 181 € 330 €
Mai-Jul 1.319 € 1.589 € 1.124 € 181 € 330 €

Ago-Out 1.364 € 1.634 € 1.158 € 181 € 330 €

Grecian Bay*****

Standard
Abr 1.140 € 1.140 € 990 € 204 € 362 €

Mai-Jul 1.373 € 1.732 € 1.165 € 204 € 362 €
Ago-Out 1.454 € 1.813 € 1.225 € 204 € 362 €

Std Vista 
mar

Abr 1.275 € 1.275 € 1.091 € 204 € 362 €
Mai-Jul 1.508 € 1.867 € 1.266 € 204 € 362 €

Ago-Out 1.589 € 1.948 € 1.326 € 204 € 362 €

Olympic Lagoon***** deluxe

Abr 1.284 € 1.777 € 1.060 € - -
Mai-14Jul 1.652 € 2.145 € 1.318 € - -

15Jul-10Out 1.786 € 2.280 € 1.412 € - -
11-31Out 1.535 € 2.028 € 1.236 € - -

*Preço de 3ª pessoa em duplo; Napa Plaza – supl. para quarto superior vista piscina 11€ / pessoa / noite; Olympic Lagoon – supl. para quarto 
deluxe vista piscina/jardim 12€ / pessoa / noite
Base tarifa aérea Aegean cl.J – outras classes e companhias consulte-nos

Preços por pessoa desde

Diárias de Abril a Outubro de 2019 

Datas de Partida
(Mínimo 2 participantes):
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Lago di Como

itália – lagos do norte, ligúria e tosCana
d e s d e

d i a s

1.499€

8
8 refeições

Itinerário:
-libris da  região. Tempo  livre e novo  trajecto de barco para 
Santa  Margarida  Lígure,  vila  com  estreitas  ruelas  que  ser-
penteiam entre as fachadas coloridas das casas antigas. Re-
gresso a Rapallo e desde aí por estrada para Pisa. Tempo livre 
para explorar a cidade da Torre Inclinada. Jantar e alojamento. 

6º dia (Qui) – pisa / florença
Saída  para  Florença  e  visita  panorâmica  da  cidade  berço  do  Re-
nascimento: Piazzale de Michelangelo, Piazza de la Signoria, Ponte 
Vecchio, Duomo de Santa Maria dei Fiore, etc. Jantar e alojamento.

7º dia (Sex) – florença (Siena / 
região do Chianti / San Gimignano)
Excursão pela Toscana,  iniciando por Siena,  com destaque 
para a Piazza del Campo em  forma de  leque;  continuação 
para  a  região  do  Chianti  onde  se  produz  o  famoso  vinho, 
zona de vinhedos, oliveiras, ciprestes e aldeias tipicamente 
toscanas.  Almoço  com  degustação  de  vinho.  Continuação 
para San Gimignano, com as suas torres-casa. Jantar e alo-
jamento em Florença.

8º dia (Sáb) – florença / Veneza
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Opção com Veneza
Desde 1.635€ | 9 dias | 8 refeições
8º dia (Sáb) – florença / Veneza
Viagem para Veneza, através dos Apeninos e das terras de Emi-
lia Romagna. Tempo livre para explorar a cidade. Alojamento.

9º dia (Dom) – Veneza / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / milão / Como
  Voo regular com destino a Milão. Dependendo da hora 

de chegada, passageiros poderão ter tempo livre em Milão. 
Transporte ao hotel em Como. Alojamento. Nota: o horário de 
chegada do voo Milão terá que ser até às 15h00.

2º dia (Dom) – Lago de Como / Lago maggiore
Visita panorâmica de Como com destaque para as muralhas 
e ruelas medievais, Porta Torre, Piazza San Fedele e basíli-
ca. Saída para Varenna. Tempo livre para visitar as famosas 
“villas”: Villa Cipressi e Villa Monastero, construída sobre um 
antigo mosteiro cisterciense. Travessia em ferry para Bella-
gio. Almoço. Embarque em ferry para Menaggio e continua-
ção por estrada até ao Lago Maggiore. Jantar e alojamento.

3º dia (Seg) – Lago maggiore
Navegação até às Ilhas Borromeu: em Isola Bella, pode ad-
mirar o Palácio Borromeu; em Isola Superiore ou dos Pes-
cadores,  passeio  por  entre  as  velhas  casas  com  varandas 
de madeira e portas monumentais de granito; e Isla Madre 
onde se destaca o jardim botânico com cultivo de espécies 
exóticas de todo o mundo. Jantar e alojamento.

4º dia (Ter) – Lago maggiore / turim / Génova
Saída para Turim e visita panorâmica da capital de Piamonte: Piazza 
Castello, Palácio Real, Palácio “de la Madona”, Igreja de São Louren-
ço, Parque do Valentino. Continuação para a Ligúria, onde se encon-
tram algumas das povoações mais bonitas de Itália. Visita panorâ-
mica de Génova: Belvedere e centro histórico. Jantar e alojamento.

5º dia (Qua) – Génova / portofino / 
Santa margarida / pisa
Navegação pela costa desde Rapallo a Portofino, um dos ex

Lagos Como e Maggiore, Turim, Génova, Portofino, Pisa, Florença, Siena, San Gimignano

Cidade hotel (Localização)

Como Como (cidade) / Cruise (Periferia)
Lago maggiore Dino (Baveno) / Simplon (Baveno)
Génova Continental (centro) / Novotel Genoa City (Cidade)
pisa Grand Hotel Duomo (Centro)
florença Nilhotel (cidade) / Villa Gabriele D’Annunzio (Cidade)
Veneza Holiday Inn (Mestre) / Novotel (Mestre) / Principe (Canais) / Amadeus (Canais)

Hotéis Previstos 4H

programa datas duplo Single

8 dias
Mai-Jun 1.595 € 1.951 €
Jul-Ago 1.499 € 1.809 €

Set 1.625 € 2.022 €

9 dias com alojamento 
em mestre

Mai-Jun 1.761 € 2.149 €
Jul-Ago 1.635 € 1.979 €

Set 1.793 € 2.236 €

9 dias com alojamento 
nos canais

Mai-Jun 2.034 € 2.566 €
Jul-Ago 1.901 € 2.354 €

Set 2.064 € 2.637 €

Base tarifa aérea Tap cl.U – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

•  Passagem aérea conforme  itinerário es-
colhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua espanhola;

•  7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço;

•  8 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 79€ / 82€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

2019
maio 18
Junho 08,29
Julho 20
Agosto 03,10,17
Setembro 07,14,21

Datas de Partida
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itália – JÓias de Puglia 
d e s d e

d i a s

1.625€

7

Puglia

6 refeições

Itinerário:
4º dia (Sex) – Bari / Castellana / Alberobello / 
Lecce
Visita às grutas de Castellana descobertas em 1938, 
cuja entrada é representada por um enorme túnel ver-
tical de 60m de largura. Continuação para Alberobello, 
a cidade dos Trulli, com as suas casas típicas com tec-
tos  em  forma  de  cone.  Visita  e  tempo  livre.  Jantar  e 
alojamento em Lecce.

5º dia (Sáb) – Lecce / Gallipoli / Lecce
Visita panorâmica de Lecce, a “Florença do Sul” caracte-
rizada pela arte e arquitectura barrocas. Destaques para 
a Igreja de São Oronzo, a Basílica da Santa Cruz, o Palácio 
Celestini, o anfiteatro romano e coluna de São Oronzo. À 
tarde, excursão a Gallipoli. Retorno a Lecce. Jantar e alo-
jamento em Lecce.

6º dia (Dom) – Lecce / Ostuna / Bari
Viagem para Bari, via Ostuni, jóia da arquitectura, conhe-
cida como “a cidade branca”. Jantar e alojamento em Bari.

7º dia (Seg) – Bari / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / Nápoles
  Voo regular com destino a Nápoles, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Qua) – Nápoles / matera / Bari
Saída  para  Matera,  conhecida  pelos  “Sassi”,  povoa-
ções  pré-históricas,  vestígios  dos  primeiros  povos 
em  Itália.  São  casas  escavadas  nas  rochas  caracte-
rísticas  das  regiões  da  Basilicata  e  Puglia.  A  cidade 
já foi cenário de vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo. Tempo livre e continuação para Bari. Jantar e 
alojamento.

3º dia (Qui) – Bari (trani, Castel del monte e 
San Giovanni rotondo)
Saída até Trani para visitar a catedral sobre o mar. Con-
tinuação para Castel del Monte e visita  livre da  forta-
leza, uma das construções mais populares do impera-
dor Federico  II. Tempo livre e prosseguimento até San 
Giovanni  Rotondo,  para  admirar  os  locais  onde  Padre 
Pio  desenvolveu  o  seu  trabalho.  Jantar  e  alojamento 
em Bari.

•  Passagem aérea Portugal / Nápoles; Bari 
/ Portugal em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua espanhola;

•  6 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  6 refeições;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 92€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
Nota: com menos de 7 participantes, o circui-
to realiza-se com guia/motorista

Serviços incluídos

Nápoles, Matera, Bari, Castel del Monte, San Giovanni Rotondo, Gallipoli, Lecce

Cidade hotel

Nápoles Naples / Palazzo Salgar / NH 
Ambassador / Palazzo Caracciolo

Bari Oriente / Garden Inn
Lecce Gran Hotel Lecce / President / Delle Palme

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

mar-Out 1.625 € 1.911 €

Base tarifa aérea Tap cl.L – outras classes e companhias consulte-nos

Preços por pessoa desde

2019
março 19
Abril 16,23
maio 07,21
Junho 04,25
Julho 16
Setembro 03,10,24
Outubro 08,15,22

Datas de Partida



CirCuitos EuropEus sELEçÃo 2019/2020 C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 S

el
eç

ão

13

Costa Esmeralda

itália - Cores da sardenHa
d e s d e

d i a s

1.730€

8
6 refeições

Itinerário:
5º dia (Qui) – Alghero / Sassari / Olbia
Saída  para  Sassari  e  visita  panorâmica  da  2ª  cidade 
mais  importante  da  ilha.  Continuação  até  à  Comarca 
de Longudoru para visitar a Igreja da Santíssima Trin-
dade  de  Saccargia.  Tempo  livre  em  Tempio  Pausania, 
cidade  construída  integralmente  em  granito.  Prosse-
guimento para Olbia passando por Calangianus. Jantar 
e alojamento.

6º dia (Sex) – Olbia (Arzachena / 
ilha da magdalena / Costa esmeralda)
Saída para Arzachena com visita ao Túmulo dos Gigantes de 
Lu Coddhu Ecchju e à Necrópole de Li Muri. Continuação até 
Palau e embarque para a Ilha da Magdalena. Visita e tempo 
livre. Regresso de barco para Palau e daí para Porto Cervo, no 
coração da Costa Esmeralda. Jantar e alojamento em Olbia.

7º dia (Sáb) – Olbia / Orgosolo / Cagliari
Saída para o coração montanhoso da ilha - Orgosolo, an-
tiga povoação de pastores símbolo do mundo cultural da 
Barbàgia e conhecido pelos seus mais de 150 murais. Al-
moço tradicional no campo. Continuação pela estrada pa-
norâmica  da  Costa  Rey  até  chegar  a  Arbatax,  onde  pode 
avistar as inconfundíveis rochas vermelhas (Porfidio). Via-
gem de regresso para Cagliari. Alojamento.

8º dia (Dom) – Cagliari / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Cagliari
  Voo regular com destino a Cagliari, via cidade de liga-

ção. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Seg) – Cagliari / Nora / Cagliari
Excursão a Nora,  fundada pelos fenícios entre os séculos 
IX e VIII a.C. e que foi durante o domínio romano o maior 
povoado da ilha. Regresso a Cagliari e visita panorâmica da 
capital da Sardenha. Alojamento.

3º dia (Ter) – Cagliari / Barumini / Oristano / 
Bosa / Alghero 
Saída para Barumini e visita ao sítio arqueológico de Su Nu-
raxi.  Continuação  para  Oristano  e  tempo  livre  para  explorar 
a maior cidade do oeste; para San Giovanni di Sinis, onde se 
encontra a igreja mais antiga da Sardenha; e para Bosa, uma 
das povoações medievais mais bonitas e visitadas do norte. 
Tempo livre para percorrer as pequenas praças e ruas repletas 
de palácios construídos em pedra rosa, igrejas e o impressio-
nante Castelo de Malaspina. Jantar e alojamento em Alghero.

4º dia (Qua) – Alghero
Visita panorâmica da cidade onde ainda hoje se percebe o 
seu passado catalão  (nas placas das ruas, na arquitectura, 
na gastronomia, no dialecto e nas tradições). Tarde livre ou 
visita opcional ao Promontório di Capo Caccia e à Gruta de 
Neptuno. Jantar alojamento.

Cagliari, Nora, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari, Olbia, Ilha Magdalena, Costa Esmeralda

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua espanhola;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  5 ou 6 refeições (em hotéis ou restauran-
tes locais)

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 210€  (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

programa datas duplo Single

Sardenha
Jun+Set 1.730 € 2.031 €

Jul+25Ago 1.772 € 2.073 €
11Ago 1.863 € 2.225 €

Sardenha com Córsega
Jun+Set 1.965 € 2.248 €

Jul+25Ago 2.025 € 2.309 €
11Ago 2.133 € 2.479 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.V – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

2019
Junho 09,23
Julho 07,21
Agosto 11,25
Setembro 08,15,29

Datas de Partida

Opção com Córsega            8 Dias  |  Desde 1.965€  | 5 refeições
7º dia (Sáb) – Olbia / Córsega / Olbia
Excursão  à  ilha  de  Córsega,  que  os  gregos  chamaram 
de “A Sublime”, e os franceses de “A Ilha Bela”. Traves-
sia em ferry para Bonifácio, localizada num alto de um 
promontório.  Visita  desta  cidade-fortaleza  cuja  arqui-
tectura  reflecte  os  diferentes  povos  que  a  habitaram 

Cidade hotel

Cagliari Thotel / Regina Margherita
Alghero / 
Sassari Calabona / Grazzia Deledda
Olbia President / Mercure

Hotéis Previstos 4H
– pisanos, genoveses e franceses. Regresso a Olbia e 
alojamento.

8º dia (Dom) – Olbia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.
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sul de itália Com siCÍlia 
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1.650€

8

Taormina

6 refeições

Itinerário:
do mar junto à ilha de Ortigia. Visita à zona arqueológica que 
inclui o Teatro Grego, o anfiteatro romano, a Latomia e a Ore-
lha de Dionísio; e a Ortigia, o centro histórico barroco. Saída 
para Piazza Armerina e visita opcional da esplêndida Villa Ro-
mana del Casale, antiga residência da época romana com mo-
saicos que representam os usos e costumes da época. Jantar 
e alojamento em Agrigento, “a mais bela cidade dos mortais”.

7º dia (Sab) – Agrigento / monreale / palermo
Visita ao “Vale dos Templos”. Saída para Monreale para co-
nhecer a Catedral e o seu claustro. Continuação para Pa-
lermo e visita panorâmica da capital  siciliana,  incluindo a 
Capela Palatina e a Catedral. Jantar e alojamento.

8º dia (Dom) – palermo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Notas: 1) com menos de 7 paxs, viagem realiza-se com mo-
torista/guia; 2) excursão a Capri sujeito a condições meteoro-
lógicas; 3) em algumas partidas, o hotel em Sorrento pode ser 
substituído por um 3*superior e/ou localizado na zona de Cas-
tellammare di Stabia, Sant’Angnello ou Vico Equense

1º dia (Dom) – portugal / roma
  Voo regular com destino a Roma. Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia (Seg) – roma / Amalfi / 
Sorrento ou Nápoles
Partida para o Sul, em direcção a Amalfi, principal povoa-
ção da Costa Amalfitana, famosa pela sua beleza natural e 
pela produção de “limoncello”, o licor típico da região. Breve 
visita e percurso pela estrada panorâmica junto à costa até 
Sorrento. Jantar e alojamento em Sorrento ou Nápoles.

3º dia (Ter) – Sorrento ou Nápoles / Capri / 
Nápoles ou Sorrento
Excursão à paradisíaca Ilha de Capri, que graças à sua es-
plêndida beleza natural foi, desde a Antiguidade, um lugar 
desejado por imperadores, reis e príncipes. Destaques para 
a Marina Grande e os múltiplos pontos cénicos desde onde 
se disfruta de vistas espectaculares. Jantar e alojamento.

4º dia (Qua) – Nápoles ou Sorrento / 
pompeia / Zona de tropea
Visita à zona arqueológica de Pompeia, cidade destruída no ano 
79 devido à erupção do Vesúvio. Saída para a região de Tropea, 
a Pérola do Mar Tirreno, localizada numa zona de enormes fa-
lésias e pequenas praias banhadas por um mar azul cristalino. 
Tempo livre no centro histórico. Jantar e alojamento.

5º dia (Qui) – região de tropea / 
reggio Calabria / taormina / Siracusa
Saída para Reggio Calabria, no extremo sul da  Itália em 
frente  ao  Estreito  de  Messina.  Visita  dos  magníficos 
Bronzes de Riace. Embarque para a Sicília e tempo livre 
em Taormina para passear nas ruelas típicas ou visitar o 
Teatro Grego. Jantar e alojamento em Siracusa

6º dia (Sex) – Siracusa / piazza Armerina / Agrigento
Siracusa, a maior cidade da antiguidade, estende-se ao longo 

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Roma;  Paler-
mo / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  6 refeições;
•  Entradas nos monumentos;
•  Taxas municipais - city tax  (excepto na 1ª 

noite);
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 96€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Taxa municipal na 1ª noite;
•  Entrada na Villa Romana del Casale;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

roma Donna Laura Palace / Massimo 
d’Azeglio / Hotel Cicerone

Nápoles
Naples / NH Ambassador / 
Renaissance Mediterrâneo / 
Palazzo Salgar / Palazzo Caracciolo

Sorrento Gran Hotel Vesúvio / Cesare Augusto 
/ Michelangelo / La Residenza

Zona de tropea Tropis / Cala del Porto Vibo Valentia 
Siracusa Des Etrangers / Alfeo / Eureka 

Palace / Mercure Prometeo
Agrigento Della Valle / Kore
palermo Principe di Villafranca / 

NH Palermo / Cristal / Astoria 

Hotéis Previstos 4H

Amalfi, Sorrento, Nápoles, Capri, Pompeia, Tropea, Calabria, Taormina, Siracusa, Agrigento, Palermo

programa datas duplo Single

Com alojamento em Nápoles Mar-Mar’20 1.650 € 1.931 €

Com alojamento em Sorrento Mar-Out 1.979 € 2.366 €
Nov-Mar'20 1.855 € 2.213 €

Supl.transfers nocturnos, dias festivos e base 1 pax – consulte-nos
Base tarifa aérea TAP cl.L – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

2019
março 17,31
Abril 14,21
maio 05,12,19,26
Junho 02,09,23,30
Julho 14
Setembro 01,08,15,22,29
Outubro 06,13,20,27 
Novembro 17
dezembro 15

2020
Janeiro 12
fevereiro 16
março 15

Datas de Partida



CirCuitos EuropEus sELEçÃo 2019/2020 C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 S

el
eç

ão

15

Guia Acompanhante
em Português

Palermo

itália - fantasia siCiliana
d e s d e

d i a s

1.575€

8
13 refeições

Itinerário:
antes de chegar aos Monti Silvestri, pequenas crateras ro-
deadas de lava ainda quente das últimas erupções. Almoço 
num  agro-turismo  no  sopé  do  vulcão.  Continuação  para 
Taormina e tempo livre para passear nas ruelas típicas ou 
visitar o Teatro Grego. Jantar e alojamento.

6º dia (Sáb) – Catânia (Siracusa e Noto)
Excursão  a  Siracusa,  a  maior  cidade  da  antiguidade,  que  se 
estende ao longo do mar junto à ilha de Ortigia. Oferece ao vi-
sitante provas de seu passado glorioso como o Templo de Mi-
nerva, a lendária Fonte de Aretusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Grego, o anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço e 
visita a Noto, a capital do barroco siciliano. Jantar e alojamento.

7º dia (Dom) – Catânia / messina / Cefalu / 
palermo
Saída para Messina e passeio panorâmico incluindo o es-
treito que separa o continente italiano da Sicília. Continua-
ção para Cefalu, antiga praça cartaginesa. Almoço e tempo 
livre  para  passear  pelas  suas  ruas  estreitas.  Viagem  de 
regresso a Palermo. Jantar e alojamento.

8º dia (Seg) – palermo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada.  
fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / palermo
  Voo regular com destino a Palermo, via cidade de liga-

ção. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Ter) – palermo (monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Benedi-
tino. Regresso a Palermo e visita panorâmica incluindo a Ca-
pela Palatina e a Catedral. Almoço. Tarde livre. Possibilidade 
de efectuar excursão opcional a Erice. Jantar e alojamento.

3º dia (Qua) – palermo / Segesta / trapani / 
Agrigento
Saída para Segesta e visita ao Templo Dórico, inserido numa 
maravilhosa paisagem. Continuação pela parte ocidental da 
Sicília e visita às salinas de Trapani e a um agro-turismo na 
região de Selinute. Degustação de produtos locais e almoço. 
Partida para Agrigento, “a mais bela cidade dos mortais”. Vi-
sita ao  “Vale dos Templos”. Jantar e alojamento.

4º dia (Qui) – Agrigento / piazza Armerina / 
Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita livre à esplêndida Villa 
Romana  del  Casale,  antiga  residência  da  época  romana 
com  mosaicos  que  representam  os  usos  e  costumes  da 
época. Almoço e continuação para Catânia, construída com 
pedra lávica do Etna. Degustação do doce típico da região e 
passeio pelo centro da cidade. Jantar e alojamento.

5º dia (Sex) – Catânia 
(monte etna e taormina)
Excursão  ao  Monte  Etna  (suj.  às  condições  meteorológi-
cas), o vulcão activo mais alto da Europa. A 1800m pode 
desfrutar  de  uma  espectacular  vista  sobre  toda  a  Sicília, 

Palermo, Segesta, Agrigento, Piazza Armerina, Catânia, Taormina, Siracusa, Messina

•  Passagem aérea Portugal / Palermo / Por-
tugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante  em  língua  espanhola  ou 
portuguesa nas datas indicadas;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  13 refeições;
•  Entradas nos monumentos;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 111€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições (excepto no Jantar de 

Fim de Ano);
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Circuito com guia acompanhante em 
língua espanhola 2019/20:
18 março-28 Outubro Todas as 2ªs +  20 e 
27 de Abril
Novembro  04,18
dezembro  02,09,28
Janeiro2020  04,20,27
fevereiro 2020  03,24
março 2020  02,16,23

Circuito com guia acompanhante em 
língua portuguesa 2019:
Abril 29
maio 06,20
Junho 03,17
Julho 08
Agosto 05
Setembro 02,16,30
Outubro 14

Datas de Partida

Cidade hotel

palermo Palazzo Sitano / Excelsior Mercure / 
NH Palermo / Federico II

Agrigento Della Valle / Dioscuri Bay Palace / 
Demetra / Kaos / Scala dei Turchi

Catânia Excelsior  Mercure / NH Catania /
Il Principe / Nettuno

Nota: nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de 
Taormina em vez de Catânia

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

mar-Out 1.674 € 1.882 €
Nov-mar'20 1.575 € 1.776 €
28dez 1.745 € 1.949 €

Supl.transfers nocturnos e 1 pax – consulte-nos
Base tarifa aérea TAP cl.L – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde
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sÍCilia e malta
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2.100€

11

La Valletta

12 refeições

Itinerário:
6º dia (Sáb) – Catânia (Siracusa e Noto)
Excursão a Siracusa, que se estende ao longo do mar jun-
to  à  ilha  de  Ortigia.  Oferece  ao  visitante  provas  de  seu 
passado glorioso como o Templo de Minerva, a  lendária 
Fonte de Aretusa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego, o 
anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço e visita 
a Noto, a capital do barroco siciliano. Jantar e alojamento.

7º dia (Dom) – Catânia / malta
Transporte para o aeroporto e voo para a  Ilha de Malta. 
Transporte ao hotel e alojamento.

8º dia (Seg) – La Valletta
Excursão  à  capital,  com  visita  aos  jardins  conhecidos 
como  “Barracca  Superior”,  com  uma  panorâmica  do 
Grande Porto. Continuação para a Catedral de São  João 
Batista,  com  o  famoso  quadro  de  Caravaggio.  Visita  ao 
Museu e passeio pelo centro da cidade. Final da excursão 
com a “Malta Experience”, uma apresentação audiovisual 
sobre a história do país. Restante dia livre. Alojamento.

9º dia (Ter) – medina, rabat e mosta
Excursão pela parte central de Malta dominada pela anti-
ga cidadela de Medina. Passeando pelas ruas estreitas da 
“Cidade do Silêncio”, visitam-se os bastiões com um be-
líssimo panorama da  ilha. Continuação para Rabat, para 
visitar as catacumbas e as escarpas de Dingli. Almoço e 
passeio pelos  Jardins de Santo António. Visita ao centro 
artesanal  de  Ta’  Qali  e  à  Igreja  de  Mosta,  com  uma  im-
pressionante cúpula. Alojamento. 

10º dia (Qua) – As três Cidades
A jornada de hoje leva-o à zona do Grande Porto conheci-
da como “As 3 Cidades” – Vittoriosa, Cospicua e Senglea. 
Panorâmica de Cospicua e já em Vittoriosa passeio pelas 
suas ruas estreitas e posterior embarque numa “dgahjsa”, 
embarcação típica maltesa, para um mini cruzeiro ao re-
dor das coloridas enseadas. Continuação para os Jardins 
de  Senglea  situados  na  ponta  da  península  desde  onde 
pode  disfrutar  de  uma  vista  de  360º  do  Grande  Porto, 
incluindo o Forte de São Ângelo. Tarde livre. Alojamento.

11º dia (Qui) – malta / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque em voo di-

recto com destino a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / palermo
  Voo  regular  com  destino  a  Palermo,  via  cidade  de 

ligação. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Ter) – palermo (monreale)
Saída  para  Monreale  e  visitas  à  Catedral  e  ao  Claustro 
Beneditino. Regresso a Palermo e visita panorâmica  in-
cluindo a Capela Palatina e a Catedral. Almoço. Tarde li-
vre. Excursão opcional a Erice. Jantar e alojamento.

3º dia (Qua) – palermo / Segesta / trapani / 
Agrigento
Saída  para  Segesta  e  visita  ao  Templo  Dórico.  Continu-
ação pela parte ocidental da Sicília e visita às salinas de 
Trapani. Prosseguimento até à região de Selinunte para 
conhecer  um  agro-turismo  e  a  produção  de  azeite  de 
oliva.  Degustação  de  produtos  locais  e  almoço.  Partida 
para  Agrigento  e  visita  ao  “Vale  dos  Templos”.  Jantar  e 
alojamento.

4º dia (Qui) – Agrigento / piazza Armerina / 
Catânia
Saída  para  Piazza  Armerina  e  visita  livre  à  esplêndida 
Villa Romana del Casale, antiga residência da época ro-
mana com mosaicos que representam os usos e costu-
mes  da  época.  Almoço  e  prosseguimento  para  Catânia, 
construída  com  pedra  lávica  do  Etna.  Degustação  do 
doce  típico  da  região  e  passeio  pelo  centro  da  cidade. 
Jantar e alojamento.

5º dia (Sex) – Catânia (monte etna e taormina)
Excursão  ao  Monte  Etna  (suj.  às  condições  meteorológi-
cas), o vulcão activo mais alto da Europa. A 1800m pode 
desfrutar  de  uma  espectacular  vista  sobre  toda  a  Sicília, 
antes de chegar aos Monti Silvestri, pequenas crateras ro-
deadas de lava ainda quente das últimas erupções. Almoço 
num  agro-turismo  no  sopé  do  vulcão.  Continuação  para 
Taormina e tempo livre para passear nas ruelas típicas ou 
visitar o Teatro Grego. Jantar e alojamento.

•  Passagem aérea Portugal / Palermo; Ca-
tânia  /  Malta  /  Portugal  em  classe  eco-
nómica;

•  Circuito na Sicília com guia acompanhan-
te em língua espanhola;

•  Visitas em Malta com guias locais em lín-
gua espanhola;

•  10 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  12 refeições;
•  Entradas nos monumentos;
•  Taxas municipais ;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Palermo, Segesta, Agrigento, Piazza Armerina, Catânia, Taormina, Siracusa, Noto, Malta

Segundas de Abril a Outubro de 2019

Datas de Partida

Cidade hotel

palermo Palazzo Sitano / Excelsior Mercure / 
NH Palermo / Frederico II

Agrigento Della Valle / Scala dei Turchi / 
Dioscuri Bay Palace / Demetra

Catânia Excelsior Mercure / NH Catania / 
Il Principe / Nettuno

malta Golden Tulip

Nota: Nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de 
Taormina em vez de Catânia.

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-15Jul+16Set-Out 2.100 € 2.391 €
22Jul-9Set 2.208 € 2.497 €

Base tarifa aérea ida TAP cl.L, regresso Air Malta voo directo cl.N;
Outras classes e companhias consulte-nos.

Preços por pessoa desde
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La Valetta

À desCoberta de malta
d e s d e

d i a s

740€

8

Itinerário:
5º dia – ilha de Gozo
Excursão à  Ilha de Gozo, a que se acede por  ferry  (20m). 
Visitas aos Templos Megalíticos de Ggantija, à Cidadela de 
Victoria, à Baía de Xlendi e à Janela Azul em Dwejra. Almoço 
e tempo livre. Regresso a Malta. Alojamento.

6º dia – povoações do Sul
A magia da antiguidade de Malta reconhece-se em Hagar Qim, 
local de grande  importância histórica, com templos  localiza-
dos sobre uma colina com esplêndida vista do mar e do ilhéu 
de Filfla; continuação para Wied iz-Zurrieq, e se as condições 
meteorológicas permitirem, passeio de barca para ver a Gruta 
Azul (custo da barca não incluído). Almoço e prosseguimento 
para  a  povoação  piscatória  Marsaxlokk,  onde  se  podem  ver 
as  típicas  barcas  “luzzus”,  pintadas  com  cores  clássicas  que 
animam esta tranquila baía. Tempo livre. Visita à Gruta Ghar 
Dalam (Gruta Escura) e regresso ao hotel. Alojamento.

7º dia – malta
Dia livre. Alojamento.

8º dia – malta / Lisboa
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Lisboa. Chegada. fim dos nossos serviços.

Nota: 1)a ordem do itinerário alterna de acordo a data de par-
tida; este itinerário corresponde à partida de domingo; 
2) nas partidas de 20 e 24 de Outubro o regresso não é directo

1º dia – Lisboa / malta
  Voo regular directo com destino a Malta. Transporte 

ao hotel e alojamento.

2º dia – La Valletta
Excursão  à  capital  do  país,  com  visita  aos  jardins  conhe-
cidos como “Barracca Superior”, com uma panorâmica do 
Grande  Porto.  Continuação  para  a  Catedral  de  São  João 
com  o  famoso  quadro  de  Caravaggio.  Visita  ao  Museu  e 
passeio  pelo  centro  da  cidade.  Final  da  excursão  com  a 
“Malta Experience”, uma apresentação audiovisual sobre a 
história do país. Restante dia livre. Alojamento.

3º dia – medina, rabat e mosta
Excursão pela parte central de Malta dominada pela antiga 
cidadela de Medina. Passeando pelas ruas estreitas da “Ci-
dade do Silêncio”, visitam-se os bastiões com um belíssi-
mo panorama da ilha. Continuação para Rabat, para visitar 
as catacumbas e as escarpas de Dingli. Almoço e passeio 
pelos Jardins de Santo António. Visita ao centro artesanal 
de Ta’ Qali e à  Igreja de Mosta, com uma  impressionante 
cúpula. Alojamento. 

4º dia – malta
Dia livre. Alojamento.

La Valletta, Medina, Rabat, Mosta, Gozo, Povoações do Sul

hotel / Localização (tipo de quarto) datas duplo Single Supl. mp (6)

Gillieru harbour*** / 
St.paul’s Bay (standard vista mar)

Abr-23Mai+Out 740 € 830 € 94 €
26Mai-23Jun 898 € 1.032 € 94 €

27Jun-25Jul+Set 987 € 1.122 € 94 €
28Jul-Ago 1.023 € 1.158 € 94 €

Golden tulip Vivaldi**** /
St.Julians (superior vista lateral mar)

1-21Abr+Out 994 € 1.173 € 108 €
25Abr-23Mai +Set 1.043 € 1.223 € 108 €

26Mai-14Jul 1.102 € 1.282 € 108 €
18Jul-Ago 1.181 € 1.361 € 108 €

marina at Corinthia Beach resort**** / 
St. Julians (superior vista mar)

Abr-23Mai +Out 1.167 € 1.750 € 135 €
26Mai-Set 1.257 € 1.930 € 135 €

Corinthia San Gorg***** /  
St.Julians (deluxe vista mar)

Abr-23Mai +Out 1.257 € 1.930 € 189 €
26Mai-Set 1.346 € 2.109 € 189 €

Supl.transfers 1 pax e nocturnos – Consulte-nos; Base tarifa aérea voos directos Air Malta cl.N – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

•  Passagem aérea Lisboa / Malta / Lisboa 
em classe económica;

•  Visitas com guias locais em língua espa-
nhola;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  3 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 49€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bebidas às refeições;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

5ªs  e  Domingos  de  31  de  Março  a  24  de 
Outubro de 2019; 
(mín.2 participantes)

Datas de Partida

3 refeições
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Côte d’aZur, CinQue terre e riviera italiana
d e s d e

d i a s

1.380€

7

Mónaco

Itinerário:
região italiana da Toscana. Primeira paragem em Santa Mar-
garida Lígure, vila com estreitas ruelas que serpenteiam en-
tre as fachadas coloridas das casas antigas. Embarque em 
ferry em Rapallo para Portofino, um dos ex-libris da região. 
Tempo livre e regresso a Rapallo. Jantar e alojamento.

5º dia (Sex) – rapallo (Cinque terre)
Excursão à região de Cinque Terre, percorrendo paisagens 
surpreendentes para descobrir as 5 pequenas povoações 
que parecem suspensas entre a terra e mar: Manarola, o 
vilarejo mais antigo da zona; Riomaggiore, pequeno muni-
cípio do séc.XIII; Monterosso, com as praias mais extensas 
da região; Porto Venere e Vernazza, com um precioso por-
to. Alojamento.

6º dia (Sáb) – rapallo / Génova / milão
Saída para Génova, capital da região da Ligúria. Visita panorâ-
mica incluindo o Belvedere e centro histórico: casa de Colom-
bo, Catedral, Igreja de Jesus. Viagem para Milão. Alojamento.

7º dia (Dom) – milão / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Nice / Cannes
  Voo regular com destino a Nice. Transporte ao hotel 

em Cannes. Jantar e alojamento.

2º dia (Ter) – Cannes  
(menton, monte Carlo, eze, Nice)
Saída para Menton e Monte Carlo, no Principado do Mónaco. 
Tempo livre para visitar o Casino, o Café de Paris e ver o Palácio 
da Família Grimaldi. Percurso pela costa, passando por Ville-
franche Sur Mer, St. Jean Ferrat, Beualieu e Eze. Prosseguimen-
to para Nice e visita panorâmica incluindo o Passeio dos Ingle-
ses, a Praça Massena e a Igreja Russa. Alojamento em Cannes.

3º dia (Qua) – Cannes (Saint paul de Vence e Grasse)
Excursão a Saint Paul-de-Vence, cidade amuralhada, pérola 
da  Côte  d’Azur;  e  a  Grasse,  uma  das  grandes  capitais  do 
perfume, com visita à Perfumaria Fragonard. Alojamento.

4º dia (Qui) – Cannes / portofino / 
Santa maria Lígure / rapallo
Partida para a Riviera Italiana, zona costeira entre a França e 

•  Passagem aérea Portugal / Nice; Milão / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia  acompanhante  em  língua  espa-
nhola;

•  6 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço;

•  2 ou 5 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas locais de cidade (city tax);
•  Taxas de IVA
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 83€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cannes, Mónaco, Nice, Grasse, Portofino, Santa Maria Lígure, Rapallo, Cinque Terre, Génova, Milão

2019
Junho 24
Julho 15
Agosto 05,12,19
Setembro 09

Datas de Partida

Cidade hotel (Localização)

Cannes Eden Hotel & Spa (centro) / 
Golden Tulip Hotel de Paris (centro)

Ligúria Grand Hotel Bristol (Rapallo)
milão Leonardo Centro (Centro)
Como Como (cidade) / Cruise (Periferia)
Lago 
maggiore Dino (Baveno) / Simplon (Baveno)

Hotéis Previstos 4H

programa datas duplo Single

7 dias
Jun 1.380 € 1.780 €

Jul-Ago 1.522 € 2.057 €
Set 1.460 € 1.928 €

9 dias com Lagos
Jun 1.855 € 2.293 €

Jul-Ago 1.951 € 2.428 €
Set 1.905 € 2.410 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

Opção com Lagos do Norte Desde 1855€ | 9 Dias| 5 refeições
6º dia (Sáb) – rapallo / Génova / milão / Como
Após visita a Génova, viagem para Milão e tempo livre na cida-
de. Transporte a Como e alojamento.

7º dia (Dom) – Lago de Como / Lago maggiore
Visita panorâmica de Como com destaque para as muralhas 
e ruelas medievais, Porta Torre, Piazza San Fedele e basílica. 
Saída para Varenna e tempo livre para visitar as suas “villas”: 
Villa Cipressi e Villa Monastero, construída sobre um antigo 
mosteiro  cisterciense.  Travessia  em  ferry  para  Bellagio.  Al-
moço. Embarque em ferry para Menaggio e continuação por 
estrada até ao Lago Maggiore. Jantar e alojamento.

8º dia (Seg) – Lago maggiore
Navegação até às Ilhas Borromeu: em Isola Bella, pode ad-
mirar o Palácio Borromeu; em Isola Superiore ou dos Pes-
cadores, passeio por entre as velhas casas com varandas 
de madeira e portas monumentais de granito; e Isla Madre 
onde se destaca o jardim botânico com cultivo de espécies 
exóticas de todo o mundo. Jantar e alojamento.

9º dia (Ter) – Lago maggiore / milão / portugal
  Transporte para o aeroporto de Milão e embarque com 

destino a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.
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Carcassonne

frança seCreta
d e s d e

d i a s

1.290€

7

Itinerário:
4º dia (Qui) – Avinhão / pont du Gard / Carcassonne
Visita  da  cidade:  ponte,  Palácio  Residência  dos  Papas 
(entrada)  e  centro  histórico.  Saída  para  Pont  du  Gard, 
ponte-aqueduto construída pelos  romanos no séc.I.  Al-
moço  e  continuação  para  Carcassonne,  jóia  medieval 
rodeada por 3km de muralhas e 53 torres. Visita panorâ-
mica de “La Cité”, construída sobre as ruínas de uma for-
taleza romana, fortificações exteriores, Basílica de Saint 
Nazaire e ruelas medievais. Jantar e alojamento.

5º dia (Sex) – Carcassonne / toulouse
Viagem para Toulouse e visita panorâmica desta cidade 
com 2000 anos de história: cidade velha com a Basílica 
Saint Sernin, Igreja dos Jacobinos e o Capitólio. Tarde li-
vre. Jantar e alojamento.

6º dia (Sáb) - toulouse (Albi e Galliac)
Excursão  a  Albi,  cidade  episcopal,  conjunto  construído 
no  séc.XIII  em  redor  da  catedral  e  do  palácio-fortaleza. 
Visita  panorâmica:  Catedral  de  Santa  Cecília,  Palácio 
de  La  Berbie  (Museu  Toulouse-Lautrec)  e  bairro  antigo. 
Continuação para Galliac, que devido ao seu património 
natural e histórico, os seus vinhos e os seus habitantes, 
possui todas as características de “cartão-postal” da re-
gião de Tarn. Alojamento em Toulouse.

7º dia (Dom) – toulouse / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Nice / Cannes
  Voo regular com destino a Nice. Transporte ao hotel 

em Cannes. Jantar e alojamento.

2º dia (Ter) – Cannes (menton, monte Carlo, 
eze, Nice)
Saída para Menton e para Monte Carlo, no Principado do 
Mónaco. Tempo livre para visitar o Casino, o Café de Paris 
e ver o Palácio da Família Grimaldi. Percurso pela costa, 
passando por Villefranche Sur Mer, St. Jean Ferrat, Beua-
lieu e Eze. Prosseguimento para Nice e visita panorâmica 
incluindo  o  Passeio  dos  Ingleses,  a  Praça  Massena  e  a 
Igreja Russa. Alojamento em Cannes.

3º dia (Qua) – Cannes / Saint paul de Vence / 
Grasse / Avinhão
Saída para Paul-de-Vence, cidade amuralhada, pérola da 
Côte d’Azur. Continuação para Grasse, uma das grandes 
capitais  do  perfume;  e  finalmente  para  Avinhão,  o  epi-
centro da  religião católica durante o séc.XIV, quando se 
converteu no lugar da residência dos Papas. Alojamento.

Cannes, Mónaco, Eze, Nice, Grasse, Avinhão, Pont du Gard, Carcassonne, Toulouse, Albi

•  Passagem aérea Portugal / Nice; Toulou-
se / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com 
guia  acompanhante  em  língua  espa-
nhola;

•  6 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  4 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 77€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

datas duplo Single

Jun+Set 1.290 € 1.662 €
Jul 1.462 € 2.013 €

Ago 1.383 € 1.827 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – outras classes consulte-nos

Preços por pessoa desde

2019
Junho 24
Julho 15
Agosto 05,12,19
Setembro 09,23

Datas de Partida

Cidade hotel (Localização)

Cannes Golden Tulip Hotel de Paris**** (centro) 
/ Novotel Montfleury**** (Cidade)

Avinhão Ibis Centre Pont de L’Europe*** (centro) 
/ Mercure Palais des Papes**** (centro)

Carcassonne Ibis Syles La Cité***  (cidade) / 
Le Trois Couronnes**** (centro)

toulouse Mercure Centre Wilson**** (centro) / 
Mercure Centre St.Georges**** (centro)

Hotéis Previstos

4 refeições
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sul de inglaterra e PaÍs de gales 
d e s d e

d i a s

1.355€

8

Stonehenge

1 refeição

Itinerário:
dicional estância balnear. Tempo livre. Prosseguimento 
para Rye, pequena cidade medieval, e daí para o local do 
desembarque dos normandos em 1066. Jantar e aloja-
mento em Ashford ou Dover.

6º dia (Sex) – Ashford ou dover / Canterbury / 
Greenwich / Londres
Breve tour de orientação em Dover, o ponto mais pró-
ximo da Europa Continental. Continuação para Canter-
bury, cidade amuralhada importante centro de peregri-
nação  na  Idade  Média.  Passeio  guiado  e  tempo  livre. 
Regresso  a  Londres  com  passagem  por  Greenwich, 
desde  onde  parte  o  meridiano  com  o  mesmo  nome. 
Alojamento.

7º dia (Sáb) – Londres
Visita  panorâmica  de  Londres:  bairros  de  Westminster, 
Kensington,  Mayfair  e  Belgravia;  breve  paragem  junto 
ao  Parlamento,  Abadia  de  Westminster,  Big  Ben  e  Lon-
don  Eye;  prosseguimento  por  Royal  Albert  Hall  e  Albert 
Memorial,  zona de West End, Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square;  e  zonas  culturais  -  Museu  de  História  Natural, 
Victoria & Albert, Museu das Ciências e National Gallery. 
O  tour  termina  no  Palácio  de  Buckingham.  Tarde  livre. 
Alojamento.

8º dia (Dom) – Londres / portugal
  Transporte  ao  aeroporto  e  embarque  para  Portu-

gal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Notas: 1) o circuito inicia no 2º dia às 7h20 e a visita de cidade 
no 7º dia às 07h50; 2) partidas com menos de 15 participan-
tes poderãoser operadas com guia/motorista

1º dia (Dom) – portugal / Londres
  Voo regular com destino a Londres. Transporte ao 

hotel e alojamento.

2º dia (Seg) – Londres / Oxford / Stratford / 
Chester / Liverpool
Saída  para  a  cidade  universitária  de  Oxford.  Breve 
passeio  para  admirar  os  seus  magníficos  colégios. 
Continuação para Stratford-Upon-Avon, encantado-
ra  cidade  nas  margens  do  rio  Avon,  lugar  de  nasci-
mento de William Shakespeare. Visita panorâmica e 
tempo livre. Prosseguimento para Chester e passeio 
nesta cidade amuralhada. Finalmente Liverpool, a ci-
dade dos Beatles, com visita panorâmica à chegada. 
Alojamento.

3º dia (Ter) – Liverpool / Snowdonia / Cardiff
Viagem para o País de Gales com primeira paragem no 
Parque  Nacional  de  Snowdonia,  que  alberga  o  mon-
te Snowdon, o ponto mais   alto de Gales. Continuação 
para Cardiff, capital de Gales, uma cidade que consegue 
combinar o seu encanto tradicional com o seu lado mais 
cosmopolita. Alojamento.

4º dia (Qua) – Cardiff / Bath / Stonehenge / 
Bournemouth
Travessia da Severn Bridge em direcção ao Condado de 
Wiltshire, até à encantadora cidade senhorial de Bath. 
Passeio pelas suas ruas ornamentadas de flores e tem-
po livre para visitar as termas romanas (opcional). Con-
tinuação para o misterioso monumento de dólmens de 
Stonehenge,  localizado  na  planície  de  Salisbury.  Pros-
seguimento para Bournemouth, uma das principais ci-
dades da costa sul. Alojamento.

5º dia (Qui) – Bournemouth  / Arundel / 
Brighton / rye / Ashford ou dover
Partida  para  Arundel,  pequena  localidade  dominada 
pelo castelo,  residência dos Duques de Norfolk duran-
te mais de 700 anos. Tempo  livre para caminhar pelas 
suas  ruas medievais e continuação para Brighton,  tra-

•  Passagem aérea Portugal / Londres / Por-
tugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  1 jantar; 
•  Transfers de chegada e saída (aeroporto de 

Heathrow);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 106€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem
Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições; 
•  Bagageiros nos hotéis; 
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Transfers  outros  aeroportos  –  20€  por 

pessoa / trajecto
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Londres, Oxford, Stratford, Liverpool, Snowdonia, Cardiff, Bath, Stonehenge, Brighton, Dover

Cidade hotel

Londres Royal National
Liverpool Marriott City Centre
Cardiff Radisson Blu / Jurys Inn
Bournemouth Marriott / Norfolk Royale
Ashford /  
dover

Ashford International / 
Dover Marina

Hotéis Previstos Categorias Turística Superior / Primeira

datas duplo Single

mai-Set 1.355 € 1.785 €

Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos;
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso 
sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
maio 12,26
Junho 16,30
Julho 14
Agosto 04,18
Setembro 08,22
Outubro 06

Datas de Partida
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Edimburgo
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1.415€

9

Itinerário:
beleza. Visita a uma destilaria de whisky para aprender o seu 
processo de produção da famosa bebida nacional escocesa, 
com prova incluída. Alojamento em Glasgow.

6º dia (Sex) – Glasgow / distrito dos Lagos / 
Liverpool
Visita de orientação de Glasgow e saída para sul até Gretna 
Green, povoação fronteiriça. Tempo livre e continuação para o 
distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poetas e escritores 
ingleses. Em Windemare será servido um clássico “Afternoon 
Tea”, seguido de um passeio de barco pelo lago. Viagem para 
Liverpool, cidade-berço dos Beatles. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Liverpool / Chester / Liverpool 
Excursão  a  Chester,  cidade  amuralhada,  famosa  pelas  ruas 
“rows”, edifícios medievais e da época vitoriana, e a catedral. 
Tempo  livre  e  regresso  a  Liverpool.  Visita  panorâmica  com 
destaque para as Catedrais Metropolitana e Católica, o pub 
“The Cavern” onde se iniciaram os Beatles, a zona de Albert 
Dock, onde se encontram vários museus, entre eles o Museu 
dos Beatles (entrada incluída). Alojamento.

8º dia (Dom) – Liverpool / Stratford / Cotswolds / 
Oxford / Londres
Saída em direcção a Stratford-Upon-Avon uma cidade en-
cantadora nas margens do rio Avon, lugar de nascimento de 
William Shakespeare. Breve visita panorâmica e tempo livre. 
Continuação através das pitorescas povoações de Cotswol-
ds até à  cidade universitária de Oxford. Passeio a pé para 
admirar  os  seus  magníficos  colégios.  Regresso  a  Londres. 
Alojamento.

9º dia (Seg) – Londres / portugal
  Transporte  ao  aeroporto  e  embarque  para  Portugal. 

Chegada. fim dos nossos serviços.

Notas: 1) alguns hotéis utilizados são simples com serviços básicos 
e localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é provável que não 
disponham de elevador; 2) A visita de cidade no 2º dia inicia às 
07h50; o circuito no 3º dia inicia às 08h20; 3) partidas com menos 
de 15 participantes poderão ser operadas com guia/motorista

1º dia (Dom) – portugal / Londres
  Voo regular com destino a Londres. Transporte ao hotel 

e alojamento.

2º dia (Seg) – Londres
Visita panorâmica de Londres: bairros de Westminster, Ken-
sington, Mayfair e Belgravia; breve paragem junto ao Parla-
mento, Abadia de Westminster, Big Ben e London Eye; pros-
seguimento por Royal Albert Hall e Albert Memorial, zona de 
West End, Piccadilly Circus, Trafalgar Square; e zonas cultu-
rais - Museu de História Natural, Victoria & Albert, Museu 
das Ciências e National Gallery. O tour termina no Palácio de 
Buckingham. Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Ter) – Londres / Cambridge / York / 
harrogate
Partida para o norte até à cidade universitária de Cambridge e 
passeio para admirar nos antigos colégios mostra da mais bela 
arquitectura de diferentes períodos. Continuação até York e breve 
percurso pela cidade com destaque para a esplêndida catedral, a 
maior do norte da Europa. Jantar e alojamento em Harrogate.

4º dia (Qua) – harrogate / durham / Jedburgh 
/ edimburgo
Viagem para Durham e breve visita desta histórica cidade, co-
nhecida pelo castelo e catedral. Continuação para o norte e en-
trada na Escócia por Jedburgh, pequena localidade que conser-
va os restos de uma importante abadia beneditina assim como 
a casa onde viveu Mary Stuart. Tempo livre. Chegada a Edim-
burgo atravessando as terras baixas da Escócia. Visita panorâ-
mica. Jantar opcional com folclore típico escocês. Alojamento.

5º dia (Qui) – edimburgo / Stirling / trossachs 
/ Glasgow
Manhã livre. Não deixe de passear pela Royal Mile ou subir 
ao castelo. Ao meio-dia saída para o Parque Natural Trossa-
chs, via Stirling, Callander e cenários montanhosos de rara 

Londres, Cambridge, York, Edimburgo, Stirling, Glasgow, Liverpool, Chester, Stratford, Oxford

•  Passagem aérea Portugal / Londres / Por-
tugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  8  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  1  refeição  +  1  “Chá  da  Tarde  Inglês”  com 
selecção de sanduíches e biscoitos; 

•  Transfers de chegada e saída (aeroporto de 
Heathrow);

•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 106€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições; 
•  Bagageiros nos hotéis; 
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Transfers  outros  aeroportos  –  20€  por 

pessoa / trajecto
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

Londres Royal National
harrogate Yorkshire / Cairn

edimburgo Holiday Inn Express / Holiday Inn / Braid 
Hills / Ibis Styles St. Andrews Square

Glasgow Marriott Glasgow
Liverpool Mercure Atlantic Tower

Hotéis Previstos Categorias Turística Superior / Primeira

datas duplo Single

Abr+Out 1.415 € 1.876 €
mai-Jul+Set 1.443 € 1.944 €
Ago 1.479 € 1.989 €

Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos; 
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso 
sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
Abril 14
maio 05,19
Junho 02,23
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,18,25
Setembro 08,22
Outubro 06

Datas de Partida

1 refeição

Consulte www.lusanova.pt

O Melhor de Inglaterra e Escócia 
10 Dias 
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Highlands

4 refeições

Itinerário:
esquivo monstro que vive nos abismos do  lago. Possi-
bilidade de efectuar passeio de barco (opcional). A rota 
continua  até  às  ruínas  do  Castelo  de  Urquhart  (visita), 
e posteriormente pelo romântico Castelo Eilean Donan 
até chegar à mística  Ilha de Skye. Trajecto pela espec-
tacular paisagem desfrutando de panoramas de Cuillin 
Hill.  Jantar  e  alojamento  na  Ilha  de  Skye  ou  na  Costa 
Oeste.

6º dia – Costa Oeste ou ilha de Skye / 
fort William / Glencoe / inveraray
Trajecto  pelo  “caminho  das  ilhas”,  uma  das  rotas  mais 
bonitas  do  mundo,  passando  posteriormente  por  Fort 
William até ao sul pelo histórico Vale de Glencoe, cenário 
do  infame massacre de 1692. Viagem pelas dramáticas 
montanhas de Buchaille Etive Moor e pelas margens do 
Lao Awe até Inveraray, residência do Clã Campbell. Jantar 
e alojamento.

7º dia – inveraray / Lago Lomond / Stirling / 
edimburgo 
Saída  para  sudeste,  contornando  o  Lago  Fyne  até  ao 
Lago  Lomond,  um  dos  locais  mais  cativantes  de  toda  a 
Escócia.  Continuação  para  Stirling,  testemunha  das  fu-
riosas  batalhas  da  Guerra  da  Independência.  Visita  ao 
castelo  situado  num  promontório  rochoso  e  regresso  a 
Edimburgo. Alojamento.

8º dia – edimburgo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

Notas: 1) os hotéis utilizados são simples com serviços bási-
cos; alguns localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é 
provável que não disponham de elevador; 2) é possível que 
nalgumas datas o itinerário opere no percurso inverso ou 
parta de Edimburgo no 2º dia passando essa noite para o 
final; 3) partidas com menos de 15 participantes poderão 
ser operadas com guia/motorista

1º dia – portugal / edimburgo
  Voo regular com destino a Edimburgo, via cidade de 

ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia – edimburgo
Visita panorâmica da capital escocesa com destaque para a 
Royal Mile e o Castelo, onde pode ver a Pedra do Destino, os 
apartamentos do Rei Stuart e as Jóias da Coroa consideradas 
as mais antigas da Europa. Tarde livre para visitar a elegante 
Georgian New Town e a histórica Old Town. Alojamento.

3º dia – edimburgo / fife-St. Andrews / 
perth / pitlochry / highlands
Saída  para  norte,  passando  por  Forth  Bridge  com  vista 
panorâmica sobre o “Firth of Forth”. Viagem pelo Reino de 
Fife até St.Andrews, sede da universidade mais antiga da 
Escócia e berço do golf; visita à Catedral e Castelo. Continu-
ação para Perth, porta de entrada das Terras Altas. Tempo 
livre  e  prosseguimento  para  as  Highlands,  com  paragem 
em Pitlochry, estância de férias da alta sociedade na época 
vitoriana. Jantar e alojamento na região.

4º dia – highlands (Whisky trail e inverness)
Percurso no “whisky trail” até Speyside, berço do whisky. 
Visita a uma destilaria e prova da famosa bebida escoce-
sa. Continuação rumo ao norte, passando pela bela cate-
dral medieval de Elgin. Em Inverness, capital das Terras 
Altas, visita panorâmica e tempo livre. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

5º dia – highlands / Lago Ness / 
ilha de Skye / Costa Oeste
Partida  para  o  famoso  Loch  Ness  e  início  da  pitoresca 
rota  pelas  margens  do  lago  em  busca  de  “Nessie”,  o 

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Edimburgo  / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola; 

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  4 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 93€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos)
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Edimburgo, Highlands, Inverness, Lagos Ness e Lomond, Ilha de Skye, Inveraray, Stirling

Cidade hotel

edimburgo
Holiday Inn Express / Braid Hills / 
Ibis Styles St. Andrews Square / 
Holiday Inn / Mercure Haymarket / 
Hampton Inn

highlands
Mac Donald Aviemore / 
Highland Aviemore / Craiglynne / 
Palace Milton Inverness

Skye ou Costa 
Oeste

Kings Arms Skye / Dunolie / 
Kyle / Gairloch

inveraray Inveraray Inn / Dalmaly / 
Ben Doran

Hotéis previstos – Categoria Turística

datas duplo Single

Abr 1.485 € 1.815 €
mai-Jun 1.611 € 1.995 €
3-26Jul+Set 1.661 € 2.074 €
31Jul-Ago 1.803 € 2.403 €

Base tarifa aérea British cl.N – Consulte disponibilidades no nosso 
sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

2019
Abril               14,17
maio               05,19,26
Junho              02,09,12,16,19,23,30
Julho               03,07,10,14,17,21,26,31
Agosto           03,05,11,15,18,21,25
Setembro      01,08,13

Datas de Partida
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Dublin
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1.190€

8
4 refeições

Itinerário:
Casa Muckross, uma mansão de estilo vitoriano. Jantar e alo-
jamento no condado de Kerry.

5º dia (Qui) – kerry / moher / Galway 
Travessia  do  Rio  Shannon  em  ferry.  Visita  às  Escarpas  de 
Moher, impressionantes penhascos que alcançam uma altura 
de 700m sobre o nível do mar. Continuação pela estranha pai-
sagem lunar da região de Burren conhecida como o “deserto 
rochoso”. Jantar e alojamento em Limerick / Clare.

6º dia (Sex) – Galway (Connemara e Abadia de 
kylemore)
Percurso através da inóspita região de Connemara com uma paisagem 
de lagos e montanhas. Cruzeiro no Lago Corrib, com degustação de chá 
e scones. Visita à Abadia de Kylemore – mansão construída junto ao 
lago Pollacapul há mais de 300 anos pelas monjas beneditinas irlande-
sas. Prosseguimento para Galway e breve tour de orientação à “Cidade 
das Tribos”. Jantar e alojamento em Galway ou arredores.

7º dia (Sáb) – Galway / Athlone  / dublin
Visita ao Castelo de Athlone construído no séc.XIII Regresso 
a Dublin, visitando em rota  uma destilaria de  whiskey, com 
prova de incluída. Alojamento em Dublin ou arredores. Jantar 
opcional em pub tradicional.

8º dia (Dom) – dublin / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / dublin
  Voo  regular  com destino a Dublin. Transporte ao hotel. 

Alojamento. 

2º dia (Seg) - dublin
Visita panorâmica da cidade, cuja história remonta à época vi-
king. O seu bairro histórico engloba várias catedrais e igrejas, 
museus e galerias de arte, esplêndidas praças e jardins geor-
gianos. O percurso inclui entradas no Trinity College onde se 
encontra o Livro de Kells e na Guiness Storehouse para provar 
a mais famosa cerveja preta. Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Ter) – dublin / kilkenny / kerry
Saída para Kilkenny, uma pequena urbe medieval conheci-
da como a cidade de mármore. Passeio guiado com visita 
aos  jardins do Castelo, edifício tipicamente  irlandês. Con-
tinuação  para  sul  e  visita  à  Abadia  Cisterciense  Jerpoint, 
séc.XII, com um magnífico claustro. Jantar e alojamento no 
Condado de Kerry.

4º dia (Qua) – Anel de kerry
Esta  é  uma  das  zonas  mais  belas  da  Irlanda.  Percurso  pela 
margem da acidentada costa da Península Iveragh através das 
aldeias Killorglin, Cahirciveen, Waterville e Sneem; em Glenbei-
gh visita ao Museu Kerry Bog Village e paragem nos jardins da 

Dublin, Kilkenny, Kerry, Moher, Galway, Kylemore, Connemara, Clonmacnoise

•  Passagem aérea Portugal / Dublin / Portu-
gal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7 ou 10 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço irlandês;

•  4 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 80€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

Condado de dublin 1) Ashling / Clayton Ballsbridge / Sandymount / Jurys Inn / Clarion Liffey Valle / 
Clayton Leopardstown / Carlton Blanchardstown / Academy Plaza / Grand Malahide

Condado de kerry 2) Brandon / Killarney / Castlerosse / River Island 
Condado de Clare / Limerick Maldron Limerick
Condado de Galway 3) Salthill / Connacht / Lady Gregory / Oranmore Lodge
Condado de Antrim / Belfast Wellington Park / Jurys Inn / Ramada Plaza / La Mon / Loughshore

Hotéis Previstos – Turística Superior

programa datas duplo Single

8 dias
14Abr 1.190 € 1.492 €

Mai+Set-Out 1.253 € 1.554 €
Jun-Ago 1.313 € 1.615 €

11 dias Jun-Ago 1.870 € 2.383 €

Base tarifa aérea Tap cl.U - Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Irlanda do Norte – 11 Dias | Desde 1.870€
8º dia (Dom) – dublin / Belfast
Partida para a  Irlanda do Norte atravessando o Condado de 
Louth, com visita a uma comunidade monástica perto de Dro-
gheda, Monasterboice fundada no séc.V. Hoje em dia alberga 
uma  impressionante  colecção  de  ruínas:  antigo  cemitério,  2 
igrejas,  um  relógio  de  sol  e  várias  cruzes  celtas.  Prossegui-
mento para Mount Stewart, casa dos marqueses de London-
derry, com magníficos jardins. Alojamento em Belfast.

9º dia (Seg) – Giant’s Causeway
Saída pela Costa de Antrim para visitar Giant’s Causeway, uma 
área de colunas rochosas hexagonais formada há 60 milhões 
de anos que, segundo a lenda, são passos de um gigante. Con-

tinuação para o Castelo de Dunluce, antiga residência dos clãs 
McQuillan e McDonnel. Alojamento em Belfast.

10º dia (Ter) – Belfast / dublin
Visita  panorâmica  com  passagens  pela  Câmara  Municipal  e 
Universidade Queens com  o  seu  Claustro  Tudor.  Entrada  no 
centro interactivo Titanic Belfast, 9 galerias que relatam a his-
tórica trágica do navio. Tempo livre e regresso a Dublin. Aloja-
mento na cidade ou arredores.

11º dia (Qua) – dublin / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Lisboa. Chegada. fim dos nossos serviços.

1) nas partidas de 04 e 11 Agosto o alojamen-
to será feito em condado próximo de Dublin e 
poderá ser em hotéis diferentes em cada noite; 
2) na partida de 11 de Agosto o alojamento 
será feito em condado próximo de Kerry e po-
derá ser em hotéis diferentes em cada noite; 3) 
nas partidas de 21 e 28 de Julho e 04 Agosto 
o alojamento será feito em condado próximo 
de Galway e poderá ser em hotéis diferentes 
em cada noite; 4) O itinerário pode operar no 
sentido inverso

Notas

2019
Abril 14
maio 19
Junho 23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15
Outubro 06
Datas sublinhadas permitem a extensão à Irlanda 
do Norte.

Datas de Partida
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Interlaken

suÍça – o PaÍs dos alPes
d e s d e

d i a s

1.620€

8
9 refeições

Itinerário:
5º dia (Qui) – interlaken / Lucerna / Zurique
Visita  a  Lucerna,  cidade  nas  margens  do  Lago  dos  4 
Cantões,  que  conservou  do  tempo  medieval  edifícios, 
praças  e  ruelas.  Continuação  para  Zurique  e  visita: 
Bahnhofstrasse,  Colina  Lindenhof,  “Shipfe”  –  o  anti-
go  bairro  dos  pescadores,  e  Rathaus-Brucke,  a  ponte 
mais  antiga  da  cidade.  Jantar  e  alojamento  na  cidade 
ou arredores.

6º dia (Sex) – Zurique / Cataratas do reno / 
Berna
Saída para Schaffhausen e passeio de barco para con-
templar as Cataratas do Reno. Continuação para Berna. 
Almoço e visita do centro histórico da capital do país, 
uma  das  melhores  conservadas  da  Europa.  Jantar  e 
alojamento.

7º dia (Sab) – Berna / montreux / Genebra
Saída para Montboyon e embarque no comboio “Golden 
Pass” para Montreux, passando por idílicas paisagens al-
pinas. Almoço na região e continuação por estrada para 
Genebra,  sede  das  Nações  Unidas,  onde  no  seu  centro 
histórico  se  destaca  a  Catedral  de  São  Pedro,  o  monu-
mento à Reforma, a Praça de Four e a Câmara Municipal. 
Jantar e alojamento na cidade ou arredores.

8º dia (Dom) – Genebra / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Genebra
  Voo  regular  com  destino  a  Genebra.  Transporte  ao 

hotel localizado na cidade ou arredores. Alojamento.

2º dia (Seg) – Genebra / Lausanne / Zermatt
Saída para Lausanne nas margens do Lago Léman, cida-
de  sede  do  Comité  Olímpico  Internacional.  Visita  pano-
râmica com destaque para o Museu Olímpico, a Catedral 
Gótica e o Palácio de Rumin. Almoço e tempo livre. Jantar 
e alojamento na região de Zermatt/Tasch.

3º dia (Ter) – Zermatt / interlaken
Em Tash embarque em combóio para Zermatt, o santuá-
rio dos Alpes conhecida pela estância de esqui, rodeada 
de picos que superam os 4000m. Tempo livre. Opcional-
mente  poderá  ascender  ao  Gornergrat  a  3.089m  com 
uma espectacular vista do mítico Cervino, do Monte Rosa 
e  do  Pico  Dufour.  Continuação  para  Interlaken,  a  meca 
do turismo suíço, situada entre 2 lagos com fantásticas 
vistas das montanhas. Jantar e alojamento na região de 
Interlaken/Thun.

4º dia (Qua) – interlaken
Dia  livre.  Excursão  opcional  a  Lauterbrunnen  e  Grin-
delwald, que lhe dá a oportunidade de ir até Jungfraujo-
ch – o Topo da Europa. Jantar e alojamento na região de 
Interlaken/Thun.

Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Zurique, Reno, Berna, Montreux

•  Passagem aérea Portugal / Genebra / Por-
tugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  9 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 81€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

2019
Abril 14,21
maio 12,19,26
Junho 02,09,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15,22

Datas de Partida

Cidade hotel

Genebra (ou região) Adagio Thoiry**** (França) / NH Genéve Airport**** / Crowne Plaza****
Zermatt/tasch City Hotel Tasch*** / Tascherhof*** / Welcome Tasch***
interlaken (região) Carlton Europe*** / City Hotel Oberland*** / Holiday Thun*** / 

Brienzerburli***
Zurique (ou região) Meierhof Zurich-Horgen**** / Movenpick**** / H+H Hotel Zurich****
Berna Bristol**** / Ambassador**** / Holiday Inn Westside****

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Hotéis Previstos

datas duplo Single

Abr-Set 1.620 € 2.067 €

Base tarifa aérea TAP cl.L – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde
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Floresta Negra

alsáCia e floresta negra 
d e s d e

d i a s

1.265€

8
12 refeições

Itinerário:
5º dia (Qui) – floresta Negra  
(Gutach, triberg e furtwangen)
Visita ao Eco-Museu da Selva Negra em Gutach, onde se 
recriam as quintas típicas da região. Continuação para as 
cascatas em Triberg, as mais altas da Alemanha, com uma 
queda de 163m. Almoço e visita ao Museu dos Relógios 
em Furtwangen. Regresso ao hotel. Jantar e alojmento.

6º dia (Sex) – floresta Negra / Colmar / 
estrasburgo / região de pforzheim
Saída para Colmar e visita a pé do centro histórico – casa 
Koifhus, a antiga aduana; bairros dos curtidores e o cais 
do mercado de peixe conhecido como “A Pequena Vene-
za”.  Almoço.  Viagem  para  a  Alsácia  e  visita  panorâmica 
de Estrasburgo, bonita  cidade de  influências germânica 
e francesa que simboliza o encontro da Europa. Jantar e 
alojamento na Região de Pforzheim. 

7º dia (Sáb)– região de pforzheim / 
Baden-Baden / heidelberg / frankfurt
Saída para a estação termal de Baden-Baden, desenvol-
vida  em  estilo  Belle  Époque,  frequentada  pela  burgue-
sia  europeia  no  séc.XIX.  Visita  à  Igreja  Stiftskirche  e  às 
Ruínas  do  Balneário  Romano,  actualmente  um  museu. 
Continuação  para  Heidelberg,  nas  margens  do  Rio  Ne-
ckar. Almoço e visita guiada do centro histórico: Praça do 
Mercado, Ponte Velha, Câmara Municipal e Universidade, 
a mais antiga da Alemanha. Subida no teleférico até ao 
Castelo. Jantar e alojamento em Frankfurt.

8º dia (Dom) – frankfurt / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / frankfurt
  Voo regular com destino a Frankfurt. Transporte ao 

hotel. Alojamento.

2º dia (Seg) – frankfurt / tubingen / 
floresta Negra
Saída para Tubingen,  cidade universitária  rica em tradi-
ções. Visita ao bairro antigo com a praça central e a Torre 
de  Hoderlin.  Almoço.  Prosseguimento  para  a  região  da 
Floresta Negra. Jantar e alojamento.

3º dia (Ter) – floresta Negra  
(friburgo e titisee) 
Saída para a magnífica cidade de Friburgo, descendo pelo 
“Vale do Inferno”, com o seu famoso salto de veado. Du-
rante a visita poderá admirar a catedral e os edifícios gó-
ticos que evocam a riqueza dos comerciantes da época. 
Almoço. Continuação para Titisee, lago rodeado de fron-
dosos bosques e uma bonita povoação com numerosos 
relógios de cuco. Tempo  livre. Regresso ao hotel.  Jantar 
e alojamento. 

4º dia (Qua) – floresta Negra (Lago de 
Constança, ilha de mainau e meersburgo)
Saída  para  o  Lago  de  Constança,  fronteira  natural  da 
Alemanha,  Áustria  e  Suíça.  Paragem  em  Constança, 
cidade  medieval.  Continuação  para  a  Ilha  de  Mainau. 
Breve  visita  e  trajecto  de  barco  para  Meersburgo,  um 
dos pontos mais visitados do  lago, que se destaca pela 
produção de vinho. Almoço   e  tempo  livre. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Frankfurt  / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  12 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 100€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Floresta Negra, Friburgo, Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden, Heidelberg

Cidade hotel

frankfurt Hotéis Movenpick**** / Hotéis Leonardo**** / NH Frankfurt Morfelden**** 
/ Hotéis Holiday Inn**** / Hotéis Mercure**** / Hotéis Flemings****

floresta Negra Schwarzwaldpark Loffingen*** / Schloss Hornberg*** / 
Tannenhof Triberg*** / Gasthof Kranz Riedböhringen***

região de pforzheim Residenz*** / Ehm Sindelfingen City*** / Krone Pforzheim***

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades.

Hotéis Previstos

datas duplo Single

Jun-Set 1.265 € 1.441 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
Junho 16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15

Datas de Partida
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Castelo Neuschwanstein

alemanHa romântiCa
d e s d e

d i a s

1.310€

8
12 refeições

Itinerário: 5º dia (Qua) – Nuremberga 
(Wurzburgo e rotemburgo)
Saída para Wurzburgo, ponto de partida da Rota Român-
tica,  cujas  principais  atracções  são  A  Residência  -  um 
palácio  em  estilo  barroco,  a  Fortaleza  de  Marienberg,  a 
Catedral, a Praça do Mercado e a antiga ponte. Almoço 
e continuação para Rotemburgo, caracterizada por ruas 
estreitas e muralhas medievais. Jantar e alojamento em 
Nuremberga.

6º dia (Qui) – Nuremberga / dinkelsbuhel / 
munique
Saída para Dinkesbuhel, pequena cidade da Rota Român-
tica muito bem conservada. Visita e almoço. Continuação 
para Munique. Jantar e alojamento.

7º dia (Sex) – munique 
(Castelo Neuschwanstein)
Visita  panorâmica  da  capital  da  Baviera,  com  destaque 
para a Marienplatz e o seu  famoso Carrilhão e a  impo-
nente Catedral Gótica. Almoço. À tarde visita ao Castelo 
Neuschwanstein, edificado pelo rei Ludwig II da Baviera, 
o “Louco”. A construção foi inspirada nos castelos medie-
vais dos ‘Cavaleiros Teutónicos’ e os seus salões aludem 
a mitos, fábulas e lendas. Jantar e alojamento.

8º dia (Sáb) – munique / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / Berlim
  Voo regular com destino a Berlim. Transporte ao ho-

tel. Alojamento.

2º dia (Dom) – Berlim
Visita  panorâmica  da  cidade:  Parlamento  (Reichstag), 
Potsdamerplatz,  Porta  de  Bradenburgo,  Avenida  Kur-
furstendamm,  Checkpoint  Charlie  e  Bairro  dos  Museus. 
Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º dia (Seg) – Berlim / dresden
Saída  para  Dresden,  nas  margens  do  Elba,  tristemente 
conhecida  pelos  bombardeamentos  sofridos  durante  a 
2ª Guerra Mundial. A visita panorâmica  inclui o  conjun-
to barroco de Zwinger, a Ópera, a Catedral, o Castelo, a 
Galeria dos Antigos Compositores e  Igreja Frauenkirche 
(entrada). Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

4º dia (Ter) – dresden / Leipzig / Nuremberga
Partida  para  Leipzig,  a  “Cidade  dos  Livros”,  e  visita  da 
urbe  velha  onde  se  destacam  a  antiga  Câmara  Munici-
pal,  a  Bolsa  e  a  Igreja  de  São  Tomás  com  o  túmulo  de 
Bach. Almoço. Continuação para Nuremberga, cidade que 
conserva o ambiente medieval e que se encontra intima-
mente ligada à História como consequência do processo 
dos crimes da 2ª Guerra Mundial. Visita panorâmica das 
muralhas, Casa Durero, Catedral e antigo hospital. Jantar 
e alojamento.

•  Passagem aérea Portugal / Berlim; Muni-
que / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço;

•  12 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 95€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Berlim, Dresden, Leipzig, Nuremberga, Wuzburgo, Rotemburgo, Dinkelsbuhel, Munique

Cidade hotel

Berlim Abacus / Park Inn City West*** / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia / Excelsior / Berlin Hotel
dresden Residenz Alt / Maritim / Dorint
Nuremberga Arvena Park / Maritim / Noris / Novotel Zentrum / Novotel Messe / Select Erlangen
munique Hotéis Leonardo / Feringapark / / NH Messe / Vitalis / Victors Residenz

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades; nas datas da Oktoberfest 
(Setembro) o alojamento será em hotéis alternativos 3*/4* nos arredores da cidade

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-Ago 1.310 € 1.580 €
Set 1.439 € 1.881 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
Abril 13,20
maio 11,25
Junho 08,22
Julho 06,13,20,27
Agosto 03,10,17,24,31
Setembro 14,28

Datas de Partida
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Bremen

o melHor da alemanHa 
d e s d e

d i a s

1.430€

9
12 refeições

Itinerário:
5º dia (Qua) – frankfurt / Cruzeiro no reno / 
Colónia-Leverkusen
Saída  para  o  Vale  do  Reno  para  um  pequeno  cruzeiro 
desde  Rudesheim  até  Kaub.  Continuação  por  estrada 
para  Colónia,  nas  margens  do  Rio  Reno  e  importante 
porto  fluvial  do  país.  Almoço  e  visita  guiada  à  catedral 
de estilo gótico. Jantar e alojamento na região de Colónia 
ou Leverkusen.

6º dia (Qui) – Colónia / Bremen / hamburgo
Saída para Bremen, a “Cidade dos músicos”, conto de fa-
das dos irmãos Grimm. Almoço e visita panorâmica, uma 
verdadeira  viagem  através  dos  séculos.  Alojamento  em 
Hamburgo.

7º dia (Sex) – hamburgo / Berlim
Visita  desta  cidade  hanseática  com  numerosos  canais 
atravessados  por  mais  de  2300  pontes;  destacamos  a 
Igreja de São Nicolau, a Câmara Municipal com uma fa-
chada neo-renascentista, a Casa de Chile, o novo bairro 
Hafen-City e a Sala da Filarmónica de Elba. Almoço e sa-
ída para Berlim. Jantar e alojamento.

8º dia (Sáb) – Berlim
Visita  panorâmica  da  cidade:  Parlamento  (Reichstag), 
Potsdamerplatz,  Porta  de  Bradenburgo,  Avenida  Kur-
furstendamm,  Checkpoint  Charlie  e  Bairro  dos  Museus. 
Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

9º dia (Dom) – Berlim / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / munique
  Voo regular com destino a Munique. Transporte ao 

hotel. Alojamento.

2º dia (Dom) – munique / estugarda
Visita  panorâmica  da  capital  da  Baviera,  com  destaque 
para a Marienplatz e o seu  famoso Carrilhão e a  impo-
nente Catedral Gótica. Saída para Estugarda com almoço 
em rota. Visita panorâmica: Konigstrabe, Museu de Arte, 
Konigsbau, Palácio Novo e Praça de Schiller com o Caste-
lo Velho. Jantar e alojamento.

3º dia (Seg) – estugarda / floresta Negra / 
friburgo
Saída para a Floresta Negra (via Titisee), lugar de frondo-
sos bosques e incríveis lagos. Continuação para Friburgo, 
típica cidade medieval. Almoço e visita panorâmica: Ca-
tedral Gótica, a velha e a nova Câmara Municipal, bairro 
antigo, Munsterplatz e Praça da Catedral. Alojamento na 
região.

4º dia (Ter) – friburgo / heidelberg / 
frankfurt
Saída  para  Heidelberg,  no  Vale  do  Neckar,  cuja  visita 
panorâmica  inclui  o  centro  histórico  com  a  Praça  do 
Mercado, a Ponte Velha, o Castelo, a Câmara Municipal 
e  a  Universidade,  a  mais  antiga  da  Europa.  Almoço. 
Continuação para Frankfurt, a capital financeira da UE e 
sede do Banco Central Europeu. Breve tour de orientação. 
Jantar e alojamento.

Munique, Estugarda, Friburgo, Heidelberg, Frankfurt, Reno, Colónia, Bremen, Hamburgo, Berlim

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Munique; 
Berlim / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com 
guia  acompanhante  em  língua  espa-
nhola;

•  8 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  12 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 86€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

munique Hotéis Leonardo / Feringapark / NH Messe / Vitalis / Victors Residenz
estugarda Maritim / Holiday Inn / Mercure / Arcotel Camino
região de friburgo Stadt Freiburg / Zum Schiff / Intercity***
frankfurt Hotéis Flemings / Holiday Inn City South / Hotéis Leonardo
região de Colónia / 
Leverkusen

H+ Koln-Bruhl / H+ Koln-Hurth / Leoso Leverkusen / Hotéis Leonardo
Mercure Hagen / Novotel

hamburgo Leonardo City Nord / NH Altona / Park Inn Nord
Berlim Abacus / Park Inn City West*** / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia / Excelsior / Berlin Hotel

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades; na data da Oktoberfest 
(Setembro) o alojamento será em hotéis alternativos 3*/4* nos arredores da cidade

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-Ago 1.430 € 1.789 €
Set 1.558 € 1.987 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
Abril 13
maio 04,18
Junho 01,15,29
Julho 06,13,20,27
Agosto 03,10,17,24
Setembro 07,21

Datas de Partida



CirCuitos EuropEus sELEÇÃo 2019/2020C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 S

el
eç

ão

28

Varsóvia

JÓias da PolÓnia
d e s d e

d i a s

1.460€

8
13 refeições

•  Passagem aérea Portugal / Varsóvia / Por-
tugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  13 refeições;
•  Transfer de chegada com assistência;
•  Transfer de saída;
•  Bagagem de porão (23kgs)
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 72€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.
Nota: guia/motorista para grupos com menos 
de 7 participantes

Serviços incluídos

Varsóvia, Wieliczka, Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Lodz 

Itinerário:
sinagogas, e onde foi  filmado “A Lista de Schindler”. Al-
moço durante as visitas. Jantar e alojamento.

5º dia (Qua) – Cracóvia / Auschwitz / Wroclaw
Saída  para  Oswiecim,  tristemente  conhecido  sob  o  seu 
nome alemão – Auschwitz. Visita guiada ao antigo cam-
po de concentração em cuja porta ainda se pode ler em 
alemão o lema “O Trabalho Libertá-los-á”. Almoço e via-
gem para Wroclaw (Breslávia). Jantar e alojamento.

6º dia (Qui) – Wroclaw
Visita panorâmica da “Cidade das Mil Pontes”: praça do 
mercado e ruas adjacentes com a igreja gótica de Santa 
Isabel e a de Santa Maria Madalena, com um dos pórticos 
românticos mais antigos e belos da Europa Central; Pra-
ça Solny, os antigos matadouros, o antigo mercado cen-
tral, a ilha de Ostrów Tumski e a Universidade com a Aula 
Leopoldina. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

7º dia (Sex) – Wroclaw / Lodz / Varsóvia
Partida  para  Lodz  e  visita  desta  cidade  formada  por  4 
nações (polaca, alemã, judaica e russa), berço de Rubins-
tein,  famoso  pianista,  e  de  Julian  Tuwin,  famoso  poeta 
polaco.  Destaque  para  o  cemitério  judaico,  o  maior  da 
Europa. Almoço e viagem para Varsóvia. Jantar com es-
pectáculo folclórico. Alojamento.

8º dia (Sáb) – Varsóvia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / Varsóvia
  Voo  regular  com destino a Varsóvia. Transporte ao 

hotel.  Reunião  com  o  guia  na  recepção  do  hotel.  Jantar 
e alojamento.

2º dia (Dom) – Varsóvia
Visita  panorâmica  -  cidade  velha,  completamente  des-
truída  após  o  bombardeamento  de  1944  e  meticulosa-
mente reconstruída; Praça do Mercado, Praça do Castelo, 
Catedral de São João, Torre Barbacana e Teatro Grande; 
seguindo  pela  Rota  Real  repleta  de  estátuas,  igrejas  e 
residências aristocráticas, chega-se ao Parque Real La-
zienki com o Palácio Sobre a Água e o monumento a Fré-
deric  Chopin;  passagem  pelo  antigo  gueto  judaico,  pelo 
Monumento da Libertação de Varsóvia e pelo Túmulo do 
Soldado  Desconhecido.  Almoço.  Tarde  livre.  Jantar  em 
restaurante local. Alojamento. 

3º dia (Seg) – Varsóvia / Wieliczka / Cracóvia
Saída  para  Wieliczka.  Almoço  e  visita  às  minas  de  sal, 
um impressionante conjunto de câmaras, capelas e ga-
lerias  subterrâneas  esculpidas  em  sal-gema.  Percorra 
os trilhos debaixo da terra para ver as formações natu-
rais e lagos subterrâneos, e as várias esculturas e cape-
las, entre elas a impressionante Capela de Santa Kinga. 
Continuação para a Cracóvia. Jantar e alojamento.

4º dia (Ter) – Cracóvia
Cracóvia,  antiga  capital,  fascina  com  os  seus  tesouros 
arquitectónicos  e  artísticos.  Visita  panorâmica:  centro 
histórico,  rodeado  pelo  Parque  Planty  com  a  Praça  do 
Mercado, Igreja de Santa Maria, Torre da Câmara Munici-
pal e Mercado dos Tecidos; continuação para a colina de 
Wawel com o Palácio Real e a Catedral; passeio pelo bair-
ro Kazimierz, fragmento da antiga cidade judaica, com 2 

datas duplo Single

Jun+Set-Out 1.504 € 1.795 €
Jul-Ago 1.460 € 1.711 €

Supl. transfers 1 pax: 45€;  
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

2019
Junho 01,15,29
Julho 13,27
Agosto 10,24
Setembro 07,21
Outubro 05

Datas de Partida

Cidade hotel

Varsóvia Radisson Blu Sobieski
Cracóvia Novotel Centrum
Wroclaw Novotel Centrum

Hotéis Previstos 4H
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Cracóvia

PolÓnia ComPleta 
d e s d e

d i a s

1.620€

9
15 refeições

Itinerário:
de Santa Maria Madalena, com um dos pórticos românticos 
mais antigos e belos da Europa Central; Praça Solny, os anti-
gos matadouros, o antigo mercado central, a ilha de Ostrów 
Tumski e a Universidade com a Aula Leopoldina.  Almoço  e 
saída parta Torún, lugar de nascimento de Nicolau Copérnico. 
Jantar e alojamento.

6º dia (Qua) – torún / Gdánsk
Breve visita panorâmica desta cidade localizada nas margens 
do  Rio  Vístula:  Câmara  Municipal  da  Cidade  Velha,  monu-
mento e Casa de Copérnico (exterior), ruínas do castelo teu-
tónico e Torre Inclinada. Almoço e partida para Gdánsk. Jantar 
em restaurante local. Alojamento.

7º dia (Qui) – Gdánsk
Visita da cidade: Porta Alta e Porta Dourada adjacente à Rua Dlu-
ga, com as casas do patriarcado; Câmara Municipal com a estátua 
do rei Segismundo Augusto; Rua Dlugi Targ com a esplêndida Cor-
te de Artús onde se juntavam os comerciantes da Liga Hanseáti-
ca; Fonte de Neptuno e Basílica de Santa Maria. Passeio pela Rua 
Mariacka até à Porta Verde nas margens do Rio Motlawa. Almoço 
e visita à Catedral de Oliwa. Jantar e alojamento.

8º dia (Sex) – Gdánsk / malborg / Varsóvia
Visita ao Castelo dos Cavaleiros Teutónicos de Malbork, sede 
desta ordem e a maior construção medieval deste tipo em 
toda a Europa, rodeado de potentes muralhas com torreões 
e portas. Almoço e viagem para Varsóvia. Jantar com espec-
táculo folclórico. Alojamento.

9º dia (Sáb) – Varsóvia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Sex) – portugal / Varsóvia
  Voo regular com destino a Varsóvia. Transporte ao hotel. 

Reunião com o guia na recepção. Jantar e alojamento.

2º dia (Sab) – Varsóvia / Cracóvia 
Visita  panorâmica  -  cidade  velha,  completamente  destru-
ída  após  o  bombardeamento  de  1944  e  meticulosamente 
reconstruída; Praça do Mercado, Praça do Castelo, Catedral 
de São João, Torre Barbacana e Teatro Grande; seguindo pela 
Rota Real  repleta de estátuas,  igrejas e  residências aristo-
cráticas,  chega-se  ao  Parque  Real  Lazienki  com  o  Palácio 
Sobre a Água e o monumento a Fréderic Chopin; passagem 
pelo antigo gueto judaico, pelo Monumento da Libertação de 
Varsóvia e pelo Túmulo do Soldado Desconhecido. Almoço e 
viagem para Cracóvia. Jantar e alojamento.

3º dia (Dom) – Cracóvia / Wieliczka / Cracóvia
Cracóvia, antiga capital, fascina com os seus tesouros arqui-
tectónicos  e  artísticos.  Visita  panorâmica:  centro  histórico, 
rodeado pelo Parque Planty com a Praça do Mercado, Igreja 
de Santa Maria, Torre da Câmara Municipal e Mercado dos 
Tecidos; continuação para a colina de Wawel com o Palácio 
Real e a Catedral; passeio pelo bairro Kazimierz, fragmento 
da antiga cidade judaica, com 2 sinagogas, e onde foi filma-
do “A Lista de Schindler”. Almoço e excursão às Minas de Sal 
Wieliczka,  impressionante  conjunto  de  câmaras,  capelas  e 
galerias subterrâneas esculpidas em sal-gema. Regresso a 
Cracóvia. Jantar e alojamento.

4º dia (Seg) – Cracóvia / Auschwitz / Wroclaw
Saída para Oswiecim, tristemente conhecido sob o seu nome 
alemão – Auschwitz. Visita guiada ao antigo campo de con-
centração em cuja porta ainda se pode ler em alemão o lema 
“O Trabalho Libertá-los-á”. Almoço e viagem para Wroclaw 
(Breslávia). Jantar e alojamento.

5º dia (Ter) – Wroclaw / torún
Visita panorâmica da “Cidade das Mil Pontes”: praça do mer-
cado e ruas adjacentes com a igreja gótica de Santa Isabel e a 

Varsóvia, Wieliczka, Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Torún, Gdansk, Malborg

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Varsóvia  / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua espanhola;

•  8 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  15 refeições;
•  Transfer de chegada com assistência;
•  Transfer de saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 72€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.
Nota: guia/motorista para grupos com menos 
de 7 participantes

Serviços incluídos

2019
maio 17
Junho 07,21
Julho 05,19
Agosto 02,16
Setembro 06,20 
Outubro 04

Datas de Partida

Cidade hotel

Varsóvia Radisson Blu Sobieski
Cracóvia Novotel Centrum
Wroclaw Novotel Centrum
torún Filmar
Gdánsk Focus Premium

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

mai-Jun+Set-Out 1.640 € 1.927 €
Jul-Ago 1.620 € 1.895 €

Supl. transfers 1 pax: 45€; Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde
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Kiev

uCrânia ClássiCa 
d e s d e

d i a s

1.150€

7
1 refeição

Itinerário:
4º dia (Sáb) – kiev / Lviv
Manhã livre. Visita opcional ao Museu de Chernobyl. À tar-
de embarque em comboio de alta velocidade para Lviv, no 
oeste do país. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia (Dom) – Lviv
Visita panorâmica da parte histórica, um complexo de edifí-
cios dos sécs. XIV ao XVI: Casa da Cidade na Praça do Merca-
do, Casa da Pedra Negra, Praça da Ópera, Palácio de Kornyakt, 
Museu da Farmácia Medieval, Catedrais Arménia, Dominical e 
Beneditina e Capela Boim. Tarde livre. Alojamento.

6º dia (Seg) – Lviv
Excursão aos castelos nos arredores de Lviv, uma autêntica 
viagem ao passado: Castelo Olesko, do séc.XIII e antiga re-
sidência dos reis polacos, com um parque em seu redor; e 
Complexo Zolochiv, do séc.XVII, em cujo pátio encontram-
se o Grande Palácio e o Palácio Chinês. Jantar no Restau-
rante “Truta, Pão e Vinho”. Alojamento.

7º (Ter) – Lviv / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Qua) – portugal / kiev
  Voo regular com destino a Kiev, via cidade de ligação. 

Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia (Qui) – kiev
Fundada no séc.IX, Kiev é o berço da civilização eslava e 
do cristianismo ortodoxo. Visita panorâmica: Catedral de 
São Vladimir, Porta Dourada, Catedral Santa Sofia, Mos-
teiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, Praça da  In-
dependência,  Ópera  e  Catedral  de  Santo  André.  À  tarde 
visita  ao  Mosteiro  Pecherska  Lavra  (ou  das  Grutas),  um 
dos lugares santos da religião ortodoxa oriental. O com-
plexo  engloba  igrejas,  jardins,  museus  e  um  sistema  de 
grutas. Alojamento.

3º dia (Sex) – kiev
Dia  livre.  Sugerimos  excursão  opcional  ao  Museu  Etno-
gráfico  ao  Ar  Livre  Pirogovo;  e  à  tarde  visita  opcional  à 
Catedral de Santa Sofia e ao Museu de História Nacional. 
Alojamento.

Kiev, Lviv

•  Passagem aérea conforme  itinerário es-
colhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em  língua espanho-
la/italiana;

•  6 ou 10 noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço buffet;

•  1 refeição;
•  Bilhete  de  comboio  “Hyundai”  em  2ª 

classe para o trajecto Kiev / Lviv;
•  Bilhete  de  comboio  interurbano  em  2ª 

classe  para  os  trajectos  Lviv  /  Przemysl 
/ Cracóvia

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagageiros nos hotéis e estações de ca-

minhos-de-ferro;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 197€ / 188€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva
Nota: Passaporte obrigatório.

Serviços incluídos

datas datas duplo Single Supl. mp

Ucrânia Clássica Jul-Ago 1.150 € 1.436 € 126€ (5)
Ucrânia e polónia Jul-Ago 1.665 € 2.143 € 236 € (9)

Supl. transfers 1 pax: 30€; Base tarifa aérea Lufthansa cl.W – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde
Cidade hotel 

kiev Radisson Blu
Lviv Dnister
Cracóvia Novotel Centrum
Varsóvia Novotel Centrum

Hotéis Previstos 4*

2019
Julho 10,24,31
Agosto 07,14,21

Datas de Partida

Excursões opcionais
kiev – Jantar no Restaurante “Opanas”   35€
kiev – Museu Etnológico Pirogovo (4h)   35€
kiev – Catedral de Santa Sofia e Museu Nacional (3h)   25€
kiev – Museu de Chernobyl (3h)  35€

Lviv – Tour da Cerveja (2h)  30€
Cracóvia  – Jantar no Restaurante Hawelka   35€ 
Varsóvia  – Parque Real Lazienki (3h)    35€ 
Varsóvia  – Jantar no Restaurante Dawne Smaki   35€

Opção com Polónia  – 11 Dias | Desde 1.665€  | 1 Refeição
7º dia (Ter) – Lviv / Cracóvia
Embarque em combóio  interurbano para a cidade polaca de Pr-
zemysl, para conexão a Cracóvia. A viagem faz-se através da mon-
tanhosa região da Subcarpática. Transporte ao hotel. Alojamento.

8º dia (Qua) – Cracóvia
Durante 500 anos Cracóvia foi a capital real da Polónia. A visita 
inclui o bairro histórico com a Igreja de Santa Maria, a Universi-
dade, o castelo e a Catedral de Wawel. À tarde excursão às Mi-
nas de Sal Wieliczka, um impressionante conjunto de galerias 
subterrâneas esculpidas em sal-gema. Alojamento.

9º dia (Qui) – Cracóvia / Czestochowa / Varsóvia
Visita a Czestochowa, o coração espiritual da Polónia, onde se 

situa o Mosteiro de Jasna Gora da Virgem Negra. Viagem para 
Varsóvia pelas planícies da Polónia Central. Alojamento.

10º dia (Sex) – Varsóvia
Visita panorâmica da capital do país: Rota Real repleta de estátu-
as, igrejas e residências aristocráticas; e a cidade velha, comple-
tamente destruída após o bombardeamento de 1944 e meticulo-
samente reconstruída, com o Castelo Real, a Catedral de São João, 
a Praça do Mercado e a Torre Barbacana. Tarde livre. Alojamento.

11º dia (Sáb) – Varsóvia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.
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Brasov

roménia – Castelos da transilvânia 
d e s d e

d i a s

1.125€

8
6 refeições

Itinerário:
5º dia (Qua) – targu mures / Biertan / 
Sighisoara / Brasov
Saída  para  Biertan,  onde  sobre  uma  colina  que  domina 
os arredores situa-se uma igreja fortificada de estilo gó-
tico  tardio.  Continuação  para  Sighisoara,  uma  das  mais 
importantes cidades medievais do mundo. No alto des-
taca-se a fortaleza amuralhada com portas e passagens 
secretas, a Torre do Relógio e a casa onde nasceu o Prín-
cipe Vlad Tepes – O Empalador. Almoço e transporte para 
a Brasov, cidade que recorda orgulhosamente ter sido a 
capital da Transilvânia. Alojamento.

6º dia (Qui) – Brasov (prejmer e Bran)
Visita à igreja fortificada de Prejmer e ao Castelo de Bran, do 
séc.XIV conhecido mundialmente como o “Castelo do Drácu-
la”. Almoço, regresso a Brasov e visita panorâmica da cidade: 
Praça Maior, Igreja Negra e bairro antigo. Alojamento.

7º dia (Sex) – Brasov / Sinaia / Bucareste
Saída para Sinaia, uma das principais estâncias de mon-
tanha do país. Visita ao Castelo de Peles, ex-residência 
de Verão da família real. Viagem de regresso a Bucareste. 
Almoço e tempo livre. Alojamento.

8º dia (Sáb) – Bucareste / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sab) – portugal / Bucareste
  Voo regular com destino a Bucareste, via cidade de 

ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia (Dom) – Bucareste / Sibiu
Visita panorâmica da capital. Almoço e saída para Sibiu, 
com visita em rota ao Mosteiro Cozia do séc.XIV de arte 
bizantina romena. Alojamento.

3º dia (Seg) – Sibiu / Alba iulia / Cluj Napoca
Visita de Sibiu, capital europeia da cultura em 2007,  in-
cluindo as Praças Maior e Menor e as Catedrais Ortodoxa 
e Católica. Saída para Alba Iulia para visitar as ruínas da 
antiga cidadela e a catedral. Almoço e continuação para 
Cluj Napoca, localizada na zona oeste da região da Tran-
silvânia. Visita panorâmica do centro e catedrais ortodo-
xa e católica. Alojamento. 

4º dia (Ter) – Cluj Napoca / turda / 
targu mures
Saída para Turda, uma mina de sal formada há 14 milhões 
de  anos,  a  uma  profundidade  de  1,2km.  A  descida  far-
se-á  ao  máximo  de  850m.  Almoço.  Continuação  para 
Targu  Mures,  cidade  medieval  do  séc.XV  e  reconstruída 
no séc.XVII. Visita panorâmica e alojamento.

•  Passagem aérea de acordo com o itinerário 
escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7 ou 10 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço;

•  6 ou 12 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 199€  / 190€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Bucareste, Sibiu, Alba Iulia, Cluj Napoca, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Bran, Sinaia

programa datas duplo Single

roménia – 8 dias Jun-Set 1.125 € 1.345 €
roménia e Bulgária - 11 dias Jul-Ago 1.685 € 2.037 €

Supl.transfers 1 pax: 40€ 
Base tarifa aérea Lufthansa cl.W - consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

2019
Junho 22
Julho 06,20
Agosto 03,17,31
Setembro 14
Nota: datas sublinhadas permitem a extensão 
à Bulgária

Datas de Partida

Opção com Bulgária  11 Dias | Desde 1.685€ | 12 Refeições
8º dia (Sáb) – Bucareste / Veliko tarnovo
Transporte para a fronteira em Giurgiu, mudança de veí-
culo e continuação para Veliko Tarnovo, capital medieval 
da Bulgária, nas margens do rio Yantra. Almoço e visita 
à fortaleza de Tsarevets (exterior) e ao mercado “Samo-
vodska Charshia”. Jantar e alojamento.

9º dia (Dom) – Veliko tarnovo / kazanluk / 
plovdiv
Saída para Kazanluk no Vale das Rosas. Visita da réplica 
duma sepultura dos Tracianos e Museu Regional. Almoço 
e partida para Plovdiv, nas margens do Rio Maritza. Pas-
seio pelo bairro antigo. Jantar e alojamento.

10º dia (Seg) – plovdiv / rila / Sófia
Visita ao Mosteiro de Rila, construído no séc. X em ple-
na montanha,  centro histórico da cultura nacional. No 
seu  interior  podem  ser  apreciadas  as  melhores  mos-
tras  artísticas  nacionais.  Almoço  e  continuação  para 

Sófia.  Visita  panorâmica  da  capital,  incluindo  entrada 
na Catedral de Alexandre Nevski. Jantar e alojamento.

11º dia (Ter) – Sófia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Cidade hotel

Bucareste Novotel / Mercure / Capital Plaza
Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu
Cluj Napoca Gran Hotel Napoca
targu mures Grand / Concordia
Brasov Aro Palace
Veliko 
turnovo Meridian Bolyarski / Panorama 
plovdiv Gran Hotel Plovdiv
Sofia Ramada

Hotéis Previstos 4H



CirCuitos EuropEus sELEÇÃo 2019/2020C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 S

el
eç

ão

32

Mostar

grande CirCuito dos balCãs
d e s d e

d i a s

1.915€

15
27 refeições

Itinerário:
7º dia (Sáb) – podgorica / tirana
Partida para a Albânia, via Lago Shkodra. Almoço e visita de 
Tirana com destaque para a Praça de Skenderbey, a Mes-
quita de Ethem Bey (exterior) e Museu Nacional (entrada). 
Jantar e alojamento na região.

8º dia (Dom) – tirana / Ohrid
Saída para a Macedónia, até Ohird, junto ao lago com o mes-
mo nome. Almoço. Visita à Igreja de Santa Sofia, com magní-
ficos frescos bizantinos. Jantar e alojamento na região.

9º dia (Seg) – Ohrid / Skopje
Saída para Skopje, capital da Macedónia, nas margens do 
Rio Vadar. Almoço e visita ao antigo bazar, à ponte de pedra 
e à Fortaleza Kale (entrada). Jantar e alojamento na região.

10º dia (Ter) – Skopje / Nis / Belgrado
Viagem para a Sérvia, via Nis nas margens do Rio Nisava. 
Almoço e continuação para Belgrado. Jantar e alojamento.

11º dia (Qua) – Belgrado
Visita panorâmica do centro histórico da capital da Sér-
via: Palácio Real, Parlamento, Praça da República, Teatro 
Nacional.  Fortaleza  de  Kalemegdan  e  Igreja  Ortodoxa 
(entrada). Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

12º dia (Qui) – Belgrado / Sarajevo
Partida  para  Sarajevo.  Almoço  em  rota.  Visita  desta 
fascinante cidade da Bósnia com passagem pelos bair-
ros turco e austro-húngaro, lugares de culto judaico e 
monumentos únicos como a Grande Biblioteca Nacio-
nal. Jantar e alojamento na região.

13º dia (Sex) – Sarajevo / medjugorje / mostar
Saída para Mostar, via Medjurgorje, lugar de peregrinação. 
Almoço em Mostar e visita desta urbe medieval nas mar-
gens do Rio Neretva, importante centro de comércio e de 
passagem das caravanas na época em que os turcos do-
minavam a região. Destaque para o bairro medieval com a 
ponte Stari Most.  Jantar e alojamento na região.

14º dia (Sáb) – mostar / plitvice/ Zagreb
Partida para Plitvice. Almoço e visita ao Parque Nacional com 
16 lagos ligados por uma série de cascatas e rodeados de uma 
densa floresta. Caminhada pelos trilhos e travessia de barco no 
Lago Kozjak. Regresso a Zagreb. Jantar “frio” e alojamento.

15º dia (Dom) – Zagreb / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Zagreb
  Voo regular com destino a Zagreb, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Seg) – Zagreb / Liubliana
Visita panorâmica da capital da Croácia, com destaque para a Cate-
dral de São Estevão, a Igreja de São Marcos e o Convento de Santa 
Clara. Viagem para a Eslovénia. Almoço em Liubliana e visita pano-
râmica da capital: bairro antigo, Câmara Municipal, Fonte de Robba, 
Três Pontes, Universidade e Centro Cultural. Jantar e alojamento.

3º dia (Ter) – Liubliana / postojna / Zadar-Sibenik
Saída  para  Postjona  e  visita  das  grutas  a  bordo  de  um  pequeno 
comboio. Almoço e continuação para Zadar, Dalmácia Central, cujos 
símbolos são O “Órgão do Mar”, a “Saudação ao Sol”, o presunto e 
o licor Maraschino. Jantar e alojamento na região de Zadar-Sibenik.

4º dia (Qua) – Zadar-Sibenik / Split / dubrovnik
Saída para Split e visita panorâmica: fortificações medievais, 
igrejas românicas, palácios, o porto e o passeio marítimo. In-
clui entrada nos sótãos do Palácio de Diocleciano. Almoço e 
continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento na região.

5º dia (Qui) – dubrovnik
Visita panorâmica da “Pérola do Adriático” que inclui a Catedral 
e uma das farmácias mais antigas da Europa no Mosteiro Fran-
ciscano. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento na região.

6º dia (Sex) – dubrovnik / kotor / podgorica
Partida para Montenegro via Herzeg Novi e Baía de Kotor, fa-
mosa pelos seus fiordes únicos no Mediterrâneo. Trajecto em 
barco de Perast para o pequeno ilhote com a Igreja de Gospa 
od Skrpjela; e para Kotor com visita do centro histórico; daqui 
por  estrada  para  Budva,  a  estância  balnear  montenegrina. 
Almoço e tempo livre. Jantar e alojamento em Podgorica.

Croácia, Eslovénia, Montenegro, Albânia, Macedónia, Sérvia, Bósnia

•  Passagem aérea Portugal / Zagreb / Portugal 
em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com  guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  14 noites em regime de alojamento e peque-
no-almoço;

•  27 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 228€ (suj. a alteração); 
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

1) Passaporte obrigatório; 2) Circuito pode ope-
rar no circuito inverso; 3) Não poderemos garan-
tir os tempos de espera necessários para cruzar 
as fronteiras entre os diferentes países; depen-
dendo da situação podem ocorrer tempos de 
espera adicionais e não previstos que estão fora 
do nosso controle; 4) Em caso de confirmação 
do Hotel Duvet Skopje o jantar será num restau-
rante a 100m do hotel; 5) Em datas de eventos 
e congressos, o alojamento poderá ser feito nou-
tros hotéis e/ou nos arredores das cidades.

Notas

2019
Abril 14,28
maio 12,26
Junho 09,23
Julho 07,21
Agosto 04,11,18
Setembro 01,15,29

Datas de Partida

datas duplo Single

Abr+29Set 1.915 € 2.363 €
mai+15Set 2.042 € 2.491 €
Jun-1Set 2.222 € 2.670 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso 
sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

Cidade hotel

Zagreb Internacional / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar

Liubliana Plaza / Park/ Four Points Mons / 
Austria Trend / City / Actum Kranj / M-Hotel

Zadar-
Sibenik

Porto / Kolovare / Pinjia Petrcana / 
Ilirija Biograd / Bolero Biorgrad / 
Solaris / Punta Vodice / Olympia Vodice

dubrovnik
Hotéis Maestral / Hotéis Babin Kuk / 
Hotéis Remisens Epidauros-Albatros Cavtat / 
Ivka / Petka

podgorica Centre Ville / Ramada / Podgorica
tirana Ola / Diplomat / Mondial
Ohrid Millenium Palace / Belvedere / Bellevue
Skopje Duvet / Russia
Belgrado Design Mr. President / Queens Astoria
Sarajevo Hollywood / Terme / University Emiran
mostar City / Bevanda / Bristol / Mepas

Hotéis Previstos 3H/4H
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Guia Acompanhante
em Português

Dubrovnik

CroáCia fabulosa
d e s d e

d i a s

1.420€

8

Itinerário:
5º dia (Ter) – Split / korcula
Visita  à  grande  jóia  de  Split,  o  Palácio  de  Diocleciano,  do 
séc.IV onde foram filmadas cenas da “Guerra dos Tronos”: 
sotãos, peristilo, Templo de Júpiter e Catedral. Tempo livre. 
À tarde partida para a Ilha de Korcula, conhecida como “a 
pequena Dubrovnik”. Jantar e alojamento.

6º dia (Qua) – korcula / Ston / dubrovnik
Visita  da  cidade  medieval,  onde  se  destaca  a  Catedral 
de São Marcos, a Igreja de Todos os Santos e as ruínas 
do lugar onde se diz ter nascido Marco Polo. Saída para 
Ston, construída no séc. XV e rodeada de uma muralha 
de 5,5km, a 2ª maior do mundo. Almoço e tempo livre. 
Continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento.

7º dia (Qui) – dubrovnik
Dubrovnik,  a  Pérola  do  Adriático.  A  cidade  antiga, 
património  da  UNESCO,  está  rodeada  por  1940m  de 
muralhas góticas e renascentistas, guardando no seu 
interior numerosas igrejas e palácios de estilo renas-
centista.  Passeio  guiado  pelo  centro  histórico  com 
destaque  para  a  Porta  de  Pile,  o  Palácio  do  Reitor,  a 
Catedral  e  o  Mosteiro  Franciscano  com  uma  das  far-
mácias mais antigas da Europa.. Tarde livre para des-
frutar  desta  famosa  estância  do  Mar  Adriático,  com 
inúmeros bares e esplanadas. Jantar e alojamento.

8º dia (Sex) – dubrovnik / portugal
  Transporte  para  o  aeroporto  e  embarque  com 

destino a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sex) – portugal / Zagreb
  Voo regular directo com destino a Zagreb.Transporte 

ao hotel. Jantar e alojamento.

2º dia (Sáb) – Zagreb
Visita  panorâmica  da  capital  da  Croácia:  cemitério  Mi-
rogoj;  Mercado  Dolac;  a  Cidade  Alta  (Kaptol)  -  o  centro 
medieval com a igreja de São Marcos, a Catedral, Kame-
nita Vrata  (centro de devoção da Virgem Maria, patrona 
da cidade) e Trg bana  Josipa  Jelacica - a praça principal. 
Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Dom) – Zagreb / Lagos de plitvice / Zadar
Partida  para  Plitvice,  com  paragem  em  Rastoke.  Almo-
ço. Tarde dedicada a explorar o Parque Nacional,  um dos 
símbolos  do  país,  com  os  seus  16  lagos  ligados  por  92 
cascatas. Caminhada nos trilhos para apreciar a fauna e 
a flora locais. Jantar e alojamento em Zadar.

4º dia (Seg) – Zadar / trogir / Split
Visita panorâmica de Zadar, cidade da Dalmácia Central 
cujos símbolos são O  “Órgão do Mar”, a  “Saudação ao 
Sol”, o presunto e o  licor Maraschino: Forum Romano, 
Igreja de São Donato, Catedral de Santa Anastasia, Rua 
Kalelarga e muralhas. Saída para  Pakovo Selo, uma al-
deia etnográfica do interior para degustação de vinho e 
presunto dálmata. Almoço e continuação para Split, via 
Trogir pequena cidade medieval. Jantar e alojamento.

Zagreb, Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Korcula, Dubrovnik

Croácia – Verão 2019
Consulte  este  itinerário  e  programação  com 
voos especiais directos para Dubrovnik no nosso 
catálogo exclusivo 

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Zagreb;  Du-
brovnik / Portugal ou o inverso em classe 
económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em  língua espanho-
la/portuguesa;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  9 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 140€ (suj. a alteração)
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel

Zagreb Internacional
Zadar Kolovare
Split Art
korcula Liburna / Marko Polo
dubrovnik Lero

Hotéis Previstos 4* datas duplo Single

3-24mai+27Set-Out 1.420 € 1.804 €
31mai-14Jun 1.496 € 1.881 €
21Jun-20Set 1.554 € 2.002 €

Base tarifa aérea Croatia Airlines cl.S – Consulte disponibilidades 
no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
maio 03,10,17,24,31
Junho 07,14,21
Agosto 30
Setembro 06,13,20,27
Outubro 04,11
Nota: Nas datas azuis o itinerário opera no 
sentido inverso.

Datas de Partida

9 refeições
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Seljalandsfoss

islândia – terra do gelo e fogo
d e s d e

d i a s

3.090€

8
3 refeições

Itinerário:
5º dia (Qua) – myvatn / Godafoss / Akureyri
Exploração das maravilhas que nos oferece a  região do 
lago  Myvatn:  as  extraordinárias  formações  de  lava  de 
Dimmuborgir,  a  zona  geotérmica  de  Hverarond  e  a  sua 
fauna e flora. Visita a Godafoss, a “Cascata dos Deuses”. 
Chegada  a  Akureyri,  a  capital  do  norte  e  uma  das  mais 
belas cidades da ilha. Alojamento.

6º dia (Qui) – Akureyri / Borgafjordur  /reiquiavique
Percurso pelo distrito de Skagafjorour e pelo planalto de 
Holtavordurheidi até chegar à pitoresca região de Borga-
fjordur. Visita à cascata de Hraunfossar e à fonte termal 
mais potente da Europa - Deildartunguhver. Continuação 
para Reiquiavique. Alojamento.

7º dia (Sex) – reiquiavique (Gulfoss, Geysir e 
thingvellir)
Visita à “Cascata do Ouro” Gulfoss, e à zona geotérmica 
onde  se  encontra  o  grande  Geiser.  Continuação  para  o 
Parque  Nacional  de  Thingvellir,  um  dos  sítios  de  maior 
importância  histórica  do  país  e  com  uma  geologia  im-
pressionante. Alojamento em Reiquiavique.

8º dia (Sáb) – reiquiavique / portugal
  Transporte para o aeroporto de Keflavik no shuttle 

“Flybus”. (passageiro deve contactar a recepção na noite an-
terior para pedir o Flybus para 3h antes do vôo) . Embarque 
com destino a Portugal. Chegada. .
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / keflavik
  Voo regular com destino a Keflavik, via cidade de li-

gação. Alojamento (passageiro deve caminhar até ao hotel 
localizado a 5 minutos a pé do terminal do aeroporto).

2º dia (Dom) – keflavik / Lagoa Azul / 
Costa Sul / Vik
Pelas 10h00, saída para a Lagoa Azul e banho relaxante nas 
suas águas cálidas. Percurso pela costa sul da ilha com para-
gem na cascata de Seljalansdfoss. Jantar e alojamento em Vik.

3º dia (Seg) – Vik / Skaftafell / Jokulsarlon / 
hofn
Travessia  da  mais  extensa  região  de  lava  do  mundo  – 
Eldharun,  e  da  região  desértica  arenosa  de  Skeioarar-
sandur.  Visita  ao  Parque  Nacional  de  Skaftatell  situado 
junto ao Glaciar Vatnajokull, o maior da Europa. Passeio 
de barco na  lagoa glaciar de  Jukulsarlon.  Jantar e aloja-
mento em Hofn.

4º dia (Ter) – hofn / dettifoss / myvatn
Percurso pelos fiordes orientais até chegar ao Fiorde de 
Breoafjorour. Passagem pela pista de montanha Oxi, lo-
calidade de Egilsstaoir, zona desértica de Jokulsdalsheioi 
até à região do lago Myvatn. Visita à cascata de Dettifoss 
e às crateras de Skutustaoir. Jantar e alojamento.

Reiquiavique, Lagoa Azul, Costa Sul, Skaftafell, Jokulsarlon, Dettifoss, Myvatn, Godafoss, Akureyri, Gulfoss, Thingvellir

Cidade hotel

keflavik Airport Aurora Star
Vik Katla
hofn Hofn / Vatnajokull Fosshotel
myvatn Laxá / Mýatan Fosshotel
Akureyri Icelandair Akureyri / Kea
reikjavik Klettur

Nota: A maioria dos hotéis não tem classificação; são simples com os serviços básicos.

Hotéis Previstos - Categoria Turística 

datas duplo Single

Jun-Ago 3.122 € 3.969 €
Set 3.090 € 3.908 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.V - outras classes e companhias consulte-nos.

Preços por pessoa desde

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Keflavik  / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia  acompanhante  em  língua  espa-
nhola;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço;

•  3 refeições;
•  Transfer de saída em shuttle “Flybus”; 
•  Taxas de IVA;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 218€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem VIP;

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Transfer de chegada;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

2019
Junho 01,08,15,22,29
Julho 06,13,20,27
Agosto 03,10.17,24,31
Setembro 07,14,21

Datas de Partida
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Guia Acompanhante
em Português

Moscovo

rota do CZar 
d e s d e

d i a s

1.675€

10
1 refeição

Itinerário:
do  Sangue  Derramado  e  Convento  Nevsky.  Tarde  livre. 
Excursão opcional ao Palácio Catarina. Alojamento.

6º dia (Qui) – São petersburgo
Visita  a  Peterhof,  uma  obra-prima  do  tempo  de  Pedro  O 
Grande, com o  impressionante Grande Palácio, a Avenida 
da Água e os maravilhosos parques. À tarde visita ao mun-
dialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico 
russo no Restaurante Pryanosti & Radosti. Alojamento.

7º dia (Sex) – São petersburgo / moscovo
Manhã livre. Pelo meio-dia embarque em comboio de alta 
velocidade “Sapsan” para Moscovo. A viagem é feita atra-
vés  de  espectaculares  paisagens  russas  ao  longo  do  Rio 
Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

8º dia (Sáb) – moscovo
Visita panorâmica da capital do país a “Mãe Rússia: Praça 
Vermelha e o Kremlin (entrada numa das catedrais), Praça 
do Teatro Bolshoi, Colinas dos Pardais com a Universidade. 
À  tarde,  visita  a  algumas  estações  históricas  do  famoso 
Metro  de  Moscovo,  um  verdadeiro  palácio  no  subsolo,  e 
passeio pela Rua Arbat. Alojamento.

9º dia (Dom) – moscovo
Dia  livre.  Excursão  opcional  a  Sergiev  Posad  e  ao 
Mosteiro Ortodoxo de Trinity Lavra. Alojamento.

10º dia (Seg) – moscovo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / helsínquia
  Voo regular nocturno com destino a Helsínquia. Noi-

te a bordo.

2º dia (Dom) – helsínquia
Chegada  e  transporte  ao  hotel.  Dia  livre.  Alojamento 
(check-in no hotel a partir das 14h00).

3º dia (Seg) – helsínquia
Helsínquia  situa-se  no  cruzamento  entre  as  culturas  do 
oeste e do leste europeu e isso reflecte-se em todos os as-
pectos do seu dia-a-dia. A visita panorâmica leva-o até ao 
porto e à Praça do Senado, Avenida Mannerheim e Edifício 
do Parlamento, Casa da Finlândia, Monumento de Sibelius e 
Igreja Tempeulaikko escavada na rocha (entrada). Tarde livre. 
Excursão opcional à Fortaleza Suomenlinna. Alojamento.

4º dia (Ter) – helsínquia / São petersburgo
Viagem em direcção a leste até São Petersburgo. Após cruzar 
a fronteira russa, paragem no Castelo de Vyborg. Chegada à 
antiga Leninegrado ao final da tarde. Alojamento.

5º dia (Qua) – São petersburgo
São  Petersburgo,  a  “Veneza  do  Norte”,  é  uma  cidade 
espectacular  cujos  palácios  e  museus  gozam  de  fama 
mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo (en-
trada), Palácio de  Inverno, Catedral de São  Isaac,  Igreja 

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Helsínquia; 
Moscovo / Portugal em classe económica,

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia  acompanhante  em  língua  espa-
nhola/italiana  e  portuguesa  nas  datas 
indicadas;

•  8 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  1 jantar;
•  Bilhete  de  comboio  “Sapsan”  em  2ª 

classe  para  o  trajecto  São  Petersburgo 
/ Moscovo;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagageiros nos hotéis e nas estações de 

caminhos-de-ferro;
•  Bagagem de porão (23kgs)
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível  –  TP  74€  /  AY  142€  (suj.  a  al-
teração);

•  Seguro  de  viagem  (com  cláusulas  obri-
gatórias para visto da Rússia)

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Visto para a Rússia;
•  Despesas de reserva.
Nota: passaporte obrigatório.

Serviços incluídos

Helsínquia, São Petersburgo, Moscovo

programa datas duplo Single Supl. mp (7)

tap 10 dias Mai-7Jul 1.768 € 2.297 € 194 €
14Jul-Set 1.675 € 2.104 € 194 €

finnair 9 dias Mai-7Jul 1.818 € 2.347 € 194 €
14Jul-Set 1.725 € 2.154 € 194 €

Supl. transfers 1 pax: 75€. 10 dias - Base tarifa aérea Tap cl.L e Finnair cl.O - Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Datas de Partida 
2019
maio 25
Junho 08,15,22,29
Julho 06,13,20,27
Agosto 03,10,17,24,31
Setembro 07,14
Datas sublinhadas com guia acompanhante em 
língua portuguesa

Cidade hotel

helsínquia Glo Art
São petersburgo Sokos Vasilievsky
moscovo Park Inn Sadu

Hotéis Previstos 4*

Excursões opcionais
helsínquia - Fortaleza de Suomenlinna (3h)   55€
São petersburgo - Palácio Nikolaevsky  45€
São petersburgo - Palácio de Catarina (4h)  65€
São petersburgo - Cruzeiro nos Canais (3h)  45€

moscovo - Cruzeiro nocturno no rio (3h)  45€
moscovo - Sergiev Posad (8h)  75€
moscovo - Circo Russo Antigo  65€

maio 26
Junho 09,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15
Partidas aos domingos, programa de 9 dias; 
datas sublinhadas com guia acompanhante em 
língua portuguesa
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Kazan

rússia Com tartaristão 
d e s d e

d i a s

2.120€

10
3 refeições

Itinerário:
6º dia (Dom) – moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro 
Ortodoxo de Trinity Lavra. Alojamento. À noite, transporte 
à estação de caminhos-de-ferro e embarque no “Tatarstan 
Premium” com destino a Kazan. Jantar “pic-nic” (box din-
ner) e noite a bordo. 

7º dia (Seg) – kazan
Kazan, capital da  região do Tartaristão, banhada pelo Rio 
Volga, é uma cidade milenar onde o Cristianismo e o Isla-
mismo têm convivido pacificamente através dos séculos. 
Chegada pela manhã e transporte ao hotel para pequeno
-almoço. A visita panorâmica  leva-o ao antigo bairro tár-
taro  onde  se  localizam  o  Kremlin  –  fortaleza  do  séc.  XVI 
com uma bonita vista; e a mesquita mais antiga da cida-
de; prosseguimento para a Mesquita Kul-Sharif, uma das 
maiores da Europa, e para a Igreja Católica da Exaltação da 
Cruz Sagrada. Alojamento.

8º dia (Ter) – kazan
Visita ao Mosteiro Raifa, do séc. XVII,  localizado no bairro 
Admiralteyskaya  nas  margens  de  um  bonito  lago.  Tarde 
livre ou visita opcional a Iske-Kazan (Velho Kazan), um mu-
seu a céu aberto. Alojamento.

9º dia (Qua) – kazan / Sviyazhsk / kazan
Excursão a Sviyazhsk, pequena cidade  localizada a 1h de 
Kazan na confluência dos rios Volga e Sviyaga. Visitas ao 
Sagrado Mosteiro de Sviyazhsk e ao Templo de São Sérgio 
de Radonej. Regresso a Kazan. Jantar no Restaurante “Ta-
tar Kulinary House. Alojamento.

10º dia (Qui) – kazan / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada.  fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / São petersburgo
  Voo regular com destino a São Petersburgo, via cidade 

de ligação. Transporte ao hotel e alojamento.

2º dia (Qua) – São petersburgo
São Petersburgo, a “Veneza do Norte”, é uma cidade espec-
tacular cujos palácios e museus gozam de fama mundial. 
Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo (entrada), Palá-
cio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangre Der-
ramado e Convento Nevsky. Tarde livre. Excursão opcional 
ao Palácio Catarina. Alojamento.

3º dia (Qui) – São petersburgo
Visita  a  Peterhof,  uma  obra-prima  do  tempo  de  Pedro  O 
Grande, com o  impressionante Grande Palácio, a Avenida 
da Água e os maravilhosos parques. À tarde visita ao mun-
dialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico 
russo no Restaurante Pryanosti & Radosti. Alojamento.

4º dia (Sex) – São petersburgo / moscovo
Manhã livre. Pelo meio-dia embarque em comboio de alta 
velocidade “Sapsan” para Moscovo. A viagem é feita atra-
vés  de  espectaculares  paisagens  russas  ao  longo  do  Rio 
Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia (Sáb) – moscovo
Visita panorâmica da capital do país a “Mãe Rússia: Praça 
Vermelha e o Kremlin (entrada numa das catedrais), Praça 
do Teatro Bolshoi, Colinas dos Pardais com a Universidade. 
À  tarde,  visita  a  algumas  estações  históricas  do  famoso 
Metro  de  Moscovo,  um  verdadeiro  palácio  no  subsolo,  e 
passeio pela Rua Arbat. Alojamento.

•  Passagem aérea Portugal / São Petersbur-
go; Kazan / Portugal em classe económica,

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com  guia 
acompanhante em língua espanhola/italiana;

•  8 noites em regime de alojamento e peque-
no-almoço buffet;

•  1 noite a bordo do comboio “Tatarstan Pre-
mium” em cabine de dupla (beliches);

•  Bilhete  de  comboio  “Sapsan”  em  2ª  classe 
para o trajecto São Petersburgo / Moscovo;

•  3 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagageiros nos hotéis e nas estações de ca-

minhos-de-ferro;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 148€ (suj. a alteração);
•  Seguro  de  viagem  (com  cláusulas  obrigató-

rias para visto da Rússia)

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Visto;
•  Despesas de reserva.
Nota: passaporte obrigatório.

Serviços incluídos

São Petersburgo, Moscovo, Kazan, Sviyazhsk

datas duplo Single Supl. mp (7)

mai-9Jul 2.214 € 2.839 € 152 €
23Jul-Ago 2.120 € 2.647 € 152 €

Supl. transfers 1 pax: 50€.
Base tarifa aérea Finnair cl.Q – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

2019
maio 28
Junho 11,25
Julho 09,23
Agosto 06

Datas de Partida

Cidade hotel    

São petersburgo Sokos Vasilievsky
moscovo Park Inn Sadu
kazan Park Inn Kazan

Hotéis Previstos 4*

Excursões opcionais
São petersburgo -  
Espectáculo no Palácio Nikolaevsky  45€
São petersburgo - Palácio de Catarina (4h)  65€
São petersburgo - Cruzeiro nos Canais (3h)  45€
moscovo - Cruzeiro nocturno no rio (3h)  45€

moscovo - Sergiev Posad (8h)  75€
kazan - Iske-Kazan (4h)  55€
kazan - Jantar no Restaurante Tatar Cuisine House  35€
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São Petersburgo

sinfonia russa 
d e s d e

d i a s

1.435€

7
1 refeição

Itinerário:
1º dia (Ter) – portugal / São petersburgo

  Voo  regular  com  destino  a  São  Petersburgo,  via 
cidade de ligação. Transporte ao hotel e alojamento.

2º dia (Qua) – São petersburgo
São Petersburgo, a “Veneza do Norte”, é uma cidade espectacular 
cujos palácios e museus gozam de fama mundial. Visita panorâmi-
ca: Fortaleza Pedro e Paulo (entrada), Palácio de Inverno, Catedral 
de São Isaac, Igreja do Sangue Derramado e Convento Nevsky. Tar-
de livre. Excursão opcional ao Palácio Catarina. Alojamento.

3º dia (Qui) – São petersburgo
Visita  a  Peterhof,  uma  obra-prima  do  tempo  de  Pedro  O 
Grande, com o  impressionante Grande Palácio, a Avenida 
da Água e os maravilhosos parques. À tarde visita ao mun-
dialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico 
russo no Restaurante Pryanosti & Radosti. Alojamento.

São Petersburgo, Moscovo

•  Passagem aérea Portugal / São Petersburgo; 
Moscovo / Portugal em classe económica,

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com  guia 
acompanhante em língua espanhola/italiana 
e portuguesa nas datas indicadas (excepto na 
extensão);

•  6 ou 9 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  1 jantar;
•  Bilhete  de  comboio  “Sapsan”  em  2ª  classe 

para o trajecto São Petersburgo / Moscovo;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Bagageiros nos hotéis e nas estações de ca-

minhos-de-ferro;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 218€ (suj. a alteração);
•  Seguro  de  viagem  (com  cláusulas  obrigató-

rias para visto da Rússia)

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Visto;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.
Nota: Passaporte obrigatório.

Serviços incluídos

2019
Abril 16
maio 07,14,21,28
Junho 11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01
Notas: 1) Datas a azul possibilitam a extensão 
ao Anel Dourado; 2) Datas sublinhadas com 
guia em acompanhante em língua portuguesa 
(excepto no Anel Dourado).

Datas de Partida

programa datas duplo Single Supl. mp 

7 dias Abr-21Mai+16Jul-Out 1.435 € 1.772 € 126 € (5)
28Mai-9Jul 1.531 € 1.964 € 126 € (5)

10 dias com Anel dourado 21Mai+16Jul-Ago 1.905 € 2.337 € 194 € (8)
18Jun-2Jul 2.000 € 2.529 € 194 € (8)

Supl. transfers 1 pax: 75€. Base tarifa aérea Lufthansa cl.W: Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Anel Dourado Desde 1.905€ | 10 dias
7º dia (Seg) – moscovo / Vladimir / Suzdal
Início da jornada por antigas cidades russas, num território 
denominado Anel Dourado. Visita de Vladimir: catedrais da 
Assunção e de São Demétrio, e Porta Dourada. Continua-
ção para Suzdal. Alojamento.

8º dia (Ter) – Suzdal
Suzdal é uma pequena cidade de contos de fadas datada 
de há 1000 anos. Durante a visita descobriremos todos os 
seus tesouros: o Kremlin, a Catedral da Natividade, o Mu-
seu  de  Arquitectura  de  Madeira,  os  Mosteiros  São  Ethy-
mius e Pokrovsky e Catedral da Transfiguração. Alojamento

4º dia (Sex) – São petersburgo / moscovo
Manhã  livre.  Pelo  meio-dia  embarque  em  comboio  de 
alta velocidade “Sapsan” para Moscovo. A viagem é feita 
através de espectaculares paisagens russas ao longo do 
Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia (Sáb) – moscovo
Visita  panorâmica  da  capital  do  país  a  “Mãe  Rússia”:  Praça  Ver-
melha e o Kremlin (entrada numa das catedrais), Praça do Teatro 
Bolshoi, Colinas dos Pardais com a Universidade. À tarde, visita a al-
gumas estações históricas do famoso Metro de Moscovo, um ver-
dadeiro palácio no subsolo, e passeio pela Rua Arbat. Alojamento.

6º dia (Dom) – moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mostei-
ro Ortodoxo de Trinity Lavra. Alojamento.

7º dia (Seg) – moscovo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Cidade hotel

São petersburgo Sokos Vasilievsky
moscovo Park Inn Sadu
Suzdal Nikolaevsky Posad

Hotéis Previstos 4H

Excursões opcionais
São petersburgo -  
Espectáculo no Palácio Nikolaevsky  45€
São petersburgo - Palácio de Catarina (4h)  65€
São petersburgo - Cruzeiro nos Canais (3h)  45€

moscovo - Cruzeiro nocturno no rio (3h)  45€
moscovo - Sergiev Posad (8h)  75€
moscovo - Circo Russo Antigo  65€

9º dia (Qua) – Suzdal / Bogolybovo / moscovo
Viagem de regresso a Moscovo com paragem na aldeia de 
Bogolybovo para admirar a Igreja da Intersecção da Santa 
Virgem no Nerl, de uma só cúpula, construída numa peque-
na colina. Alojamento.

10º dia (Qui) – moscovo / portugal
 Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada.  

fim dos nossos serviços.

Guia Acompanhante
em Português
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Riga

báltiCo Com bielorrússia 
d e s d e

d i a s

1.555€

11

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

o Castelo, a Catedral, a Igreja de São Pedro, a Porta Sueca, os 
Três Irmãos e o Monumento à Liberdade. Tarde livre. Excursão 
opcional a Jurmala, estância balnear. Alojamento. 

8º dia (Qui) – riga 
Dia livre. Descubra a Letónia medieval com uma excursão opcio-
nal ao Parque Nacional de Gauja e a Sigulda, visitando as ruínas 
de Turaida, e do Castelo da Ordem Teutónica e a Gruta Gutman. 
Alojamento. Nota: no circuito de 8 dias esta excursão está incluída.

9º dia (Sex) – riga / parnu / tallinn
Saída para a Estónia ao longo da costa e através das florestas do 
norte. Paragem em Parnu, cidade balnear. Alojamento em Tallinn. 

10º dia (Sáb) – tallinn
Tallinn é uma mescla do espírito medieval com o estilo de vida moder-
no. A visita panorâmica leva-o através das muralhas medievais até à 
cidade antiga para ver o Castelo Toompea, a  Igreja da Cúpula, a Cate-
dral Alexander Nevsky, a antiga Câmara Municipal e o “Grande Gré-
mio”. Tarde livre. Excursão opcional ao Parque Kadriorg. Alojamento.

11º dia (Dom) – tallinn / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada.  
fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / minsk
  Voo regular com destino a Minsk, via cidade de ligação. 

Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia (Sex) – minsk
Minsk, capital da Bielorrússia, é um dos segredos mais bem 
guardados da Europa. Visita panorâmica: Praça e Avenida da 
Independência  com  vestígios  do  estalinismo,  bairro  antigo, 
Ilha das Lágrimas, o reconstruído bairro de Trinity e o Parque 
Janka Kupala. Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Sáb) – minsk (mir)
Excursão a um dos maiores tesouros do país, o Castelo de Mir, 
um exemplo excepcional de uma fortificação da Europa Central, 
com influências góticas, barrocas e renascentistas. Alojamento.

4º dia (Dom) – minsk / Vilnius
Manhã livre. À tarde partida para Vilnius; são 180kms até à 
capital da Lituânia. Alojamento.

5º dia (Seg) - Vilnius
Visita panorâmica, destacando a Catedral, a Torre de Gedimi-
nas, a Igreja de Pedro e Paulo, a Igreja de Santa Ana, a anti-
ga Universidade  (entrada) e as Portas da Madrugada. Tarde 
livre. Visita opcional a Trakai, com um castelo situado numa 
pequena ilha do Lago Galve. Jantar opcional no Restaurante 
Belmontas. Alojamento. 

6º dia (Ter) – Vilnius / rundale / riga
Saída para Riga, com paragem na Colina das Cruzes, importante 
centro de peregrinação católica. Já na Letónia, visita ao Palácio de 
Rundale antiga residência dos Duques de Curlândia, construído 
em estilo barroco. Chegada a Riga ao final da tarde. Alojamento. 

7º dia (Qua) – riga
Riga é a maior das 3 capitais bálticas e um verdadeiro calei-
doscópio de estilos arquitectónicos. A visita a pé guiada inclui 

•  Passagem aérea de acordo com itinerário es-
colhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com  guia 
acompanhante em língua espanhola/italiana e 
portuguesa nas datas indicadas;

•  7 ou 10 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Excursão ao Parque Nacional de Gauja e Sigul-
da para o programa de 8 dias;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 

185€ / 189€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Visto para a Bielorrússia;
•  Excursão ao Parque Nacional de Gauja e Sigul-

da para o programa 11 dias;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Bebidas às refeições;
•  Despesas de reserva.
•  Bagageiros nos hotéis
Nota: Passaporte obrigatório para a Bielorrússia.

Serviços incluídos

2019  -  Programa  Capitais  Bálticas  8  Dias 
(do 4º ao 11º Dia)
março 31
Abril 14
maio 05,12,19,26
Junho 02,09,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15,22,29
Datas sublinhadas com guia acompanhante 
em língua portuguesa; datas azuis permitem a 
categoria 5*

2019 - Programa Báltico com Bielorrússia 
11 Dias
Junho 06,20
Julho 04,18
Agosto 01,15

Datas de Partida

programa datas duplo Single Supl. mp Supl. pC

Capitais Bálticas 4* Mar-Set 1.140 € 1.426 € 156 € (7) 240 € (13)
Capitais Bálticas 5* Jun-Ago 1.235 € 1.570 € 177 € (7) 261 € (13)
Báltico com Bielorrússia Jun-Ago 1.555 € 1.987 € 244 € (10) -

Supl. transfers 1 pax: 40€.
Base tarifa aérea Lufthansa cl.W - Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Cidade 4* 5*

Minsk Minsk —
Vilnius Artis Radisson Blu Astorija
Riga Wellton Riverside Semarah Grand Poet
Tallinn Sokos Viru Radisson Blu Sky

Hotéis Previstos

Excursões opcionais
minsk - Museu da Grande Guerra Patriótica (3h)  40€
minsk - Jantar no Restaurante Gambarinus  35€
Vilnius - Trakai (3h)  35€
Vilnius - Jantar no Restaurante Belmontas  35€
riga - Parque Nacional Gauja (4h)  45€
riga- Museu Etnológico (3h)  35€
riga - Concerto de Órgão na Catedral Dome  30€
riga - Jurmala (4h)  35€
riga - Jantar no Restaurante Forest  35€
tallinn - Parque e Palácio Kadriorg e KUMU (4h)  35€ 
tallinn - Jantar Medieval no Restaurante Maikrahv    35€

Minsk, Vilnius, Rundale, Riga, Parnu, Tallinn
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Santorini

CruZeiro ilHas gregas, itália e malta
d e s d e

d i a s

2.465€

11
Premium all 

inClusive

NOrWeGiAN JAde 

•  Passagem aérea Portugal / Roma / Portugal 
em classe económica;

•  Cruzeiro de 10 noites a bordo do Norwegian 
Jade de acordo com camarote escolhido em 
Premium All Inclusive;

•  Transfers aeroporto / porto / aeroporto;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas portuárias – 93€ (suj. a alteração)
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 100€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
• Excursões em terra;
• Extras de carácter pessoal
• Despesas de reserva

O que inclui o premium All inclusive?
• Pensão completa;
•  Selecção de bebidas alcoólicas/ não alcoóli-

cas em todos os bares, lounges e restauran-
tes em qualquer momento;

• Gratificações;
• Pacote de dados móveis (limitado)

Condições de reserva
•  No acto da reserva depósito de 30% do custo 

total da viagem;
•  Restante  pagamento  até  45  dias  antes  da 

partida;
•  Cancelamento e restantes condições e infor-

mações detalhadas de acordo com as condi-
ções da Norwegian Cruise Line

Serviços incluídos

2019
maio 23
Junho 20
Julho 11
Agosto 01,22
Setembro 12
Outubro 03

Datas de Partida
dia porto de escala Chegada / partida

1 Portugal / Roma / Civitavecchia Voo / Transfer para o porto / 17:00
2 Em navegação -----
3 Santorini, Grécia 12:00 / 22:00
4 Atenas (Pireus), Grécia 07:00 / 19:00
5 Mykonos, Grécia 08:00 / 18:00
6 Creta (La Canea), Grécia 07:00 / 12:00
7 Valletta, Malta 13:00 / 21:00
8 Sicília (Messina), Itália 08:00 / 18:00
9 Nápoles, Itália 07:00 / 16:00
10 Florença/Pisa (Livorno), Itália 08:00 / 20:00
11 Civitavecchia / Roma / Portugal Desembarque / Transfer para o aeroporto / Voo

Itinerário

Camarote interior categoria if 2.465€
Camarote exterior categoria OC 2.885€
Camarote exterior Varanda categoria Bd 3.735€
*Os preços indicados correspondem à partida de 22 de Agosto, baseados em classe L da Tap

Preços por pessoa em ocupação dupla desde*
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CruZeiro no rio reno
d e s d e

d i a s

1.660€

8

A-rOSA AQUA / A-rOSA fLOrA 

•  Passagem aérea Portugal / Colónia / Portugal 
em classe económica;

•  Cruzeiro de 7 noites a bordo A-Rosa Aqua ou 
A-Rosa Flora de acordo com camarote esco-
lhido em Premium All Inclusive;

•  Transfers aeroporto / porto / aeroporto;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas portuárias;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 80€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
• Excursões em terra;
• Gratificações;
• Extras de carácter pessoal;
• Despesas de reserva

O que inclui o premium All inclusive?
• Pensão completa buffet;
• Selecção de bebidas durante todo o dia;
• Água mineral no camarote;
• Taxas portuárias

Condições de reserva
•  No acto da reserva depósito de 30% do custo 

total da viagem;
•  Restante  pagamento  até  45  dias  antes  da 

partida;
•  Cancelamento e restantes condições e infor-

mações detalhadas de acordo com as condi-
ções da A-Rosa Cruises

Serviços incluídos

2019
Abril 20,27
maio 17,24
Junho 28
Julho 05,12
Agosto 02,09,16,23
Setembro 08,15,22,29
Nas datas sublinhadas opera com A-Rosa 
Aqua.

Datas de Partida
dia porto de escala Chegada / partida

1 Portugal / Colónia Voo / Transfer para o porto / 17:00
2 Mainz, Alemanha 11:00 / 16:00
3 Kehl, Alemanha (Estrasburgo, França) 13:00 / -----
4 Kehl, Alemanha (Estrasburgo, França) ----- / 13:00
5 Basileia, Suíça 08:30 / 19:30
6 Breisach, Alemanha 07:30 / 13:00
7 Lorelei e Vale do Reno, Alemanha -----
7 Coblença, Alemanha 16:00 / 22:00
8 Colónia / Portugal Desembarque / Transfer para o aeroporto / Voo

Itinerário

Camarote exterior (vigia) categoria S 1.660€
Camarote exterior (vigia) categoria A 1.865€
Camarote exterior (varanda “Juliette”) categoria C 2.220€
*Os preços indicados correspondem à partida de 22 de Setembro, baseados em classe U da Tap

Preços por pessoa em ocupação dupla desde*

Premium all 
inClusive

Reno
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Danúbio

CruZeiro no rio danúbio
d e s d e

d i a s

2.035€

8
Premium all 

inClusive

A-rOSA dONNA 

•  Passagem aérea Portugal / Munique / Portu-
gal em classe económica;

•  Cruzeiro de 7 noites a bordo A-Rosa Donna 
de acordo com camarote escolhido em Pre-
mium All Inclusive;

•  Transfers aeroporto / porto / aeroporto;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas portuárias;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível 

– 95€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
• Excursões em terra;
• Gratificações;
• Extras de carácter pessoal
• Despesas de reserva

O que inclui o premium All inclusive?
• Pensão completa buffet;
• Selecção de bebidas durante todo o dia;
• Água mineral no camarote;
• Taxas portuárias

Condições de reserva
•  No acto da reserva depósito de 30% do custo 

total da viagem;
•  Restante  pagamento  até  45  dias  antes  da 

partida;
•  Cancelamento e restantes condições e infor-

mações detalhadas de acordo com as condi-
ções da A-Rosa Cruises

Serviços incluídos

2019
Abril 07,14,21
maio 05, 26
Junho 02,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18
Setembro 01,08,15,22,29
Outubro 06,13

Datas de Partida
dia porto de escala Chegada / partida

1 Portugal / Munique / Engelhartszell (Pasau) Voo / Transfer para o porto / 17:00
2 Viena, Áustria 13:00 / -----
3 Viena, Áustria ----- / 18:30
4 Esztergom, Hungria 08:00 / 10:30
4 Budapeste, Hungria 15:00 / -----
5 Budapeste, Hungria ----- / 18:00
6 Bratislava, Eslováquia 11:00 / 18:00
7 Wachau, Áustria -----
7 Melk, Áustria 12:00 / 16:00
8 Engelhartszell (Pasau) / Portugal Desembarque / Transfer para o aeroporto / Voo

Itinerário

Camarote exterior (vigia) categoria S 2.035€
Camarote exterior (vigia) categoria A 2.240€
Camarote exterior (janela panorâmica) categoria B 2.500€
Camarote exterior (varanda “Juliette”) categoria C 2.600€
*Os preços indicados correspondem à partida de 29 de Setembro, baseados em classe U da Tap

Preços por pessoa em ocupação dupla desde*
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Condições gerais
O presente programa/catálogo é o documento infor-
mativo no qual se inserem as presentes condições ge-
rais, dele fazendo parte integrante e que constituem, 
na ausência de documento autónomo o contrato de 
viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência 
salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante 
em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao dispos-
to na legislação em vigor. As Condições Gerais cujo 
objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de 
Viagem Conexo constante do presente programa, as 
correspondentes fichas de informação normalizada e 
as condições particulares que constam da documen-
tação de viagem facultada ao Viajante no momento 
de reserva da viagem consubstanciam o contrato de 
viagem que vincula as partes.

1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente 
brochura é da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda, 
pessoa coletiva e número de matrícula 500 170 894, 
com sede na Avenida João XXI, nº. 9ª, 1000 – 298, Lis-
boa, titular do RNAVT 1739. 

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento 
solicitado, liquidando o restante até 21 dias antes da 
partida. 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 LUSANOVA – 
Excursões e Turismo Lda. reserva-se o direito de anu-
lar qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido 
efetuado nas condições acima mencionadas. As reser-
vas encontram-se condicionadas à obtenção da parte 
dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

3. 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 na 
sua redação atual, informamos que o Viajante poderá 
recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alterna-
tiva de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turis-
mo in www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt;

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um 
serviço de viagem incluído no contrato de viagem or-
ganizada tem de ser comunicada à agência de viagens 
organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma 
adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou 
seja, sem demora injustificada. 
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de 
redução de preço ou direito a indemnização por falta 
de conformidade dos serviços de viagem incluídos na 
viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos 
legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto 
da entidade prestadora dos serviços no momento de 
subtração, deterioração ou destruição de bagagem. 
No transporte internacional, em caso de dano na ba-
gagem, 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 caso o mero atraso na entrega da baga-
gem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a 
contar da data de entrega da mesma. A apresentação 
de tal reclamação será fundamento essencial para o 
acionamento da responsabilidade da LUSANOVA – Ex-
cursões e Turismo Lda. sobre a entidade prestadora do 
serviço.

6. LIMITES
6.1 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 Inter-
nacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre 
Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a res-
ponsabilidade das agências de viagens, relativamen-
te aos seus Viajantes, 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 baga-
gem 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, acompa-
nhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da 
danificação do veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências 
de viagens e turismo pela deterioração, destruição e 
subtração de bagagens ou outros artigos, em estabe-
lecimentos de alojamento turístico, enquanto o Via-
jante aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos 
depositados à guarda do estabelecimento de aloja-
mento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não 
corporais está contratualmente limitada ao valor cor-
respondente a três vezes o preço do serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo 
com informação a prestar pela agência de viagens no 
momento da reserva (20€) não reembolsáveis, mesmo 
em caso de desistência.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamen-
to ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas 
de acordo com informação a prestar pela agência de 
viagens no momento da reserva acrescidas de uma 
taxa de 20€. A aceitação de tais alterações depende 
de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua do-
cumentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, 
B. I., passaporte, documentação militar, autorização 
para menores, vistos, certificado de vacinas e outros 
eventualmente exigidos). A agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos 
ou a não permissão de entrada ao Viajante em país 
estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e 
qualquer custo que tal situação acarretar. 
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se 
desloquem dentro da União Europeia deverão ser pos-
suidores 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/ consula-
dos dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se 
desloquem para fora da União Europeia deverão ser 
possuidores do respetivo documento de identifica-
ção civil (passaporte) bem como do visto se neces-
sário (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;

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, 

sempre que um Viajante, 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 acima 
referida, como despesas de alteração. Contudo, quando a 
mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antece-
dência em relação à data da partida da viagem, para 
a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os forne-
cedores de serviços não aceitarem a alteração, fica 
sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula 
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração 
dos serviços contratados por motivos não imputáveis 
à agência (ex. ampliação das noites de estadia, altera-
ção de voo) os preços dos serviços turísticos poderão 
não corresponder aos publicados no folheto que mo-
tivou a contratação.

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-
se substituir por outra pessoa que preencha todas as 
condições requeridas para a viagem organizada, des-
de que informe a agência de viagens e turismo, por 
forma escrita, até sete dias seguidos antes da data 
prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente res-
ponsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas 
taxas, os encargos ou custos adicionais originados 
pela cessão, os quais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organiza-
da, (i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada 
a alterar significativamente alguma das característi-
cas principais dos serviços de viagem, (ii) ou não con-
siga ir de encontro às exigências especiais solicitada 
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da 
viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, 
no prazo de 8 (oito) dias: 
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, 
sendo reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição 
proposta pela agência de viagens e turismo, sendo 
reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no 
prazo fixado pela agência de viagens e turismo impli-
cará a aceitação tácita da alteração proposta.

12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um nú-
mero mínimo de participantes a Agência reserva-se o 
direito de cancelar a viagem organizada caso o núme-
ro de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. 
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do 
cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência 
de viagens e turismo poderá ainda rescindir o con-
trato se for impedida de executar o mesmo devido a 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência 
nos termos acima referidos apenas confere ao viajante 
o direito ao reembolso integral dos pagamentos efe-
tuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do 
contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão basea-
dos nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes 
à data de impressão deste programa, pelo que estão 
sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) 
que resultem de variações no custo dos transportes ou 
do combustível, impostos, taxas e flutuações cambiais 
até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço 
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Condições gerais
total da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto 
na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de via-
gens e turismo reserva-se o direito de deduzir ao 
reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes 
despesas administrativas, que a pedido do viajante 
serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer 
reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante 
por motivos de força maior ou por causa imputável 
ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos for-
necedores. 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 Viajante o direito 
a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o 
tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja respon-
sável pelo pagamento de todos os encargos a que o 
início do cumprimento do contrato e a sua desistên-
cia deem lugar, menos a reafectação de serviços e as 
economias
de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reem-
bolsado pela diferença entre a quantia paga e os 
montantes acima referidos. Na presente situação o 
reembolso será efetuado, deduzido da taxa de resci-
são, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do 
contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o con-
trato de viagem antes do início da mesma sem pa-
gar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem 
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de 
destino ou na sua proximidade imediata que afe-
tem consideravelmente a realização da mesma ou o 
transporte dos passageiros para o destino. A rescisão 
do contrato de viagem nesta situação apenas confere 
ao viajante o direito ao reembolso integral dos paga-
mentos efetuados.

16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável 
pela correta execução de todos os serviços de viagem 
incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as 
agências de viagens e turismo são responsáveis pe-
rante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser 
executados por terceiros e sem prejuízo do direito de 
regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras 
respondem solidariamente com as agências retalhis-
tas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de 
viagens e turismo responde pela correta emissão dos 
títulos de alojamento e de transporte e ainda pela es-
colha culposa dos prestadores de serviços, caso estes 
não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha 
como intermediária em vendas ou reservas de servi-
ços de viagem avulsos é responsável pelos erros de 
emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos de-
correntes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes 
sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável 
por quaisquer erros devido a deficiências técnicas 
no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, 
se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem 
organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços 
de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o 
processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável 
por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante 

ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis 
e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando 
por razões que não lhe forem imputáveis, este não 
possa terminar a viagem organizada, a agência de 
viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre 
os serviços de saúde, as autoridades locais e a assis-
tência consular; e 
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à 
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de 
assistência tenha sido causada pelo viajante de forma 
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e 
turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em 
que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e exce-
cionais, o viajante não puder regressar, a agência de 
viagens e turismo organizadora é responsável por 
assegurar os custos de alojamento necessários, se 
possível de categoria equivalente, por um período 
não superior a três noites por viajante. A agência de 
viagens e turismo retalhista é solidariamente respon-
sável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito 
de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se 
aplica às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos 
respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças 
não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem 
de cuidados médicos específicos, desde que a agência 
de viagens e turismo tenha sido notificada dessas ne-
cessidades específicas pelo menos 48 horas antes do 
início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e tu-
rismo o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia 
de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao 
Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo 
respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua 
Ivone Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | 
Fax. 211 140 830 – 
info@turismodeportugal.pt

19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens or-
ganizadora deste programa e emergente das obriga-
ções assumidas, encontra-se garantida por seguro de 
responsabilidade civil na Companhia Tranquilidade 
de Seguros, apólice nº 8900703551 no montante de 
75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de segu-
ros que poderão ser adquiridos em função da viagem 
para garantia de situações de assistência e despesas 
de cancelamento.

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

21. VALIDADE / EDIÇÃO
Este documento é válido de 01/03/2019 a 30/04/2020 
e foi editado em Janeiro de 2019

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser comple-
mentadas por quaisquer outras específicas desde 
que devidamente acordadas pelas partes. Os preços 
dos programas estão baseados na cotização média 
do dólar pelo que qualquer derivação relevante des-
ta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da 
viagem nos termos constantes da cláusula “alteração 
de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos com-
bustíveis 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 hotéis e cruzeiros apresen-
tados nesta brochura seguem as normas de qualidade 

do pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alte-
rados por outros similares quando por motivos alheios 
à agência não seja possível manter ou confirmar a re-
serva existente, obrigando-se a agência a informar o 
Viajante logo que de tal tenha conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contrata-
do em apartamento é da responsabilidade do Viajante 
a informação do número de pessoas que irão ocupar 
o apartamento. 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 ba-
seados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis 
dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada 
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualida-
de. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o 
triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas. 
A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos 
programas 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 suplementos de meia pensão e pensão com-
pleta não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel 
após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pe-
queno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo 
possibilidade de late check-out, o último serviço do 
hotel será o pequeno-almoço.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, 
serão definidas em função do primeiro e último servi-
ço. Em regra, sem carácter vinculativo os quartos po-
dem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e 
deverão ser deixados livres até as 12 h do dia de saída. 
Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente 
pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados 
livres até as 10 h do dia de saída.

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

CÂMBIOS: 
Os preços dos circuitos do Reino Unido foram calcu-
lados ao câmbio 1€ =0,89GBP de Dezembro de 2018
        
PROVEDOR DE CLIENTE: 
A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente 
das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão 
ser apresentadas no prazo máximo de 20 dias a contar do 
fim da viagem a que respeita. As reclamações devem ser 
apresentadas por escrito para a morada a seguir indicada, 
sem formalidades especiais, devendo conter o nome e 
morada do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 
1250-098 Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@
apavtnet.pt. As queixas são objecto de apreciação preli-
minar, podendo não ser aceites caso apresentadas mani-
festamente com má fé ou desprovidas de fundamento. As 
decisões do Provedor do Cliente são sempre comunicadas 
por escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir a 
situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar 
da notificação da decisão. 




