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Cayos
Cayo Coco

Cayo Guillermo

Playa Pilar

A quarta maior ilha de Cuba possui nove praias

Ligado a Cayo Coco por uma passagem no meio

É difícil imaginar uma praia mais espectacular

por 22 km de extensão de areias brancas pris-

da água, Cayo Guillermo alcança os 13 km qua-

do que esta, na costa ocidental de Cayo Gui-

tinas. O recife de coral rico em vegetação é re-

drados com 6 km de praias banhadas pelo sol.

llermo. As elevadas dunas da mais bela e suave

fúgio para 150 espécies diferentes de pássaros,

Aqui a pesca desportiva é incomparável com

areia encontram-se entre as mais altadas nas

incluindo o sempre gracioso flamingo.

qualquer outro lugar em Cuba.

Caraíbas.

Itinerário

8º Dia: Cayo Coco - Lisboa

1º Dia: Lisboa – Cayo Coco

2º ao 7º Dia: Cayo Coco

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar trans-

Comparência no aeroporto 3 horas antes para formal-

Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para extras de

porte para o aeroporto de Cayo Coco e embarque em

idades de embarque. Partida em voo especial directo

caracter pessoal. Alojamento em regime de Tudo In-

voo de regresso a Lisboa. Noite e refeições a bordo.

com destino a Cayo Coco. Chegada, acolhimento e

cluído. Possibilidade de adquirir localmente excursões

transporte para o hotel. Alojamento em regime de Tudo

opcionais.

Incluído. Animação variada, e diária, em cada hotel.

Pacotes em Cayo Coco ou Cayo Guillermo incluem:

9º Dia: Lisboa
Chegada a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Passagem aérea Lisboa - Cayo Coco - Lisboa (voo especial directo) em classe económica, com direito a 1 mala até 20kg; transporte aeroporto - hotel - aeroporto; estada de 7 noites no hotel escolhido e no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (185€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Tarjeta turística (28€/pessoa) é obrigatória a apresentação da mesma à entrada do país. Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo
com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 95€/criança, não ocupando lugar de avião | 2 aos 12 anos exclusive (conforme indicado nas tabelas).

Cayo Coco
Meliá Jardines del Rey
*****
7 noites | Tudo Incluído

Notável pela concepção em seu design de
uma plantação de cana combinada com o
edifício principal de estilo contemporâneo e
um bulevar que se estende desde o Lobby
até a praia, no qual se encontram as principais atrações: restaurantes, atividades,
artesanatos e jogos, entre outros, o Hotel
Meliá Jardines del Rey oferece o mais pleno conforto desde o polo turístico de Cayo
Coco, considerado um paraíso natural.

Desde

1370€

por pessoa

preços por pessoa
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Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.370 €

1.562 €

1.352 €

797 €

1.189 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.415 €

1.615 €

1.396 €

797 €

1.227 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.464 €

1.673 €

1.445 €

797 €

1.269 €

Cayo Coco
Meliá Cayo Coco
*****
7 noites | Tudo Incluído

Apenas para adultos, o Hotel Meliá Cayo Coco com
seus bungalows sobre a lagoa, em companhia de
excelente serviço oferece uma estadia em um dos
melhores Cayos de Cuba.
Quartos e bungalows sobre uma lagoa natural de
água salgada. Restaurantes buffet, à carta internacional, italiano e grelhados na praia. Bares sobre a
lagoa, de praia, de piscina, snack bar e lobby bar.
Animação durante o dia e espetáculos ao vivo à
noite. WI-FI.
Resort de 250 quartos desenhado apenas para adultos (maiores de 18 anos), ideal para luas-de-mel.
Sistema “Day Around” entre hotéis Melia de Cayo
Coco e Cayo Guillermo. Condição especial para
Luas-de-mel (upgrade para quarto superior garantido).

Desde

1490€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

8 Jul + 2 Set

1.490 €

1.747 €

1.466 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.540 €

1.807 €

1.515 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.595 €

1.872 €

1.569 €
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Cayo Coco
Sol Cayo Coco
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1329€

por pessoa

270 quartos distribuídos por bungalows com

preços por pessoa

amplas estruturas a pensar nas famílias.
Relação qualidade-preço imbatível e localização privilegiada entre duas praias ligadas
a um paraíso ecológico.

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.329 €

1.482 €

1.313 €

797 €

1.169 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.373 €

1.532 €

1.357 €

797 €

1.207 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.421 €

1.586 €

1.404 €

797 €

1.247 €

Hotel situado no lindo Cayo Guillermo.

Cayo Guillermo

Quartos muito confortáveis com varandas e
terraços com vista mar.

Meliá Cayo Guillermo
*****

Restaurantes à carta, buffet e grelhados na
praia especializado em comidas cubanas e

7 noites | Tudo Incluído

internacionais. Bar aquático na piscina, bar
de praia e piano bar.Piscina com espaço para
crianças e envolvida por lindos jardins.
Centro de mergulho num dos recifes de coral
mais bonitos do mundo.

Desde

1370€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.370 €

1.562 €

1.352 €

797 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.415 €

1.615 €

1.396 €

797 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.464 €

1.673 €

1.445 €

797 €
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Cayo Guillermo
Iberostar Daiquiri
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1313€

O hotel IBEROSTAR Daiquiri é um hotel Tudo Incluído de quatro estrelas em Cayo Guillermo, lo-

por pessoa

calizado na beira do mar Caribe, no norte da ilha
de Cuba. Trata-se de um hotel de luxo ideal para
aqueles que procuram umas férias de descanso
em Cuba em frente a um mar de inigualável beleza. Durante a estadia o hóspede aproveitará de

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.313 €

1.458 €

1.298 €

797 €

1.161 €

15 e 22 Jul

1.398 €

1.549 €

1.381 €

1.219 €

1.219 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.404 €

1.560 €

1.387 €

1.260 €

1.260 €

26 Ago

1.398 €

1.549 €

1.381 €

797 €

1.219 €

aconchegantes quartos com maravilhosas vistas,
de uma ampla oferta gastronômica e de um programa de lazer pensado para toda a família.

Estrategicamente situado em primeiríssima linha de uma praia de mais

Cayo Coco

de 600 m de areia branca e fina, na região de Jardines del Rey, em frente
de um dos maiores bancos de coral do mar do Caribe, este requintado

Iberostar Mojito
****

hotel dispõe de 352 quartos espetaculares.
Suas características especiais fazem com que seja o lugar ideal para
umas férias perfeitas em família. Sua espetacular área de piscinas com

7 noites | Tudo Incluído

aqua bar, rodeada por uma exuberante flora, sua variada oferta gastronómica com show cooking, seu animado programa de entretenimento e
desportos com shows e música ao vivo e seu exclusivo miniclube, garantem umas férias inesquecíveis.
Desde

1297€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.297 €

1.442 €

1.283 €

797 €

1.153 €

15 e 22 Jul

1.357 €

1.507 €

1.341 €

1.198 €

1.198 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.386 €

1.542 €

1.371 €

1.230 €

1.230 €

26 Ago

1.357 €

1.507 €

1.341 €

797 €

1.198 €
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Cayo Coco
Memories Caribe
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1289€

Hotel com 328 quartos de diferentes categorias.

por pessoa

Restaurante e Bares: Buffet internacional “Las Arcadas” e 3 restaurantes
à carta: Italiano, Mariscos e Internacional.
4 bares disponíveis: Bar lobby, snack bar, bar da piscina e bar da praia.
Tudo incluído: Alimentação 24 horas, bebidas nacionais e selecção de

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

bebidas internacionais, 2 piscinas, jacuzzi, animação diurna e noturna,

8 Jul + 2 Set

1.289 €

1.370 €

1.249 €

2 campos de ténis, ginásio, espaço multidesportivo, voleibol de praia e

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.332 €

1.415 €

1.290 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.378 €

1.595 €

1.334 €

equipamento aquático não motorizado (canoa, vela, bicicleta aquática).

Cayo Coco
Memories Flamenco
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1329€

por pessoa

Este hotel de decoração moderna e piscina de dois
níveis e o serviço de cinco estrelas falo-á regressar
a Cayo Coco uma outra vez.
São 624 junior suites com todas as comodidades

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.329 €

1.410 €

1.313 €

797 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.373 €

1.457 €

1.357 €

797 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.421 €

1.638 €

1.404 €

797 €

inerentes a um óptimo cinco estrelas.
Para maior comodidade há quartos para fumadores
e não fumadores.
Restaurantes e Bares: Buffet internacional e 3 restaurantes à carta; Restaurante asiático; Restaurante criolo; Restaurante de carnes e 4 bares (lobby,
piscina, Praia e teatro “Flamenco”).
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Cayo Coco
Playa Paraiso
* * Cayo
* *Coco)
(Ex Pestana
7 noites | Tudo Incluído

Desde

A sua estadia no hotel mais paradisíaco do destino

1329€

turístico Jardines del Rey será maravilhosa.
Playa Paraíso é um hotel de praia destinado a segmentos familiares, grupos, eventos, casamentos e

por pessoa

luas de mel, onde você pode desfrutar de grandes
riquezas naturais, praias de areia fina e águas azul-turquesa.
Venha desfrutar de uma das mais belas e famosas

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.329 €

1.450 €

1.340 €

797 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.373 €

1.498 €

1.385 €

797 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.464 €

1.603 €

1.445 €

797 €

praias de Cayo Coco.
A quarta maior ilha de Cuba; o espaço é ideal para
banhos de sol, desfrute de atividades náuticas e
culturais com sua família e relaxe admirando seu
leito marinho.

Cayo Coco

Cayo Coco

Pullman Cayo Coco
*****

Playa Coco
****

7 noites | Tudo Incluído

7 noites | Tudo Incluído

Desde

Desde

1514€

1313€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-04 anos

Vendas até 30 Abril

1ª Criança
05-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.514 €

1.755 €

1.490 €

797 €

1.261 €

1.388 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.607 €

1.858 €

1.579 €

797 €

1.323 €

1.465 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.664 €

1.924 €

1.635 €

797 €

1.369 €

1.516 €

1ª Criança
05-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

Vendas a partir de 1 Maio

preços por pessoa

por pessoa

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-04 anos

8 Jul + 2 Set

1.587 €

1.828 €

1.557 €

797 €

1.297 €

1.442 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.682 €

1.933 €

1.649 €

797 €

1.361 €

1.522 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.742 €

2.003 €

1.707 €

797 €

1.408 €

1.575 €

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.313 €

1.442 €

1.298 €

797 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.357 €

1.490 €

1.341 €

797 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.421 €

1.560 €

1.433 €

797 €
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Cayo Guillermo
Iberostar Playa Pilar
*****
7 noites | Tudo Incluído

O Hotel IBEROSTAR Playa Pilar é a porta de
um dos paraísos mais desejados do mundo:
um hotel nas imediações de Playa Pilar,
Cuba, no espetacular arquipélago de Jardines del Rey.
Neste paraíso de natureza, paz e extensos
areais banhados por águas azul-turquesa e
salpicados por coqueiros.
Com serviços de luxo, este hotel 5 estrelas
em Cayo Guillermo, Cuba, é um convite
para desfrutar de umas férias de relax, a
dois, com a família ou entre amigos, repletas de emoções novas e de aventuras inesquecíveis.

Desde

1426€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.426 €

1.554 €

1.391 €

797 €

1.217 €

15 e 22 Jul

1.474 €

1.607 €

1.437 €

1.257 €

1.257 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.525 €

1.664 €

1.488 €

1.299 €

1.299 €

26 Ago

1.474 €

1.607 €

1.437 €

797 €

1.257 €
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Cayo Guillermo
Grand Muthu Cayo Guillermo
*****
7 noites | Tudo Incluído

O Hotel Grand Muthu Cayo Guillermo é a porta
Desde

de entrada para um dos paraísos mais deseja-

1410€

dos do mundo: um hotel em Cayo Guillermo,
Cuba, no espetacular arquipélago de Jardines
Del Rey, onde tudo é natureza, paz e longas

por pessoa

praias de areia banhadas em turquesa águas.
Com serviços de luxo, este hotel 5 estrelas em
Cayo Guillermo, Cuba, convida você a projetar

Vendas até 30 Abril

preços por pessoa

umas férias relaxantes, como um casal, com a

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.410 €

1.611 €

1.390 €

797 €

1.209 €

família ou amigos, cheios de emoções e aven-

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.457 €

1.666 €

1.436 €

797 €

1.248 €

turas inesquecíveis. O hotel fica a aproximada-

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.551 €

1.768 €

1.527 €

797 €

1.312 €

mente 3 km da Playa Pilar, cercado pelo que

Vendas a partir de 1 Maio

preços por pessoa

2ª Criança
02-11 anos

eles dizem ser as maiores dunas do Caribe e

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.587 €

1.788 €

1.558 €

1.297 €

1.297 €

enfrentando a segunda maior barreira de co-

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.641 €

1.849 €

1.610 €

1.340 €

1.340 €

rais do mundo e a ilhota de Cayo Media Luna.

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.751 €

1.968 €

1.717 €

1.412 €

1.412 €

Cayo Coco

Localizado na intocada Cayo Guillermo praia oferecendo uma localização
perfeita para uma lua de mel ou uma escapadela romântica.

Grand Muthu Imperial
*****

Se procura um oásis para relaxar com elegância e tranquilidade com o seu
parceiro, então o Muthu Imperial Hotel é a escolha certa para si. Este ele-

7 noites | Tudo Incluído

gante hotel apenas para adultos foi concebido para umas férias com tudo
incluído. Desfrute de boa cozinha, quartos modernos, área de spa rejuvenescedora, um entretenimento emocionante e, claro, muito para relaxar
nas diferentes piscinas do hotel.

Desde

O Gran Muthu Imperial Hotel (somente para adultos) em colaboração com a

1450€

Gaviota está aberto aos seus hóspedes agora!

por pessoa

O
V
O
N

Vendas até 30 Abril

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

8 Jul + 2 Set

1.450 €

1.651 €

1.428 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.499 €

1.707 €

1.476 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.577 €

1.794 €

1.552 €

Duplo

Single

Triplo

8 Jul + 2 Set

1.731 €

1.932 €

1.695 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

1.791 €

1.999 €

1.753 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

1.924 €

2.141 €

1.882 €

Vendas a partir de 1 Maio

preços por pessoa
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Havana
Combinados com os Cayos (Cayos + Havana)
Cayos (5 noites) + Havana (2 noites)

|

TI + APA

Itinerário
Dia 01. Lisboa – Cayo Coco
Chegada, acolhimento e transporte para o
hotel. Alojamento em regime tudo incluído.
Noite livre.
Dia 02. Cayo Coco
Desde

Pequeno-almoço no hotel. Alojamento em re-

1548€

gime tudo incluído. Possibilidade de adquirir
excursões opcionais localmente.
Dia 03. Cayo Coco – Havana

por pessoa

Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, saída
para La Habana a capital de Cuba. Transporte
para o hotel escolhido.
Dia 04. Havana
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica
à cidade de Havana com guia em português.
Regresso ao hotel.

Dia 05. Havana – Cayo Coco
Pequeno ao almoço no hotel. Em hora a determinar, saída para o aeroporto de Havana e
embarque no voo com destino ao Cayo Coco.
Transporte do aeroporto de Cayo Coco para o
hotel de alojamento. Alojamento em regime
tudo incluído.
Dia 06 e 07. Cayo Coco
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para
extras de caracter pessoal. Alojamento no
regime indicado. Possibilidade de adquirir excursões opcionais localmente.
Dia 08. Cayo Coco - Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar
transporte para o aeroporto de Cayo Coco e
embarque em voo de regresso a Lisboa.

preços por pessoa
Combinado

Memories Caribe**** + Memories Miramar****
Sol Cayo Coco**** + Tryp Habana Libre****
Meliá Jardines del Rey***** + Meliá Habana*****

Iberostar Playa Pilar***** + Iberostar Parque Central*****

Iberostar Playa Pilar***** + Iberostar Grand Packard*****

Meliá Cayo Coco***** + Meliá Cohiba*****
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Partidas

8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul + 26 Ago
5, 12 e 19 Ago
8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul + 26 Ago
5, 12 e 19 Ago
8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul + 26 Ago
5, 12 e 19 Ago
8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul
5, 12 e 19 Ago
26 Ago
8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul
5, 12 e 19 Ago
26 Ago
8 Jul + 2 Set
15, 22 e 29 Jul + 26 Ago
5, 12 e 19 Ago

Duplo

Single

Triplo

1.548 €
1.600 €
1.657 €
1.576 €
1.630 €
1.688 €
1.628 €
1.683 €
1.743 €
1.703 €
1.761 €
1.824 €
1.761 €
1.714 €
1.773 €
1.836 €
1.773 €
1.732 €
1.792 €
1.856 €

1.651 €
1.707 €
1.861 €
1.740 €
1.800 €
1.865 €
1.839 €
1.903 €
1.972 €
1.872 €
1.937 €
2.007 €
1.937 €
1.889 €
1.954 €
2.025 €
1.954 €
1.990 €
2.059 €
2.135 €

1.532 €
1.584 €
1.640 €
1.559 €
1.612 €
1.267 €
1.608 €
1.663 €
1.722 €
1.669 €
1.726 €
1.788 €
1.726 €
1.674 €
1.731 €
1.793 €
1.731 €
1.707 €
1.766 €
1.829 €

1ª Criança
02-11 anos

1.198 €
1.198 €
1.198 €
1.198 €
1.198 €
1.198 €
1.273 €
1.470 €
1.521 €
1.273 €
1.279 €
1.476 €
1.528 €
1.279 €
-

2ª Criança
02-11 anos

1.359 €
1.404 €
1.453 €
1.385 €
1.431 €
1.481 €
1.422 €
1.470 €
1.521 €
1.470 €
1.428 €
1.476 €
1.528 €
1.476 €
-

Circuito

Cuba Colonial
Cayo Coco
+ Santa Clara
+ Trinidad
+ Havana

Itinerário
Dia 01. Lisboa - Cayo Coco

Dia 04. Havana

Chegada a Cayo Coco. Assistência à chegada

Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica

e transporte para o hotel (Meliá Jardines Del

à cidade de Havana com guia (almoço incluí-

Rey). Check in e alojamento em regime de

do). Regresso ao hotel. Após o jantar poderão

tudo incluído. Programa de animação no

assistir à cerimónia do Cañonazo.

Desde

hotel.

por pessoa

Dia 05. Havana - Cayo Coco
Dia 02. Cayo Coco - Santa Clara - Trinidad

Pequeno almoço no hotel. Saída em direcção

Após o pequeno almoço, saída com destino

a Cayo Coco. À chegada a Ciego de Ávila

a Santa Clara. Visita dos pontos turisticos

almoço no Restaurante Finca Oasis. Após

na cidade de Santa Clara. Continuação da

almoço continuação da viagem em direcção

viagem em direcção a Trinidad. Chegada e

a Cayo Coco. Chegada e alojamento no hotel

City Tour Panoramico. Degustação da bebi-

Meliá Jardines Del Rey, em regime de tudo

da típica a Canchánchara. Almoço no centro

incluído.

1947€

histórico. Alojamento e jantar no hotel Brisas
Trinidad del Mar ou Hotel Ancón (a informar
localmente).

Dia 06/07. Cayo Coco
Pequeno almoço no hotel. Dias livres para
aproveitar o sol e a praia.

Dia 03. Trinidad - Cienfuegos - Havana
Pequeno almoço no hotel. Passagem pela ci-

Dia 08. Cayo Coco - Lisboa

dade de Cienfuegos. Visita ao teatro Tomas

Pequeno almoço no hotel. Tempo livre no

Terry e Palácio del Valle. Almoço no restau-

hotel, em regime tudo incluído. Check out

rante Fiesta Campesina. Continuação da

do hotel e saída em direcção ao aeroporto

viagem em direcção a Havana. Alojamento

para formalidades de embarque com destino

e jantar no hotel Memories Miramar ou H10

a Lisboa.

Panorama (a informar localmente).

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

8 Jul + 2 Set

1.947 €

2.228 €

1.912 €

1.556 €

15 e 22 Jul + 26 Ago

2.015 €

2.307 €

1.979 €

1.608 €

29 Jul + 5, 12 e 19 Ago

2.088 €

2.392 €

2.050 €

1.665 €
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Varadero
Alguns chamam a Varadero a melhor praia do

clusivamente dar uma vista de olhos numa ronda

serva pantanosa nas Caraíbas, ou dentro da reser-

mundo e é fácil perceber porquê. As brilhantes

de golfe no deslumbrante curso do compeonato

va ecológica de Varahicacos, onde pode caminhar

areias brancas, as frescas brisas tropicais e as

mundial de Golfe no Varadero Golf Club ou per-

pelos percursos pedestres pelos trilhos ricos em

tranquilas águas do Atlântico proporcionam o ce-

correr os percursos pedestres através da história

vegetação e desfrutar dos muitos e coloridos pás-

nário perfeito para uma vasta panóplia de resorts,

e rica gruta Ambrósio. Se o que tem em mente é

saros exóticos. Para uma diversão mais cultural,

desde os familiares aos tudo incluído, e tudo o

mimar-se, Varadero possui uma abundância vasta

visite a cidade de Matanzas, apelidada de “Atenas

que possa existir entre ambos.

de spas que lhe ajudarão a relaxar.

de Cuba” devido à riqueza dos conhecidos poe-

Para aqueles que procuram aventura, Varadero

Mesmo por detrás das espectaculares praias, irá

tas e escritores europeus que ali viveram durante

está bem dotada para lidar com qualquer despor-

encontrar muitas oportunidades para excursões

meados do século XIX.

to aquático em que possa pensar, desde o mer-

locais. Explore as opções de Ecoturismo ofereci-

gulho à vela e natação com os golfinhos. Pode in-

das próximo da Península de Zapata, a maior re-

Itinerário
1º Dia: Lisboa – Varadero
Comparência no aeroporto 3 horas antes para formalidades de embarque. Partida em voo especial directo com destino a Varadero. Chegada, acolhimento e
transporte para o hotel. Alojamento em regime de
Tudo Incluído. Animação variada, e diária, em cada

hotel.

2º ao 7º Dia: Varadero
Pequeno-almoço no hotel.Dias livres para extras de
caracter pessoal. Alojamento em regime de Tudo Incluído. Possibilidade de adquirir localmente excursões
opcionais.

8º Dia: Varadero - Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte para o aeroporto de Varadero e embarque em
voo de regresso a Lisboa. Noite e refeições a bordo.

9º Dia: Lisboa
Chegada a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Pacotes em Varadero incluem:

Passagem aérea Lisboa - Varadero - Lisboa (voo especial directo) em classe económica, com direito a 1 mala até 20kg; transporte aeroporto - hotel - aeroporto; estada de 7 noites no hotel escolhido e no regime indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (185€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Tarjeta turística (28€/pessoa) é obrigatória a apresentação da mesma à entrada do país. Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo
com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 95€/criança, não ocupando lugar de avião | 2 aos 12 anos exclusive (conforme indicado nas tabelas).

Varadero
Meliá Marina Varadero
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1383€

Hotel & Apartments, resort de marina e praia de
categoria 5 estrelas, único de seu tipo em Cuba,
que abarca uma área total de 40.900 m2.

por pessoa

Seus 771 quartos e apartamentos se distribuem
em um edifício Hotel com 7 andares e duas áreas
de Condomínios, Oeste Vistamares, de 4 e 5 andares, e Condomínios Este La Marina, de 8 andares,
preços por pessoa

todos com elevadores e inigualáveis vistas para a

Duplo

Marina Gaviota Varadero e a Península de Hicacos.

muito contemporâneos, com referências náuticas
alegóricas ao mundo dos veleiros e ao mar.

Triplo

1.361 €

798 €

1.166 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.413 €

1.660 €

1.391 €

798 €

1.190 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.514 €

1.781 €

1.490 €

798 €

1.273 €

O hotel Meliá Península Varadero é a proposta

Varadero

ideal para uma estadia inesquecível em família ou grupos de amigos. Dispõe de múltiplas

Meliá Península Varadero
*****

piscinas, grandes passarelas com terraços e
jardins, passeios, pérgolas, palapas, lagos,
parques e espaços que convidam a passear e

7 noites | Tudo Incluído

a desfrutar do ar livre. Além disso, conta com
Club Amigos oferecendo um programa diário
para crianças e pacotes para famílias, com
atenções especiais.
Desde

1407€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.407 € 1.632 €

1.389 €

798 €

1.178 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.438 €

1.668 €

1.420 €

798 €

1.203 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.540 €

1.790 €

1.521 €

798 €

1.286 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.383 € 1.624 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

Seus espaços combinam um design e ambientação

Single

15
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Varadero
Meliá Varadero
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1428€

por pessoa

Seu lobby circular com luz natural e 3 elevadores
panorâmicos com vista para uma lagoa artificial
com belos jardins suspensos são uma atração to-

preços por pessoa
Duplo

Single

1ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.428 €

1.688 €

1.190 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.462 €

1.726 €

1.215 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.567 €

1.853 €

1.300 €

tal deste resort de férias Tudo Incluído, de categoria 5 estrelas, situado dentro do complexo Las
Américas Resort, entre Meliá Las Américas e Sol
Palmeras, a poucos metros do Varadero Golf Club
e junto ao Centro de Convenções Plaza América.

Perfeita combinação de quartos e bangalôs vinculados a um campo de

Varadero

golfe. Todo um clássico de Varadero, ideal para famílias, com diversidade de opções para todo tipo de clientes.

Sol Palmeras
****

Entre seus modernos e confortáveis quartos destacam-se os quartos
Standard Vista Mar, Junior Suites triplas, ideais para famílias. São finamente decorados e contam com todas as facilidades e comodidades

7 noites | Tudo Incluído

adequadas para uma excepcional estadia.

Desde

1350€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.350 €

1.591 €

1.330 €

1.149 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.380 €

1.627 €

1.359 €

1.174 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.478 €

1.746 €

1.456 €

1.255 €
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Varadero
Meliá Las Antillas
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1350€

por pessoa

O hotel está localizado exatamente na mundialmente famosa praia de Varadero, a praia mais
importante de Cuba, famosa por seus grandiosos

preços por pessoa

terraços e jardins com caminhos, gazebos, pa-

Duplo

Single

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.350 €

1.591 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.380 €

1.627 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.478 €

1.746 €

lapas, lagos e parques.
O hotel é conhecido por seu belo lobby com jardins suspensos, luz natural e belas vistas das instalações.

Varadero

Varadero

Meliá Las Américas
*****

Muthu Playa Varadero
****

7 noites | Tudo Incluído

7 noites | Tudo Incluído

Desde

Desde

1591€

1310€

por pessoa

por pessoa

Vendas até 30 Abril

preços por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.591 €

1.913 €

1.559 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.627 €

1.957 €

1.594 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.746 €

2.102 €

1.710 €

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.310 €

1.511 €

1.292 €

798 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.339 €

1.545 €

1.320 €

798 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.433 €

1.656 €

1.413 €

798 €

Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

Vendas a partir de 1 Maio

preços por pessoa

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.350 €

1.551 €

1.330 €

1.149 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.380 €

1.586 €

1.359 €

1.174 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.612 €

1.835 €

1.583 €

1.322 €

17

Verão 2019 | Cuba

Varadero
Memories Varadero Beach Resort
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1286€

por pessoa

Crie e partilhe memórias inesquecíveis que durarão toda a vida no novo
Memories Varadero Beach Resort. Este luxuoso hotel de Varadero oferece

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.286 € 1.366 €

1.269 €

798 €

1.117 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.314 €

1.396 €

1.297 €

798 €

1.141 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.407 €

1.630 €

1.388 €

798 €

1.219 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

um valor incrível com os seus impressionantes serviços all inclusive e equipamentos de luxo. Localizado em uma das praias mais bonitas de Varadero,
Memories Varadero é um destino ideal para uma escapadela romântica ou
férias em família.
Admire a fusão espectacular de arquitetura colonial e charmoso toque caribenho, neste maravilhoso resort de praia. Piscinas de hidromassagem reflectem os céus azuis claros e águas azul-turquesa do Caribe, para complementar, os jardins exuberantes e folhagens tropicais que envolvem o resort.

Varadero

Varadero

Grand Memories Varadero
*****

Royalton Hicacos Varadero
*****

7 noites | Tudo Incluído

7 noites | Tudo Incluído

Desde

Desde

1350€

1937€

por pessoa

por pessoa

preços por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Duplo

Single

1.330 €

798 €

1.149 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.937 €

2.259 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.380 €

1.462 €

1.359 €

798 €

1.174 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.981 €

2.311 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.478 €

1.701 €

1.456 €

798 €

1.255 €

3, 10, 17 e 24 Ago

2.129 €

2.486 €
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Triplo

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.350 € 1.431 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

Single

Varadero
Iberostar Taínos
****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1334€

por pessoa

O IBEROSTAR Taínos é um hotel de 4 estrelas com
sistema de Tudo Incluído em Varadero, no norte
da ilha de Cuba.
Decorado com estilo tradicional caribenho, este

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.334 €

1.535 €

1.315 €

798 €

1.141 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.363 €

1.569 €

1.344 €

798 €

1.166 €

13, 20 e 27 Jul

1.446 €

1.652 €

1.422 €

1.207 €

1.207 €

3, 10 e 17 Ago

1.549 €

1.772 €

1.524 €

1.291 €

1.291 €

24 Ago

1.549 €

1.772 €

1.524 €

798 €

1.291 €

hotel para casais e famílias com crianças possui
272 cómodos apartamentos cercados de jardins
tropicais, além de uma vasta oferta de lazer para
toda a família e deliciosa gastronomia com o melhor da cozinha cubana e internacional.

Varadero

Varadero

Iberostar Laguna Azul
*****

Iberostar Playa Alameda
****

7 noites | Tudo Incluído

7 noites | Tudo Incluído

Desde

Desde

1350€

1326€

por pessoa

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.350 €

1.535 €

1.312 €

798 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.380 €

1.569 €

1.340 €

798 €

13, 20 e 27 Jul

1.380 €

1.569 €

1.340 €

1.174 €

3, 10 e 17 Ago

1.478 €

1.683 €

1.435 €

1.255 €

24 Ago

1.478 €

1.683 €

1.435 €

798 €

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.326 €

1.423 €

1.288 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.355 €

1.454 €

1.316 €

13, 20 e 27 Jul

1.380 €

1.487 €

1.339 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.478 €

1.594 €

1.433 €
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Varadero
Iberostar Bella Vista Varadero
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1388€

por pessoa

preços por pessoa

O hotel IBEROSTAR Bella Vista é a resposta para

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

quem procura o paraíso. Um resort de luxo junto à
praia de Varadero, concebido para famílias e casais
que sabem escolher o melhor. Sempre. Bem-vindo(a) a um lugar onde vai ser o(a) protagonista de

Duplo

Single

1ª Criança
02-11 anos

1.388 €

1.591 €

798 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.421 €

1.627 €

798 €

13, 20 e 27 Jul

1.446 €

1.660 €

1.207 €

3, 10 e 17 Ago

1.549 €

1.781 €

1.291 €

24 Ago

1.549 €

1.781 €

798 €

mil e uma aventuras de sonho!

Varadero
Iberostar Varadero
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1672€

O IBEROSTAR Varadero é um hotel de luxo de 5

por pessoa

estrelas com sistema de Tudo Incluído de frente para o mar, na Praia de Varadero, em Cuba.
A alta qualidade dos serviços, os apartamentos
espaçosos e a vasta oferta de atividades de la-

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.672 € 2.034 €

1.636 €

1.310 €

1.310 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.709 €

2.080 €

1.672 €

1.339 €

1.339 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.835 €

2.236 €

1.795 €

1.433 €

1.433 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
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zer fazem deste hotel o lugar perfeito para umas
férias maravilhosas com a família em Varadero.
Toda a essência cubana através da gastronomia
e da música. As férias na Praia de Varadero serão
inesquecíveis...

Varadero
Meliá Internacional
*****
7 noites | Tudo Incluído

Este hotel inovador com elevadores panorâmicos,
6 piscinas e bonitos jardins tropicais, é um paraí-

NOVO

so para casais, famílias e grupos desfrutarem de
uma experiência inesquecível na melhor praia de
Varadero.
Convidamos você a aproveitar as extensas e variadas de opções de jantar oferecidas pelo hotel,
relaxar no Spa Yhi e experimentar um nível ainda
maior de luxo do serviço The Level.
Uma equipe de especialistas irá ajudá-lo a organizar seu trabalho ou eventos familiares em locais
como o moderno Centro de Convenções ou as românticas áreas para casamentos.

Desde

1664€

por pessoa

preços por pessoa
Duplo

Single

Triplo

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.664 €

2.001 €

1.628 €

1.306 €

798 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.701 €

2.047 €

1.665 €

1.335 €

798 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.826 €

2.200 €

1.786 €

1.429 €

798 €
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Varadero
Paradisus Varadero
*****
7 noites | Tudo Incluído

Desde

1632€

Bem perto da margem de uma praia exclusiva em
forma de enseada, rodeada por belos jardins com

por pessoa

palmeiras, redes e amplos espaços para recrear,
levanta-se o gigante Paradisus Varadero, luxuoso
hotel com Serviço Real que surpreende por sua
harmoniosa integração com a natureza circundan-

preços por pessoa

te e seu amplo lobby, ambientado com vegetação

Duplo

tropical, espelhos de água com passarelas por
cima e vista para a praia através de um terraço de

Single

Triplo

1ª Criança 2ª Criança
02-11 anos 02-11 anos

1.632 € 1.969 €

1.597 €

798 €

1.290 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.668 €

2.014 €

1.633 €

798 €

1.318 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.790 €

2.165 €

1.752 €

798 €

1.411 €

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

onde se desfrutam de espetaculares pores do sol.

O Hotel Paradisus Princesa del Mar dispõe de um amplo lobby com
vistas panorâmicas para a piscina. Sempre fresco, surpreende por uma

Varadero

espetacular imagem onde combinam as cores em uma fascinante visão; deixando ver, na frente, a grande piscina principal, fontes, coretos
e hidromassagens exteriores.

Paradisus Princesa Del Mar
*****

A Praça Velha, ideal para desfrutar de todo tipo de tertúlia ao ar livre,
dá passagem à galeria de restaurantes.

7 noites | Tudo Incluído

Um espetacular jardim retoca o extraordinário e tranquilo entorno do
Paradisus Princesa del Mar, que conta, além disso, com uma grande
área de convenções, animação light para todo tipo de adulto.

Desde

1588€

por pessoa

preços por pessoa

22

Cuba | Verão 2019

Duplo

Single

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out

1.588 €

1.913 €

8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set

1.627 €

1.957 €

3, 10, 17 e 24 Ago

1.746 €

2.102 €

Havana
Combinados com Varadero (Havana + Varadero)
Havana (2 noites) + Varadero (5 noites)

Itinerário
Dia 01. Lisboa – Varadero (Havana)

| APA + TI

incluído. Possibilidade de adquirir localmente
excursões opcionais.

Desde

Comparência no aeroporto 3 horas antes para
formalidades de embarque. Partida em voo

Dia 04 a 07. Varadero

especial directo com destino a Varadero. Che-

Pequeno-almoço no hotel. Alojamento em re-

gada, acolhimento e transporte para o hotel em

gime de tudo incluído. Dias livres para activi-

Havana. Alojamento. Noite livre.

dades de carácter pessoal.

Dia 02. Havana

Dia 08. Varadero - Lisboa

1338€

por pessoa

Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica à

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar

cidade de Havana com guia em português. Re-

transporte para o aeroporto de Varadero e em-

gresso ao hotel.

barque em voo de regresso a Lisboa. Noite e
refeições a bordo.

Dia 03. Havana - Varadero
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar
localmente transporte para o hotel escolhido

Dia 09. Lisboa
Chegada a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

em Varadero. Alojamento em regime de tudo

preços por pessoa
Combinado

Memories Miramar**** + Memories Varadero*****
Tryp Habana Libre**** + Sol Palmeras****
Melia Havana***** + Melia Marina Varadero*****
Melia Havana***** + Melia Varadero*****
Melia Cohiba***** + Paradisus Princesa Del Mar*****
Melia Cohiba***** + Meliá Internacional*****
Iberostar Parque Central***** + Iberostar Varadero*****
Iberostar Grand Packard***** + Iberostar Varadero*****

Partidas

Duplo

Single

Triplo

1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13 e 20 Jul + 31 Ago + 7 Set
27 Jul + 3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago
1 Jun + 14, 21 e 28 Set + 5 Out
8, 15, 22 e 29 Jun + 6, 13, 20 e 27 Jul + 31 Ago + 7 Set
3, 10, 17 e 24 Ago

1.338 €
1.370 €
1.468 €
1.387 €
1.418 €
1.519 €
1.433 €
1.465 €
1.570 €
1.467 €
1.500 €
1.608 €
1.598 €
1.636 €
1.756 €
1.652 €
1.689 €
1.813 €
1.656 €
1.693 €
1.837 €
1.667 €
1.704 €
1.850 €

1.542 €
1.576 €
1.691 €
1.614 €
1.651 €
1.771 €
1.679 €
1.717 €
1.842 €
1.725 €
1.764 €
1.893 €
1.904 €
1.947 €
2.092 €
1.967 €
2.012 €
2.162 €
1.988 €
2.033 €
2.211 €
2.004 €
2.050 €
2.228 €

1.323 €
1.352 €
1.448 €
1.347 €
1.376 €
1.474 €
1.411 €
1.442 €
1.545 €
1.619 €
1.655 €
1.776 €
1.622 €
1.658 €
1.799 €
1.627 €
1.663 €
1.804 €

1ª Criança
02-11 anos

2ª Criança
02-11 anos

1.043 €
1.064 €
1.137 €
1.129 €
1.153 €
1.232 €
834 €
834 €
834 €
1.157 €
1.182 €
1.264 €
1.241 €
1.267 €
1.356 €
1.316 €
1.344 €
1.455 €
1.321 €
1.350 €
1.462 €

1.209 €
1.235 €
1.321 €
1.063 €
1.086 €
1.160 €
1.316 €
1.344 €
1.455 €
1.321 €
1.350 €
1.462 €
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O presente programa/ catálogo é o documento informativo
no qual se inserem as presentes condições gerais, 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 disposto 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 documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de
viagem que vincula as partes.
ERRATAS: Qualquer erro ou variação detectada depois da
publicação dos catálogos, folhetos ou promoções será incluído e actualizado nas Erratas junto dos respectivos. A aquisição dos nossos serviços de viagens organizadas implica o seu
conhecimento e a aceitação. Pedimos que esteja atento ao
nosso site para que tenha sempre a informação actualizada.
A - ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens incluídas na presente brochura é
da Sonhando Organização de Viagens S.A., com sede em Rua
das Sesmarias, 3, Quinta da Beloura Sintra 2710-692 Sintra,
Lisboa, Portugal, Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101, com
o capital social realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e
com o RNAVT nº2302.
B - INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data
do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser paga
no ato da inscrição. A Sonhando, S.A. reserva-se o direito
de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido
efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
C - 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 Alternativa de Litígios
de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in
www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;
D - RECLAMAÇÕES
1. Qualquer desconformidade na execução de um serviço
de viagem incluído no contrato de viagem organizada 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.
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.
E - 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 bagagem, a reclamação deverá ser feita por
escrito ao transportador imediatamente após a verificação
do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando
em caso o mero atraso na entrega da bagagem 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 Sonhando, S.A. sobre a entidade prestadora do serviço.
F - LIMITES
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 Internacional, e da Convenção
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente 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 bagagem
ou da sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou
não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens
e turismo pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento
turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem
como limites:
a) € 1.397, glo-

Ficha Informativa Normalizada
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta
constitui uma viagem organizada na aceção da legislação em
vigor do Decreto-Lei nº 17/2018 de 8 de março.

balmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento
turístico.
4. A responsabilidade da agência por danos não corporais
está contratualmente limitada ao valor correspondente a
três vezes o preço do serviço vendido.
G - 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. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas
de acordo com informação a prestar pela agência de viagens
no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
H - DOCUMENTAÇÃO
1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação 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.
2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do
respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B.I,
Cartão do Cidadão); Para obtenção de assistência médica
devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de países não comunitários
devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem;
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 identificação civil (passaporte)
bem como do visto se necessário (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;
I - ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
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 antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante
se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não
aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos
previstos na cláusula Rescisão do Contrato pelo Viajante.
2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex.
ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços
dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.
J - CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
1. O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir
por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência
de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
2. O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis
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.
K - ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i)
a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais dos
serviços de viagem, (ii) ou não consiga 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.
2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo
fixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta.
L - RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o número 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.
2. Antes do início da viagem organizada a agência de
viagens e turismo poderá ainda
rescin-

Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da União
Europeia aplicáveis às viagens organizadas.
A Sonhando S.A. e a agência de viagens que efetuou a venda
ao cliente serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalidade da viagem organizada.

www.sonhando.pt

dir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido
a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
3. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo
máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
M - ALTERAÇÃO AO PREÇO
1. Os preços constantes do programa estão baseados nos
custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de
impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) que resultem
de variações no custo dos transportes ou do combustível,
impostos, taxas e utuações cambiais até 20 dias antes da
data de viagem.
2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da
viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA.
3. Em caso de redução de preço a agência de viagens 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.
N - 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 fornecedores. A não prestação
de serviços previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a
substituição por outros equivalentes, confere ao Viajante o
direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.
O - RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
1. O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem.
2. Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo
pagamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a
reafectação de serviços e as economias de custos.
3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela
diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente situação o reembolso será efetuado,
deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias
após a rescisão do contrato de viagem.
4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de
viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa
de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e
excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem 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 pagamentos
efetuados.
P - RESPONSABILIDADE
1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato de viagem.
2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de
viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem
prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de
viagens organizadas.
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 escolha culposa dos
prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem
avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
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.
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.
Q - ASSISTÊNCIA
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 assistência consular;
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
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.
3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, 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 responsável
pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
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

Além disso, conforme exigido por lei, a Sonhando S.A., e a
agência de viagens que efetuou a venda ao cliente têm uma
proteção para reembolsar os pagamentos que
tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem
organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja(m) de-

Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando
Organização de Viagens S.A. · Sede: Rua das Sesmarias, 3, Estrada de Albarraque, 2710-692
Sintra · Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital social realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o RNAVT nº 2302

que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que
a agência de viagens e turismo tenha sido notificada dessas
necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início
da viagem organizada.
R - INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo 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
S - SEGUROS
1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora
deste programa e emergente das obrigações assumidas,
encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil
na Companhia de Seguros Allianz, apólice nº 203171014, nos
termos da legislação em vigor.
2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de
situações de assistência e despesas de cancelamento.
T - IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto
no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
U - VALIDADE
Programas válidos de acordo com as datas mencionadas em
cada programa.
DATA DE PUBLICAÇÃO
30 de Março de 2019.
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas
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 desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula
alteração de preço.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver alteração do
suplemento de combustível inserido no preço nos termos
constantes da cláusula alteração de preço. As categorias dos
hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura seguem as
normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os
mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios à agência não seja possível manter ou confirmar
a reserva 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 contratado 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 baseados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de
quarto triplo sendo por norma colocada uma cama extra que
pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados
com duas camas ou 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 completa não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro
serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte,
no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão
definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra,
sem carácter vinculativo os quartos podem ser utilizados a
partir das 14h do dia de chegada 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.
PROVEDOR DO CLIENTE
A Sonhando S.A. aderiu ao Provedor do Cliente das Agências
de Viagens. As reclamações deverão ser apresentadas no
prazo máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a que
respeita, por escrito, para a seguinte morada: Rua Duque de
Palmela, nº2 - 1ºDtº, 1250-098 Lisboa.
As Reclamações são objecto de apreciação preliminar de
modo a avaliar a sua admissibilidade sendo indeferidas
aquelas que manifestamente sejam de 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.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam aplicadas à viagem
em causa

clarada(s) insolvente(s).
Mais informações sobre os principais direitos ao abrigo do
Decreto-Lei nº 17/2018 de 08 de março, devem ser consultadas aqui e em
http://www.sonhando.pt/CondicoesGerais

