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Este ano é muito importante para nós, porque iniciamos uma nova 
etapa como operador turístico. Uma etapa onde você será o maior 
protagonista! 

Renovamos a nossa marca para transmitir uma mensagem: Juntos, 
e agora mais do que nunca, somos capazes de criar as melhores ex-
periências. 

Por isso a partir de agora, você, a sua agência de viagens, nós e a nos-
sa marca de atividades de receptivo Coming2, somos The Co-Trave-
llers. A nossa missão como Co-Travellers é de tornar realidade a via-
gem que idealizou e que esta termine com as melhores recordações.

The Co-Travellers somos todos  os que tornamos a viagem dos seus 
sonhos uma recordação. Contribuindo com o que de melhor sabe-
mos fazer, criando em conjunto, apostando por chegar mais longe na 
realização de viagens inesquecíveis.  

Neste compromisso de chegar mais próximo do que deseja, um dos 
nossos grandes desafios será potenciar ao máximo as experiências, 
graças às vantagens que as sinergias entre as nossas empresas ir-
mãs trazem, tais como Bahia Principe e Coming2, assim como defen-
der a essência tradicional dos operadores que se preocupam em dar 
o melhor serviço, o mais profissional... Esse serviço que vale e muito 
a pena, deverá ser solicitado à sua agência de viagens de confiança 
para criar a sua viagem. Não valerá a pena ter a certeza e a tranquili-
dade de que as coisas vão correr bem? Provavelmente serão melho-
res do que esperava! 

O ano passado apresentamos novos destinos, novas experiências... 
Mas este ano decidimos criar novas ilusões para partilhar. 

Esperamos continuar a seu lado. 
Esperamos sinceramente continuar a viajar consigo.

Isabel Piñero
Vice-presidente de Marketing

e Comunicação do Grupo Piñero

Caro viajante



Paraísos familiares
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Espanha
Maiorca 
Grupotel Alcudia Suite 4* pág/16

Menorca 
Club Hotel Aguamarina 3*Sup pág/18

Ibiza 
azuLine Hotel Coral Beach 3* pág/20

Tenerife 
Fantasia Bahia Principe Tenerife 5* pág/24
Sunlight Bahia Principe Tenerife 4*Sup pág/26
GF Isabel 4* pág/28

Lanzarote 
HL Paradise Island 4* pág/32

Fuerteventura 
Elba Carlota Beach & Convention Resort 4* pág/34

Gran Canária 
Abora Catarina by Lopesan Hotels 4* pág/36 
Taurito Princess 4* pág/38

Marrocos
Agadir 
Allegro Agadir 4* pág/40

Saïdia 
Ibersotar Saïdia 5* pág/42 

Italia
Sardenha 
Voi Tanka Resort 4* pág/46

Caraíbas
República Dominicana  
Grand Bahia Principe Cayacoa 5* pág/50 
Grand Bahia Principe El Portillo 5* pág/52 
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 5* pág/54
Grand Bahia Principe Turquesa 5* pág/56
Fantasia Bahia Principe Punta Cana 5* pág/58 
México 
Grand Bahia Principe Coba 5* pág/60

Relação de Hotéis Familiares 
que aparecem neste folheto

Na Soltour continuamos a enriquecer a nossa oferta de 
férias familiares com as melhores opções no segmento 
de alta qualidade e a preços acessíveis. As nossas 

recomendações para este ano são viver as experiências de nossos 
hotéis de cinco estrelas Bahia Principe na Riviera Maya mexicana e 
na República Dominicana e do novo pacote Soltour Family para as 
Canárias, Baleares, Sardenha e Marrocos que inclui uma seleção de 
alojamentos também de primeira categoría.

A especialização dos estabelecimentos seleccionados cumprem os 
mais altos padrões do mundo de férias familiares, com programas e 
instalações dirigidas exclusivamente para crianças em função das 
suas idades e acompanhadas por monitores especializados em lazer 
e cuidado infantil e juvenil.

Os mais pequenos da casa se divertirão com um amplo programa de 
actividades com as melhores instalações, tais com parques aquáticos, 
miniclubs, parques infantis e um sem fim de entretenimentos mais, 
enquanto os seus pais podem desfrutar do seu próprio tempo de 
lazer com absoluta tranquilidade. Não perca a ocasião de mergulhar 
numas férias familiares… totalmente paradisíacas.
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Soltour Family oferece-lhe uma seleção de hotéis para poder 
desfrutar em família, direcionados tanto para crianças como 
para adultos: piscinas infantis, clubes de atividades, espetáculos, 
Spa e outros programas. Só por realizar a reserva nestes 
estabelecimentos com Soltour terá uma série de vantagens para 
além de desfrutar de todas as atividades que o hotel lhe oferece.

Presente de 
boas-vindas 
para as 
crianças

Check-in
personalizado
À chegada ao hotel
 terá  um atendimento 
mais personalizado.

Diversão 
garantida
Equipa de animação e 
atividades tanto para 
adultos como para 
crianças.
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Em Tenerife 
Entrada Loro Parque/Siam Park 
Pela compra do Twin Ticket uma entrada grátis para criança.

Castelo Medieval  
Visita ao Castelo Medieval San Miguel, onde nos deixaremos levar 
pela nossa fantasia e podemos desfrutar de combates medievais, 
bobos e um jantar medieval.

Um barco pirata Shogum e Peter Pan 
Viagem de barco para realizar um passeio marítimo pela costa 
Sudoeste de Tenerife à procura de golfinhos e baleias-piloto.

Em Lanzarote
Ilha Graciosa 
Passeio em catamarã desde o molhe de Órzola até à ilha de La 
Graciosa. Visitaremos Caleta de Sebo, passeio marítimo com 
vistas para o arquipélago Chinijo e desembarcaremos na praia de 
La Francesa.

Em Fuerteventura
Aventura Atlântica 
A bordo do nosso barco com vidro de visão submarina. Descubra 
as praias selvagens de Papagayo: canoas, snorkel, banana boat e 
desembarque na praia em lancha rápida (única autorizada).

Em Gran Canária
Catamarã Multi-Aquático 
Experiência inesquecível pelas águas do sudoeste da Ilha de 
Gran Canária, onde adultos e crianças podem aproximar-se dos 
golfinhos e das baleias no seu habitat natural.

Em Saïdia 
Nador 
Visita meio dia a Nador.

Em Agadir 
Agadir 
Visita meio dia a Agadir.

Em Maiorca 
Palma Shopping (dia completo)  
Em Palma visita panorâmica ao Porto e à Bahía de Palma.  
Tempo livre (5 horas) para compras e conhecer a cidade  
por sua conta.

Em Menorca 
Tour Ilha
Visita guiada por Ciutadella e à Torre de Sant Nicolau. Almoço 
(não incluído) e tempo livre em Fornells. Subida ao Monte Toro e 
visita ao monumento megalítico de Torralba.

Em Ibiza
Ibiza e Formentera 
Na compra destas duas excursões, a primeira criança e grátis. 
Não pode deixar de visitar a ihla de formentera, dar a volta à ilha 
de ibiza e desfrutar de ibiza à noite. 

Excursões para 
toda a família
Soltour oferece uma série de excursões para 
viajar em família onde a primeira criança é 
totalmente GRÁTIS.

Válido para reservas de pacotes com um minímo de 5 noites e para estadias de 1 de Maio a 31 de Outubro. Consulte os dias de operação das excursões com os 
nossos guias, as excursões podem ser canceladas por motivos de força maior ou incumprimento de mínimo de participantes.



Family Premium
nas Caraíbas
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nas Caraíbas
Pensando nos mais pequenos, o Bahia Principe oferece 
um amplo programa de actividades com as melhores 
instalações... para que os reis da casa desfrutem como 
nunca.
E para que os pais relaxem como merecem.

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
Grand Bahia Principe Cayacoa
Grand Bahia Principe Turquesa (*) 
Grand Bahia Principe El Portillo (*)
Grand Bahia Principe Coba (*)
Fantasia Bahia Principe Punta Cana (*)
(*) Alojados em quartos Superiores.

(**) Não disponivel em Luxury Bahia Principe  
Cayo Levantado e Grand Bahia Principe Cayacoa.

• Presente de Boas Vindas.

• Ofertas para o banho. 

• Uso de roupões e chinelos para toda a família. 

• Minibar com refrescos, sumos e leite para crianças.

• Spa Infantil (com custo) (**).

• Zona de jogos e parque aquático Bahia Scouts. (**).

• Baby Station: Zona adaptada para os mais pequenos para  
 mudança de fraldas, com microondas, etc. (**).

• Miniclub.

• Club de Jóvens. (**)

Uma selecção de hotéis pensada para que 
a família toda possa desfrutar de umas 
féries de sonho.



Vantagens 
& Serviços
Com Soltour, o seu sonho começa 

quando realiza a reserva na agência 
de viagens. 
A partir desse momento, todos os 
nossos departamentos colocam-se à 
disposição para fazer com que as suas 
férias sejam agradáveis, graciosas e 
seguras. Soltour oferece-lhe um dos 
mais completos catálogos de vantagens 
e serviços para que desfrute do seu 
programa de férias.
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Vantagens  
para famílias
Soltour oferece-lhe uma seleção de hotéis 
para poder desfrutar em família e dirigida 
aos mais pequenos com piscinas infantis, 
clubes de atividades, espectáculos e outros 
programas. Além disso, em muitos deles a 
primeira criança terá o alojamento grátis 
sempre e quando esteja acompanhada por 
dois adultos no mesmo quarto. Se houver 
mais crianças também poderão beneficiar 
de descontos especiais. Soltour também 
oferece a possibilidade de selecionar 
quartos familiares ou comunicantes. 
Consulte condições em www.soltour.pt.

Noite antes do voo
Em viagens nas Caraíbas e para facilitar 
a ligação com os  voos transatlânticos de 
Madrid, a Soltour dá-lhe a possibilidade de 
se alojar num hotel próximo do aeroporto 
Madrid-Barajas por um preço especial. A 
deslocação aeroporto-hotel-aeroporto 
também está incluída. 

Assistência no 
aeroporto
Pode fazer o check-in diretamente na 
Companhia Aérea, sem a necessidade 
de passar previamente no balcão da 
Soltour. No entanto, perante qualquer 
eventualidade, dispõemos de um balcão 
de atendimento no aeroporto de Lisboa e 
Madrid para atender o viajante que tiver 
alguma dúvida ou necessidade.

Quartos de categoria 
superior
Na maioria dos hotéis deste catálogo 
poderá alojar-se em quartos superiores. 
Consulte em cada hotel as diferentes 
opções e suplementos.

Voar na  
classe business
Consulte as tarifas da classe business para 
os destinos que lhe interessam, de modo a 
poder desfrutar melhor da viagem desde o 
primeiro momento. 

Excursões
Para a sua comodidade e melhor 
planificação, a Soltour dá-lhe a 
possibilidade de contratar na mesma 
agência de viagens algumas excursões 
do destino. Também pode contratar à sua 
chegada com o nosso Recetivo Coming2.

Aluguer de automóvel
Em Baleares e Canárias, Soltour dá-lhe a 
possibilidade de usufruir de uma viagem 
ao seu gosto, pode levantar e devolver o 
seu automóvel de aluguer no aeroporto, 
aquando da sua chegada e no fim da sua 
estadia no destino escolhido.

Compra antecipada
A Soltour oferece uma seleção de 
estabelecimentos com descontos 
significativos para os clientes que reservam 
a sua viagem com antecedência.

Assistência à sua 
chegada
Os clientes que viajam com um pacote 
de férias (voo+transfers+hotel) são 
recebidos no aeroporto de destino pelo 
pessoal de nosso Recetivo Coming2. Além 
do mais, se viajar para as Caraíbas terá 
acompanhamento durante o transfer ao 
hotel.

Bilhete de passageiros
A sua agência de viagens poderá enviar-
lhe por e-mail a documentação da viagem 
contratada. Para a sua segurança e 
conhecimento, no bilhete de passageiro 
aparecem especificados todos os serviços 
contratados pelo cliente, o contacto da 
sua agência de viagens, o contacto do 
representante da Soltour no destino para 
onde viaja e o contacto do seguro.

Transfers privados
Damos-lhe a possibilidade de contratar um 
transfer privado do aeroporto para o hotel 
e vice-versa. Consulte suplemento.

Monoparental
Se viaja só com 1 ou 2 crianças, a 
Soltour oferece-lhe uma selecção de 
estabelecimentos com fantásticos 
descontos.

Seguro de viagem
Todos os pacotes de férias da Soltour 
incluem um seguro de viagem com a 
seguradora EUROP ASSISTANCE. Se 
desejar, damos-lhe a possibilidade de 
ampliar as coberturas de acordo com a 
opção que mais lhe convenha (na pág.63).

Prepare as suas férias  
na nossa página web
A partir de casa, com a sua família, pode começar a preparar as suas férias através 
da nossa web. Informe-se sobre o seu destino ideal, o hotel que melhor se adapte 
aos seus gostos, a praia com que sempre sonhou ou essa excursão com os seus...

É tão fácil como realizar um orçamento e o formalizar na sua Agência de Viagens de 
confiança.

Aqui começa a sua viagem, comece a desfrutar dela!



Prepare suas férias

ANTECIPE-SE 
E POUPE
Reserve agora e orgulhe-se de comprar ao 
melhor preço.
Aproveite as nossas ofertas de Compra Antecipada. 
Eleja entre os melhores destinos e hotéis com a tarifa mais económica.

O preço “desde” por pessoa inclui: Avião ida e volta de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/ou Outubro) em 

tarifa  “Promo”, estadia de 7 noites no hotel na categoría e régimen escolhido em quarto duplo base, transfers no destino, 

assistència com guías, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de Compra Antecipada atè 31/Março já 

aplicado. LUGARES LIMITADOS. Consulte condições em www.soltour.pt

VERÃO 2019 
preço desde Baleares

567 €

597 €

Canárias

641 €

671 €

Caraíbas

1.080 €

1.150 €

Saïdia Agadir Sardenha

592 € 531 € 765 €

632 € 571 € 805 €

PARA RESERVAS  
ATÉ 31/MARÇO

PARA RESERVAS 
DE 1/ABRIL A 31/MAIO
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Bem-vindo ao ponto de partida 
de uma viagem inesquecível. O 
kilómetro zero a partir do qual 

começaremos a percorrer os 4.992 
km² do território mais espectacular do 
Mediterrâneo. Agarre a sua mala e deixe 
voar a imaginação. Vamos mergulhar no 
lugar no qual se escondem milhares de 
planos, aventuras e emoções novas. Hoje 
e agora partimos rumo a esse paraíso 
chamados Ilhas Baleares.

Cenário de histórias nunca contadas, 
cheio de segredos e cantos por descobrir, 
Baleares é um arquiélago com alma própia, 
diferente de qualquer outro no mundo. 
Cinco ilhas decoradas por pequenas ilhotas 
que, combinadas num incrívelequilíbrio, 
compõe uma sinfonia de luxo para uma 
escapada com sabor a mar, céus azuis 
de horizontes infinitos, tradição, história, 
inovação e vida. A autêntica receita da 
felicidade.

Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera 
representam o único lugar do Mediterrâneo 
em que se podem desfrutar todos os 

prazeres da vida, sem exceção. Perder-
se na sua natureza que parece pintada 
a pinceladas de contrastes, envolta em 
fertéis vales, montanhas ancestrais, riachos, 
enceadas e falésias; passando pelas suas 
vastas planícies decoradas com carvalhos, 
amêndoeiras e oliveiras ancestrais; deixe-
se levar pela vitalidade das suas cidades 
e descansar na placidez eterna dos seus 
povos; encontrar o sabor do auténtico em 
cada prato; rir e dançar até ao amanhecer… 
Sensações que só se podem viver neste 
território único.

 Por tudo isto e por muito, muito mais, as 
Baleares são desde decadas o ponto de 
encontro mais desejado do Mediterrâneo 
quando se fala de férias. O seu espírito 
cosmopolita, tranquilo e extremamente 
discreto colocou-as como refúgio habitual 
das principais personalidades da esfera 
pública europeia e de personagens da 
realeza, da política e do espectáculo de todo 
o mundo.

Escolher só uma das suas ilhas é impossivel 
porque todas têm a qualidade privilegiada 

de ser um destino inesquécivel por si 
mesmo, com uma identidade própia 
que envolve e cativa a quem as visita. 
Diferentes na gastronomia, passado e 
história, língua, formas de vida e costumes, 
paisagens e património… Maiorca, Menorca, 
Ibiza e Formentera configuram uma 
paleta de cores plena de autenticidade, 
multiculturalismo e ecletismo mágico capaz 
de criar as mais belas recordações.

Por isso, da Soltour, este ano queremos 
que tenha tudo. E esta viagem que agora 
iniciamos inclui o plano completo: uma rota 
pelas Ilhas Baleares, do princípio ao fim, 
que o levará pelos seus cantos principais, 
suas festas e tradições mais enraízdas, 
o delicioso sabor das suas cozinhas 
ancestrais, a maravilha das suas paisagens 
plenas de contrastes, a imaculada claridade 
das suas águas, a amabilidade das suas 
gentes e a magia infinita da sua luz. Puro 
mediterrâneo servido na bandeja. Pura 
felicidade.
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Os sabores de Maiorca
Um dos planos a não perder para conhecer 
Maiorca a fundo é submergir-se plenamente 
na sua gastronomia. Nas despensas 
tradicionais da ilha descobrirás que além 
de muito sabor a mar também há muito 
de campo e montanha, com pratos tão 
deliciosos como o arròs brut que te servirão 
nas tabernas e restaurantes das aldeias de 
interior, capaz de concorrer com uma boa 
paelha em frente ao mar. Não deixes de 
provar o frit mallorquí, a llampuga (muito 
típica no outono), a sempre deliciosa 
ensaimada, a sobrassada de porc negre, as 
cocas de verduras, o trampó ou o tumbet 
que leva o melhor da horta maiorquina 
- ideal para veganos e vegetarianos. 
Mais além da cozinha tradicional, na ilha 
também se podem saborear as inovadoras 
propostas culinárias de chefs com Estrela 
Michelin e provar pratos de todos os cantos 
do mundo: japoneses, libaneses, indianos... 
Uma paleta de sabores infinita que combina 
na perfeição com os ares mediterrâneos. 

As angras mais especiais 
de MENORCA
É impossível negar o seu encanto. 
Impossível não querer passar a vida inteira 
nelas. A sua beleza e tranquilidade é tal 
que geram uma atração irresistível: as suas 
águas cristalinas de intensos azuis, areias 
douradas e verdes pinhais formam um 
quadro idílico no qual é possível escapar 
das obrigações e do stress. Cala Pregonda, 
Es Talaier, Cala Pilar, Cala Tortuga, Cala 
Binigaus, Son Saura, Cavalleria ou Cala 
Turquet são só algumas das praias virgens 
de Menorca com mais encanto, angras 
que poderás desfrutar durante os teus 
dias na ilha, quando e como queiras. Para 
chegar a algumas delas terás de caminhar, 
mas vale a pena já que trilhos que levam 
a estes pequenos paraísos escondidos 
são percursos repletos de vegetação 
mediterrânea e com umas vistas dignas de 
um postal.

IBIZA Arte, história e o 
melhor ambiente em Dalt 
Vila
O centro histórico de Ibiza, Dalt Vila, é uma 
das joias monumentais que não deves 
deixar de visitar durante os teus dias nas 
Pitiusas. Esta trama de ruelas amuralhadas 
que dão as boas-vindas a quem chega a 
Ibiza por mar, exibe com orgulho o seu título 
de Património da Humanidade e oferece 
recantos únicos em que tirar mil e uma 
fotografias para recordar. Mais acima, na 
colina para onde parecem escalar todas 
essas pequenas ruas de Dalt Vila, está a 
catedral de Ibiza, um dos templos mais 
belos que encontrarás na ilha e, nos seus 
arredores, poderás visitar vários museus. 
Depois de um pouco de arte e história, 
aproxima-te das ruas da moda, entre Plaza 
del Sol e Sa Carrosa. Ou desce até a Plaza 
del Parque, ao pé já das muralhas, onde há 
vários bares e tabernas onde desfrutar de 
um copo ou aperitivo a qualquer hora.    15

IBIZA  Moda de Ibiza para 

surpreender

Ibiza e Formentera podem se orgulhar da 
natureza, das praias, da gastronomia… e 
do estilo. A sua moda Adlib é uma das mais 
conhecidas no mundo inteiro e representa 
uma das amostras da tradição reinventada 
mais importante do planeta. Inspirada no 
trajes típicos das ilhas, com tecidos de linho 
e algodão natural de cor branca imaculada, 
babados, bordados é uma prenda perfeita 
para oferecer a qualquer um. Podem-se 
encontrar lojas exclusivas no  centro de 
Ibiza, Vila, e também em alguns postos dos 
mercados hippies como o de Las Dalias ou 
o de Punta Arabí, ambos na cidade de Santa 
Eulària des Riu.

MENORCA Um entardecer  
na Cova d’en Xoroi
Se existe um canto em Menorca que é capaz 
de conquistar absolutamente a todos os 
que o visitam esse é a Cova d’en Xoroi. Uma 
milenária gruta que se abre num altíssimo 
penhasco sobre o mar, olhando para onde 
se põe o sol, e ao qual se chega por sinuosas 
escadas, túneis e passagens esculpidas na 
pedra que criam terraços e varandas que 
parecem suspensos no ar, por cima das águas 
cristalinas do Mediterrâneo. Este monumento 
natural é, além disto, um bar que se pode ir em 
qualquer momento do dia, mas cujo ambiente 
mais animado concentra-se ao pôr de sol: 
risos, copos, conversas entre amigos e música 
suave para colocar a cereja no topo do bolo a 
um dia perfeito.

MAIORCA Parques 
naturais imprescindíveis
Maiorca conta com numerosos parques 
naturais onde pode desfrutar de 
caminhadas, rotas em bicicleta, pic-nics ao 
ar livre e banhos mediterrâneos. O maior de 
todos está no norte: S’Albufera de Maiorca, 
junto à praia de Muro, um grande pantanal 
perfeito para o avistamento de aves e 
insetos nativos. Na costa Este destaca-se o 
Parque Natural de Mondragó que esconde 
duas das praias mais bonitas da ilha. Mas 
sem dúvida, impressionante é o Parque 
Nacional da Cabrera: desde a Colonia 
de Sant Jordi saiem barcos que levam 
diretamente à ilha onde se pode desfrutar 
da sua natureza e de enseadas mágicas, 
completamente desertas.

A não perder Nós levamos-te 
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Situação Na baía de Alcudia, a apenas 150 metros da praia de Muro.

Alojamento Os Estúdios dispõem de casa de banho completa, secador de cabelo, espelho cosmético, cozinha, dormitório e zona de descanso. 
Os Apartamentos dispõem de casa de banho com duche o banheira, secador de cabelo e espelho cosmético, ar condicionado, duas TV por saté-
lite internacional (no dormitório e sala) e sofá-cama na sala de estar. Ligação Wi-Fi gratuita e cofre (com custo). Capacidade máxima Estúdio: 2 
adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, bar salão com terraço e snack-bar. Ligação Wi-Fi em todo o hotel e internet corner gratuito. Grande piscina com zona 
infantil. Possibilidade de aluguar intercomunicadores, carrinho de criança e babysitter (com custo). Parque infantil e mini clube. Ténis de mesa e 
bilhar (com custo). Programa de entretenimento para adultos e crianças.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Buffet dietético de pequeno-almoço e variedade de sala-
das, massas, sopas, pratos internacionais. Na cozinha ao vivo, desfrute de carne, peixe e vegetais frescos e o tempero que mais gosta. Durante a 
semana, haverá dois jantares temáticos (noites de gala e cozinha local). 

Características Dispõe de 122 apartamentos. O hotel dispõe de instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Este hotel foi 
premiado com o prémio Holidaycheck Quality Selection 2016.

Tudo Incluído Às refeições inclui: refrescos, cerveja e vinho. No bar inclui refrescos e bebidas alcoólicas, café e bolo segundo a carta de TI (eti-
quetas pretas e premium com custo). Consultem horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.

ESTÚDIO

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Piscina com zona infantil

Parque infantil 

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

658€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 
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Club Hotel Aguamarina 3* Sup
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Situação Na baía de Arenal d'en Castell, em 1ª linha do mar e a poucos metros de uma praia de areia branca, com aceso direto.

Quartos Duplos Standard com casa de banho completa, telefone, TV-SAT, ar condicionado, cofre e minibar (ambos com custo), terraço ou 
varanda. A limpeza e a troca de toalhas realizam-se diariamente. Alguns com vista mar (com suplemento). Quarto Quádruplo com duas camas 
individuais dobráveis e beliche de parede. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos e Quádruplo: 2 adultos + 2 
crianças.

Instalações 2 Restaurantes (cada cliente deve usar o do seu edifício), 2 bares, sala de TV, sala de videojogos, internet corner de uso livre com 
acesso à internet (com custo), Wi-Fi (com custo). 5 piscinas: 2 piscinas de 25 mts, 1 de borbulhas só para adultos (ao ar livre), 2 piscinas infantis 
(uma delas com escorregas e jogos) e escorregas de água (para maiores de 6 anos com altura mínima de 1,10 metros), solário com espreguiça-
deiras e serviço de toalhas de piscina (com custo). Mini-disco, parque infantil com zona de jogos. Ginásio, campo de voleibol, campo de ténis, 
mesa de ping-pong, mesa de bilhar, petanca e basquetebol e campo de tiro. Cabeleireiro, souvenirs, lavandaria auto-serviço e supermercado.
Animação com diferentes grupos de atividades segundo idade: Babyclub (2 e 3 anos), Mini-clube (4 aos 7 anos), Maxis (8 aos 11 anos), Teenies (12 
aos 17 anos) e Adultos (a partir de 18 anos).

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus (bebidas incluídas ao jantar) e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 549 quartos. 

Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições inclui: água, refrescos, sumos, vinho, cerveja e vinho da casa. À tarde café, chá, 
snacks (sandwiches) e pastelaria variada. Serviço de bebidas com/sem álcool segundo carta para clientes em tudo incluído (etiquetas pretas e 
reservas têm suplemento). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao hotel.

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Parque aquático

Parque infantil 

Miniclub

Minidisco

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

567€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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azuLine Hotel Coral Beach  3*
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Situação A apenas 50 metros da tranquila praia de Es Canar, a 400 metros da praia de Cala Nova. 

Quartos O Duplo equipado com casa de banho completa e secador de cabelo, TV via satélite, ar condicionado, telefone e terraço privado. Com 
custo: cofre e ligação Wi-Fi. Quádruplos que são mais espaçosos. Quartos Premium renovados com mobilia mais moderna e com toalhas de pis-
cina: Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo/Premium: 2 adultos + 1 criança; Quádruplo: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar-salão, snack-bar, área de internet (com custo) e Wi-Fi nas zonas comuns (com custo). 2 piscinas (uma para adultos 
e outra para crianças) com espaçoso terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Zona de jogo e Miniclub (para crianças de 4 aos 12 anos e de 
Maio a Outubro). Pista desportiva, bilhar (com custo), pólo aquático, futebol de salão e ténis de mesa. Animação diária com desportos e jogos 
durante o dia e espetáculos e atividades durante a noite. Receção 24 horas.

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus com bebidas (refrescos, vinho e cerveja)  incluídas ao jantar e Tudo Incluído. Restaurante buffet com 
cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 255 quartos. É um hotel perfeito para desfrutar de umas férias em família, de casal e é um hotel com acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida. 

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui: àgua, refrigerantes, cerveja e vinho. Snacks e gelados. Seleção de bebidas locais com e 
sem álcool, de acordo com a carta tudo incluído (etiquetas negras e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

DUPLO

694€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Zona de jogo infantil

Piscina infantil

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Iniciamos uma nova viagem, uma muito especial esta vez: uma imersão num 
universo paralelo de territórios mágicos e lugares  inexplorados, ilhas virgens e de 
energia vulcânica que liga directamente com  o centro da terra. Vamos rumo às Ilhas 

Canárias e entramos nesta galáxia atlântica que emerge entre as águas do oceano como 
um destino imprescindível onde se pode abandonar ao prazer.A somente duas horas e 
meia de avião desde Madrid estão as ilhas afortunadas, chamadas assim pelo seu clima 
subtropical que faz com que o seu universo de mais de 500 praias  infinitas e 7.493 km² 
de natureza sem igual sempre brilhe o sol. Situadas na região natural de Macaronesia, 
estas 7 ilhas canárias dividem muitas das suas características com Cabo Verde, Açores, 
Madeira e Selvagens… Mas têm algo de diferente, algo único, especial.
Tenerife, Gran Canária, La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote… Todas 
elas, juntamente com o pequeno arquipélago de Chinijo e o islote de Lobos, formam o 
que podemos a denominar a galáxia do eterno verão, 7 paraísos  e meio que fornecem 
uma infinidade de possibilidades de desfrute a qualquer viajante em qualquer época do 
ano. Sim, porque as Canárias oferecem 3.000 horas de sol por ano que dão para viver mil 
aventuras, saborear lentamente o descanso, oferecer-se momentos únicos de bem estar 
e deixar-se levar por propostas de diversão mais divertidas. Sem desculpas.

A efervescância da sua origem vulcánica traduz-se não somente numa paisagem de 
lugares incríveis, mas também numa vida cultural que articula de ilha em ilha, com dois 
pólos centrais em constante ebulição: Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran 
Canária, as duas capitais desta galáxia de terrenos  lunares, vulcões e longas linguas de 
areia que beijam o Atlântico.

A nossa viagem às Canárias leva-nos a um novo mundo, de natureza selvagem, espaços 
desertos, crateras, penhascos de lava, praias de areia negra, fundos marinhos cheios de 
vida… Um mundo onde  40% de superfície é território natural protegido, com sete zonas 
declaradas Reserva da Biosfera, três reservas marinhas e quatro parques nacionais 
que nos deixam boquiabertos perante a espectacularidade das sus vistas: o Timanfaya, 
em Lanzarote; a Caldera de Taburiente de La Palma; o Teide, em Tenerife, a zona de 
Garajonay, em La Gomera. Lugares que levam além do que a imaginação permite e que 

foram cenários de filmes como Moby Dick, Fúria 
de Titans, Exodus, O ditador, Fast & Furious 6, Los 
abrazos rotos, Wild Oast... 

Um set de filmagens que, na Soltour, queremos 
que seja o protagonista, onde criar os seus 
momentos inesquéciveis, descubra o carinho das 
suas gentes, a alegria das suas festas sem fim, a 
beleza da suas praias, a harmonía da sua cultura, 
o sabor da sua tradição. Prepare a sua mala, abra 
a sua imaginação e suba a nossa nave espacial 
do tempo: estamos a ponto de entrar na órbita 
do arquipélago mais espectacular do oceano 
Atlântico. Canárias e as suas sete maravilhas 
esperam por nós.Iremos percorrê-las uma a uma, 
todas. Sem excepção.

GRAN CANÁRIA A magia 
piscatória de Mogán 
Mogán e o seu animado porto é um dos 
pontos do litoral da Grã Canária que 
melhor conserva a sua essência piscatória. 
Pontes, jardins de flores, canais de água 
que brilham à luz do sol... Apesar de 
representar um dos pontos turísticos por 
excelência na ilha, junto com a Praia do 
Inglês ou a maravilhosa Maspalomas, o 
Porto de Mogán é sobretudo tranquilidade, 
paz, harmonia, serenidade e todas essas 
pequenas coisas que agradecemos quando 
queremos deixar para trás o ritmo imparável 
da cidade. Diz adeus ao telemóvel, esquece 
a televisão e sai para desfrutar dos seus 
trilhos por falésias e percursos junto ao mar, 
toma banho nas suas praias, embarca num 
veleiro, submerge-te no Atlântico e saboreia 
um bom peixe fresco na brasa, sentado 
numa das inúmeras esplanadas que há nas 
ladeiras das suas montanhas.

LANZAROTE  
Postais da Lua 
Se prometeste à tua cara-metade a Lua, 
tens uma solução muito fácil: oferecer uns 
dias em Lanzarote. Mas guarda na mala 
calçado desportivo porque a aventura 
assim o exige: terás de caminhar por 
trilhos de lava, crateras adormecidas, lagos 
naturais e ladeiras encrespadas. Entre 
as suas dezenas de vulcões já inativos, 
destaca-se como cenário para trilhos de 
trekking o Vulcão Caldera Blanca. Podes 
fazê-las a pé ou também viver a experiência 
de reservar um trilho em dromedário: saem 
da incrível povoação de Uga, com as suas 
pequenas casinhas brancas que brilham 
sobre um fundo de montanhas pretas.

Canárias
Paisagens de filmes

TENERIFE Mergulho na 
praia de La Tejita
O Médano e a zona de Montaña Roja é uma 
das paragens mais fascinantes de Tenerife. 
A seu lado, junto à sua praia principal, 
encontrará a praia de La Tejita que se 
destaca entre as demais valorizada, pela 
sua grande extensão de areia dourada (até 
1 km de comprimento) e por estar longe de 
toda a urbanização e sinal de vida humana. 
É efetivamente, uma das praias que 
conserva o seu carácter autêntico e natural 
intacto e permite desfrutar da maravilha 
de Tenerife longe de toda a civilização: só o 
mar, você e os seus. 

A não perder
Nós levamos-te 
Reserve as suas excursões na sua 
Agência ou quando chegar ao Hotel
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Nosso Tudo Incluído em Tenerife

Tudo Incluído
•  Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos 
restau rantes e bares do nosso hotel (Consultar horários no diretório 
de ser viços do hotel). Os buffets gerais são exclusivos para os 
clientes do  hotel em que estão alojados.

•  3 jantares à la carte por semana/estadia e com reserva prévia 
em  qualquer dos nossos restaurantes de especialidades: Brasileiro, 
Italiano,  Mexicano e Asiático. Para o jantar é obrigatório o uso de 
roupa formal. 

•  Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até as 23 hrs. no 
lobby  bar. Todas as bebidas consumidas depois das 23 hrs serão 
com custo adicional.

•  Granizados, café, refrescos e cerveja no bar da piscina das 10 às 18 
hrs. 

•  Programa de atividades para crianças no Miniclub (dos 4 aos 12 
anos).  

•  Uso e desfrute das instalações desportivas especificadas no 
apartado de  desportos e atividades dentro do recinto do hotel. 

•  Programa de animação e shows noturnos.

•  Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas piscinas 

(este  último com depósito prévio).

Desportos e atividades
Ténis, minigolf, ping pong, dardos, voleibol, tiro com arco e ginásio 
(idade mínima 16 anos). 

Outros serviços com custo
Serviço de babysitter (com reserva prévia). Bahia Spa para adultos. 

Cabeleireiro. Serviço de lavandaria. Serviço médico. Bebidas 

Premium, primeiras marcas e outras bebidas não especificadas 

na carta do Tudo Incluído. O consumo no Disco Bar La Fiesta e no 

Sport Bar. Chamadas telefónicas para o exterior, email, fax, internet 

e wifi. Loja Lobby Shop. 

Sunlight Bahia Principe

Tenerife
Sup

Tudo Incluído
•   Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails locais nos 
restaurantes e bares do nosso hotel (Consultar horários no diretório 
de serviços do hotel). Os buffets gerais são exclusivos para os 
clientes do hotel em que estejam alojados.

•   3 jantares à la carte por semana/estadia e com reserva prévia em 
qualquer dos nossos restaurantes de especialidades: SteakHouse, 
Italiano e Asiático. Ao jantar é obrigatório o uso de roupa formal.

•   Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) até às 23 hrs. no 
lobby bar. Todas as bebidas consumidas depois das 23 hrs terão custo.

•   Granizados, café, refrescos e cerveja no bar de piscina das 10 hrs. 
até às 18 hrs.

•   Programa de atividades para crianças no Miniclub (4 a 12 anos).  

•   Uso das instalações desportivas especificadas no diretório de 
desportos e atividades dentro do recinto do hotel.

•   Programa de animação e shows noturnos.

•   Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina.

Desportos e atividades
Ténis, futebol, basquetebol, ping pong, dardos e ginásio. 

Outros serviços com custo 
Serviço de babysitter (com reserva prévia) e aluguer de carros de 
bebé. Bahia Spa para adultos e crianças. Serviço de lavandaria. 
Serviço médico. Serviço de quartos. Bebidas Premium, primeiras 
marcas e outras bebidas não especificadas na carta de Tudo 
Incluído. Chamadas telefónicas para o exterior, email, fax, Internet e 
Wi-Fi. Loja Lobby Shop.

Fantasia Bahia Principe

Tenerife

Sunlight Bahia Principe Tenerife

•  Bombons + garrafa de espumante à chegada. 
•  Serviço de roupões e chinelos no quarto para uso no hotel.
•  Um jantar adicional num restaurante temático.
•  Amenidades especiais no quarto.
•  Bebidas incluídas em Disco Bar La Fiesta.
•  Minibar Upgrade.

Serviço Premium  
Serviço Premium oferece inumeráveis serviços 
especiais, alguns são:

16€ por adulto  
e noite

Surpresas que tornam a sua estadia em algo inesquecível:

•  Decoração no quarto. 

•  Descoberta noturna.

•  Presente de boas-vindas.

•  Vinho espumante e chocolates.

•  Possibilidade de manter o quarto até à saída para o aeroporto 
(sujeito a disponibilidade).

•   15% de desconto em tratamentos Spa, exceto massagens de 25 
minutos e promoções.

É imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.

Atenções Especiais Gratuitas  
(para ambos hotéis)

E se este evento especial coincidir com a sua estadia no Bahia 
Principe, oferecemos-lhe no primeiro dia:

•  Decoração no quarto. 

•  Vinho espumante e chocolates.

É imprescindível apresentar licencia matrimonial.

Aniversário de casamento

Noivos

TENERIFE    23
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Tenerife
San Miguel de Abona - Tenerife 
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958€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Situação Entre o pequeno povoado piscatório de Los Abrigos e Golf del Sur. 

Quartos 372 unidades (Superior, Júnior Suite e Family Master Suite) com camas Twin ou Queen ou King size, casa de banho, duche, secador de 
cabelo, espelho de aumento e amenidades, ar condicionado, telefone, TV Led, sistema centralizado de luzes, chaleira para chá e café, mini-bar 
(reposição diária), cofre, Wi-Fi (com custo), carregador USB e varanda ou terraço. Júnior Suite Swin Up (+ 18 anos): acesso direto à piscina Swim 
Up exclusiva para hóspedes. Family Master Suite: banheira e zona de estar independente. Júnior Suite Vista Mar e Family Master Suite Vista Mar 
com vista para o oceano. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade Máxima Superior: 2 adultos; Júnior Suite/Family Master Suite: 3 adultos + 
1 criança; Júnior Suite Swin Up: 3 adultos .

Instalações e Serviços 4 piscinas, 3 jacuzzis, um kids water park com escorregas e todas com solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de 
toalhas de piscina (a pedido).Tem tudo o que necessita se viajar em família: sala de amamentação, baby station, aluguer de carrinhos de bebe 
(com custo), baby sitter (com custo) e berços ( a pedido). Wi-Fi no lobby 24 horas e Wi-Fi Premium com custo. Ténis, futebol, basquetebol, ping 
pong, dardos e ginásio. Bahia Spa para adultos e crianças (com .custo): massagens e tratamentos.

Bares e Restaurantes Diferentes restaurantes à la carte (asiático, italiano e steak house) e restaurante principal tipo buffet. Dispõe de pratos 
para vegetarianos, celíacos e diabéticos (devem ser solicitados à chegada ao hotel), canto para crianças. Um Pool Restaurante e um Snack Bar, 
este aberto das 23 pm às 7 am. Ao jantar é obrigatório o .uso de indumentária formal. Também dispõe de seis bares.

Entretenimento O Teens Club (exclusivo adolescentes): bilhar, mesa de futebol ou ping pong e pista de dança e o Kids Club: Workshop de dis-
farces e trabalhos manuais, culinária e jogos infantis. Pela noite há espetáculos.

SUPERIOR

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Parque aquático

Kidsclub

Teensclub

Zona de jogos

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt.
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Tenerife
Costa Adeje - Tenerife
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Situação No sul de Tenerife, na Costa Adeje, próximo do campo de golfe de Costa Adeje com excelentes vistas para o mar e  la Gomera.

Quartos As 215 unidades (Standard e Júnior Suite) estão equipadas com camas Twin Size ou King size, casa de banho com banheira com duche, 
secador de cabelo e amenidades, ar condicionado, ventilador de teto, telefone (chamadas externas com custo), TV por satélite, cofre (com custo), 
mini-bar (refrigerantes, reposição diária), Wi-Fi (com custo) e varanda ou terraço. A Júnior Suite além disso tem banheira de hidromassagem com 
duche e zona de estar com sofá cama. Capacidade máxima  Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Júnior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 
3 adultos. 

Instalações e Serviços 2 piscinas uma com formato de lago e outra para crianças, uma jacuzzi pool exterior, rodeada por um solário com jardins, 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (este último com depósito prévio). Também podem desfrutar das 3 piscinas, uma delas para 
os mais pequenos e um jacuzzi integrado, situado no outro hotel que forma o complexo Bahia Principe Costa Adeje. Miniclub (4 aos 12 anos). 
Ténis, minigolf, ténis de mesa, dardos, voleibol, tiro com arco e ginásio (idade mínima 16 anos). Bahia Spa (com custo e idade mínima 16 anos): 
massagens, cabeleireiro, esteticista e sauna. Wi-Fi gratuito na área do lobby e da receção.

Bares e Restaurantes O Restaurante Principal oferece uma ampla oferta tipo buffet, de cozinha internacional. Os clientes poderão saborear a 
cozinha asiática e mexicana, além da cozinha italiana e brasileira  nos restaurantes do Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. Também dispõe de 
pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos (devem ser solicitados à chegada ao hotel) e  canto para crianças no buffet. Ao jantar é obrigató-
rio o uso de indumentaria formal. O cliente poderá aceder a qualquer das instalações do Bahia Principe Costa Adeje exceto restaurante buffet.

Entretenimento Programa de entretenimento internacional para adultos e crianças (dia e noite). Acesso ao Bahia Principe Village.

801€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Minigolf

Ping Pong

Minidisco

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

JÚNIOR SUITE

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



28    TENERIFE

GF Isabel 4*



TENERIFE    29

APARTAMENTO

Situação A 600 metros da Praia de Fañabé, a 2 km do Palácio de Congressos "Magma Arte & Congressos".  

Alojamento Apartamento 1 quarto com amplo salão, casa de banho e secador, telefone, TV-SAT, ar condicionado, cofre (com custo), cozinha: 
frigorífico, micro-ondas, torradeira e cafeteira, varanda ou terraço. Bungalows com terraço privado com área ajardinada. Vilas podem ser de 1 ou 
2 quartos de 2 andares e jardim privado com jacuzzi. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Apto. 1 quarto: 3 adultos + berço; 
Bungalows/Vila 1 quarto: 3 adultos + 1 criança + berço; Vilas 2 quartos (mínimo 4 adultos): 4 adultos + 2 crianças + berço.

Instalações  Restaurante buffet, snack-bar piscina, bar salão, bar Taraconte, bar Plaza, bar de sumos e Wi-Fi. Piscina principal em frente ao bar da 
piscina, com rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, piscina familiar localizada em frente à zumeria numa área tranquila e pis-
cina infantil com escorregas (todas elas climatizadas), solário com espreguiçadeiras, guarda-sois e toalhas de piscina (com depósito). Miniclub, 
baby-sitter (a pedido e com custo), parque infantil e pequeno espaço com comboio e cavalo móvel. Pista multifuncional (futebol de salão), campo 
de basquetebol, ginásio ao ar livre, ping pong e bilhares. Programa de animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e menus temáticos. 
Possibilidade de alimentos para celiacos e diabéticos (informar antes da chegada ao hotel).

Características Dispõe de 384 unidades.

Tudo Incluído Buffet com cozinha ao vivo. Às refeições: água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa. Pastelaria, carnes frias, tartes e doces no 
bar piscina. Sanduíches preparadas no bar salão. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas têm suplemento). 
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

656€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Check-in pessoalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades 

Parque e piscina 
infantil

Baby sitter

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



30 LANZAROTE

HL Paradise Island 4*



LANZAROTE    31

Situação Na povoação tradicional de Playa Blanca, a 1,5 quilómetros da praia. Serviço de autocarro gratuito à praia, várias vezes por dia. 

Alojamento Amplos modernos e funcionais Apartamentos de 1 quarto independente, sala com sofá-cama, frigorífico, micro-ondas e chaleira, ar 
condicionado, casa de banho completa com duche e secador de cabelo, telefone, televisão via satélite, ligação internet Wi-Fi e cofre (ambos com 
custo) e terraço ou varanda. Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança (não permite 4 adultos).

Instalações Restaurante tipo buffet, bar da piscina, bar salão com terraço chill out, snack-bar, discoteca, Wi-Fi gratuito no hall e zona de Internet 
(com custo). 2 piscinas para adultos, dois piscinas para crianças, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, miniclub (4-12 anos) e 
minidisco. Campo de ténis, campo polidesportivo, voleibol e ginásio. Parque Aquático "Dino Park"  (entrada incluída) diferentes escorregas para 
adultos e crianças, rio lento de 52 metros, área infantil com labirinto, piscina e escorregas para os mais pequenos, pista de carros (com custo). 
Parque exterior. Programa de animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet internacional com jantares temáticos 2 vezes por semana e buffet infantil. Também tem res-
taurante asiático e italiano.

Características Dispõe de 290 apartamentos. Composto por um edifício principal e vários edifícios anexos de 2 andares.

Tudo Incluído Tipo buffet, buffet chinês/Oriental 5 dias por semana. Às refeições: vinho da casa, cerveja, água e refrigerantes. Snacks, café, chá 
e bolo no bar da piscina. Bebidas locais com e sem álcool segundo carta do TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem bares, 
restaurantes e horários à chegada ao hotel.

APTO. 1 QUARTO

662€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Parque aquático

Parque Infantil 

Minidisco

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,  
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada  
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Exclusivo
Soltour 



Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

32 FUERTEVENTURA



FUERTEVENTURA    33

Situação Na primeira linha de praia, perto do campo de golf do Resort.

Quartos Duplos dispõe de casa de banho completa com secador de cabelo, espelho de aumento, ar condicionado, telefone, TV-SAT, refrigerador, 
cofre (com custo), terraço ou varanda. Junior Suite e Senior Suite com salão e quarto, vista para o mar e casa de banho com zona de chuveiro e 
banheira hidromassagem separadas. Os quartos Familiares são dois quartos duplos comunicantes, com chaleira para café e chá. Quartos adap-
tados (a pedido). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Júnior Suite/Senior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; 
Familiar (min 2 adultos + 2 crianças): 4 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, 3 bares, salas de congressos e convenções que possuem todo o equipamento tecnológico necessário, internet corner 
(com custo) e Wi-Fi grátis. Três piscinas exteriores (uma climatizada e outra infantil), solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Ginásio, jacuzzi, bil-
har (com custo), tiro com arco, aeróbica, carabina, hidroginástica. Casino com entrada grátis e jogos com custo. Centro de Talassoterapia (com 
custo e situado no contíguo hotel Sheraton Fuerteventura): piscina hidrotermal, piscina de vitalidade, banho romano, banho de vapor, sauna fin-
landesa, piscina de gelo, jacuzzi com água do mar ou nascente, duches de sensações, salão de beleza e tratamentos. Animação diurna e noturna.  

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Calças compridas exigidas aos cavalheiros durante o jantar.

Características Dispõe de 346 quartos.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas nacionais e internacionais, 
com e sem álcool segundo a carta para clientes em TI. Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

807€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças

Desconto em algumas 
excursões

Programa de 
Atividades

Parque infantil

Piscina infantil

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

Exclusivo
Soltour 



34 GRAN CANÁRIA

Abora Catarina by Lopesan Hotels 4*



GRAN CANÁRIA    35

Situação Numa área central da Playa del Inglés e muito próximo das Dunas de Maspalomas. Apenas a 15 minutos da praia e a 300 metros de 
um centro comercial. Transporte gratuito de autocarro para a praia várias vezes ao dia.

Quartos Tem 2 camas individuais, um divã ou sofá-cama, casa de banho completa com chuveiro, secador de cabelo, varanda mobilada, duas 
portas USB, TV-SAT, kettle, Wi-Fi, telefone, ar condicionado, cofre e minibar (ambos com custo). Os quartos familiares têm uma cama dobrável, 
jogos infantis, um presente da mascote Panchi, garrafa de 1,5lt água à chegada, banheira de bebé e aquecedor de biberões (a pedido e depo-
sito) e uma sala de jogos; No caso dos duplos standard, alguns tem uma mesa e uma cadeira. O Duplo Deluxe (+18 anos) tem uma máquina 
Nespresso (reabastecimento de cápsulas com custo), atenções de boas-vindas e check-in prioritário. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 
adultos + 1 crianças ou 3 adultos; Duplo Familiar: 2 adultos + 2 crianças;  Duplo Deluxe: 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet e snack-bar. Bar Lobby, bar da piscina, dispensadores de bebidas com água, refrigerantes, sumos e cervejas. 
Wi-Fi incluído em todo o hotel. Grande jardim com vegetação subtropical com espreguiçadeiras e guarda-sóis gratuitos, zona "só adultos", 5 
piscinas de água doce (2 delas para crianças e 1 climatizada). Parque infantil e Aboritos Club. Programa de animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet, composta por pratos internacionais, nacionais e regionais.

Características Dispõe de 410 quartos. Hotel completamente renovado.

Tudo Incluído Tipo buffet com 5 noites de gastronomia temática. As refeições incluem: água, cerveja, refrescos e vinho da casa. Snacks, san-
duíches, bolos, água, sumos, refrescos, café, cervejas e sangria. Bebidas locais com e sem álcool de acordo com a carta 
do TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO STANDARD

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Parque infantil

Piscina infantil

Aboritos 
Club

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,  
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada  
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

641€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 



36 GRAN CANÁRIA

Taurito Princess 4*



GRAN CANÁRIA    37

Situação Em pleno vale de Taurito, a 4 km do Porto de Mogán e a 30 mts da praia de Taurito.

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de cabelo, amenidades, ar condicionado, telefone, TV-SAT ecrã plano, sofá-cama 
ou uma poltrona, Wi-Fi gratuito, frigorífico, minibar (com custo e a pedido), cofre, terraço/varanda. Suites com 1 quarto e sala independente, 2 
casas de banho totalmente equipadas e 2 terraços ou varandas. Familiar Superior e Júnior Suites são mais amplas com sofá-cama e poltrona. 
Possibilidade de reservar o pacote Premium (com custo) que inclui: detalhe de boas-vindas no quarto: vinho, água e aperitivo, roupão e chinelos, 
jantar Premium (1 dia por semana) água, cerveja e vinho em garrafa durante os serviços no restaurante, acesso a uma melhor seleção de bebidas 
alcoólicas com marcas internacionais. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar 
Superior/Júnior Suite/Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações 2 Restaurantes, 5 bares, várias salas de conferências e internet corner (computadoras com custo). Wi-Fi gratuito. 3 piscinas, solário, 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas para a piscina (grátis à chegada e 2 trocas grátis). Parque infantil, miniclub. Campo de desportos multiu-
so, ginásio, squash, ping pong e sauna. Com custo: bilhares e massagens. Animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Ao jantar é obrigatório, aos senhores, o uso de calças compridas.

Características Dispõe de 405 quartos. 

Tudo Incluído No almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, cerveja, refrescos ou água. Café, chá e bolos e snacks no lanche da 
Choza. Bebidas locais segundo a carta de TI (marcas internacionais, etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consulte 
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

STANDARD

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), alojamento em quarto base,  
transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada  
até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Piscina infantil

Parque infantil

Miniclub

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

710€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 



Fechar os olhos e sentir o aroma das 
flores de jasmim e do pão recém-
elaborado que envolve cada poro da 

sua pele, caminhar por praias de areia fina 
amarela e ser testemunha do Mediterrâneo 
no seu máximo esplendor. Bem-vindo a 
Saïdia, uma terra para viver a magia das 
mil e umas noites e para descobrir todo 
o exotismo de Marrocos. Venha, respire 
e sonhe até ao infinito. A Pérola Azul do 
continente africano está à sua espera com 
toda a sua beleza para oferecer, sem dúvida, 
aquelas que serão as melhores férias da sua 
vida. 

A meio caminho entre o Rio Mouluya e as 
altas e imponentes montanhas de Beni 
Snassen, Saïdia é uma das cidades mais 
bonitas do nordeste de Marrocos. Um lugar 
que vive virado para o mar Mediterrâneo 
e que se soube reinventar a si mesmo 
deixando de ser uma zona agrícola de 
passagem para se transformar num dos 
destinos turísticos mais importantes de 
todo o norte de África. 

Saïdia é cor, é sabor, é cultura, tradição e 
folclore em estado puro e uma amostra 
única da indiscutível riqueza natural de 
Marrocos. Um destino que irá proporcionar 
passeios altamente românticos, 
panorâmicas únicas, passeios em 4x4 

por lugares dignos de qualquer postal e 
experiências únicas.

Além da sua cultura e das suas tradicionais 
construções de adobe, Saïdia é por 
excelência a capital do litoral da província 
marroquina de Berkane. Um destino onde 
as montanhas, rios e praias de águas 
mornas convivem em perfeita harmonia 
dando origem a um território natural e único 
na sua espécie.  Vigiada de perto pela zona 
montanhosa de Beni Snassen (uma zona 
que partilha território com a cordilheira do 
famoso Atlas), Saïdia é conhecida pela sua 
incrível praia, a maior e mais extensa do 
país. Com os seus quase doze quilómetros 
de longitude, as suas águas de intensa cor 
azul mediterrânea e a sua característica 
areia de tons dourados, esta praia estende-
se desde a foz do rio Uadi Kiss até à reserva 
natural do rio Mouluya. 

Algo que torna Saïdia num paraíso 
repleto de exotismo é o seu vasto leque 
de tonalidades. Um jogo de cores que 
alcança o seu máximo esplendor em cada 
pele curtida, em cada jelaba de homem e 
mulher, em cada bolsa de couro e, como 
não poderia deixar de ser, nos sacos de 
especiarias autóctones como a pimenta ou 
o cominho que se nos deparam no trilhar 
pelas suas ruas. Se bem que visitar as lojas 

mais modernas é também atração de um 
destino turístico como Saïdia, não existe 
nada melhor do que conhecer de perto o 
colorido mais puro de Marrocos vivendo 
a experiência do Souk de cada domingo 
ou descobrir os postos tradicionais que 
conformam a mítica Kasbah do Boulevard 
de Moulay Rachid.

Um pôr-do-sol na praia Despedir-se do 
astro-rei à beira-mar é um dos momentos 
inesquecíveis que viverá em Saïdia. Um 
entardecer que pela sua situação oriental 
ocorre entre as sete e as oito da tarde e é 
acompanhado por uma suave brisa morna 
que o irá surpreender agradavelmente 
dado que – apesar ser uma área de costa 
puramente mediterrânica – as temperaturas 
suaves são predominantes durante o ano 
inteiro. Os pores-do-sol na praia de Saïdia 
não só misturam brilhantes tons vermelhos 
e dourados como também são capazes de 
tingir a imensidade do Mediterrâneo com 
um véu dourado de enorme beleza repleto 
de magia e misticismo. Um autêntico 
espetáculo natural que vale a pena 
desfrutar na areia de praia ou em alguma 
das esplanadas ao longo do Boulevard 
Mohamed V. 

38 

Marrocos
Exotismo e cor
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Vale do Ourika
Uma das zonas mais bonitas situados no 
berço do Alto Atlas. A acolhedora aldeia 
de Sti Fatma é o ponto de partida para 
descobrir as maravilhas naturais que 
embelezam todo o vale. As esplanadas 
peculiares dos bares, situadas na metade 
do rio, valem a pena ser visitadas. As 
sete cascatas naturais que se escondem 
nesta zona maravilhosa são, sem dúvida, 
a atração principal dos visitantes e 
um espetáculo natural que deve viver 
na primeira pessoa. A primeira delas 
encontra-se à saída da povoação numa 
bela paisagem fácil de encontrar. Os mais 
aventureiros poderão descobrir as outras 
seis numa excursão repleta de caminhos, 
zonas de escalada e, sobretudo, com uma 
beleza natural incomparável.

Caminhadas en Beninassen
A meio caminho entre Berkane e Oujda, 
muito perto de Saïdia, encontra-se a serra 
calcária de Beni Snassen, um dos lugares 
com a maior biodiversidade de Marrocos. 
Habitado ainda por tribos zenatas de 
autênticos berberes com o seu rosto 
envolvido em lenços azuis de tecidos 
naturais, Beni Snassen é o cenário perfeito 
para desfrutar de um dia de caminhada 
de outro nível. Qual é o ponto de partida? 
Tafoughalt, uma cidade situada no coração 
da serra onde poderá apreciar uma ou 
outra delícia local.  Para além das várias 
espécies autóctones de flora e fauna, esta 
serra perto da bela zona de Riff é famosa 
pelas suas grutas (como a dos Pombos ou 
a do Camelo) e pelas incríveis gargantas 
de Zegzel, uma riquíssima zona repleta de 
árvores de fruto.

A noite Berbere
Qualquer pessoa que visite Agadir tem 
que apreciar este incrível espetáculo. 
Uma função repleta de surpresas onde 
desfrutará de um jantar típico marroquino 
enquanto se deixa levar pela música, 
cores e acrobatas que irão animar a sua 
noite. Dança do ventre, encantadores 
de serpentes hipnóticos e jogos de fogo 
são os principais ingredientes deste 
show de fantasia onde poderá saborear 
manjares tão típicos como a sopa “harira” 
e o cuscuz, entre muitos outros. A noite 
berbere termina com várias demonstrações 
musicais e folclóricas interpretadas pelos 
melhores artistas locais.

A não perder Nós levamo-lo até lá!
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

Visita a Essaouira
Uma das localidades piscatórias mais 
belas de toda a costa atlântica é, sem 
dúvida, Essaouira. Se precisar de se afastar 
da azáfama da cidade, este é o seu lugar. 
Destino de verão e de abstração por 
excelência, a sua Medina foi declarada 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
O seu clima quente e as suas maravilhosas 
praias de areia dourada fazem desta 
localidade um lugar imprescindível para 
visitar. Conhecida como a cidade do vento, 
as suas várias ruelas e a sua imponente 
muralha transportá-lo-ão para uma 
maravilha visual na qual, para além de se 
apaixonar a cada passo, encontrará uma 
abundante oferta gastronómica de marisco 
e peixe, a bom preço. Não se esqueça 
de visitar a grandiosa Skala du Port, o 
majestoso castelo de Essaouira, a partir de 
cuja torre pode apreciar uma fabulosa vista 
panorâmica da povoação.

Um pôr-do-sol na praia 
Despedir-se do astro-rei à beira-mar é um 
dos momentos inesquecíveis que viverá 
em Saïdia. Um entardecer que pela sua 
situação oriental ocorre entre as sete e as 
oito da tarde e é acompanhado por uma 
suave brisa morna que o irá surpreender 
agradavelmente dado que – apesar ser uma 
área de costa puramente mediterrânica – as 
temperaturas suaves são predominantes 
durante o ano inteiro. Os pores-do-sol na 
praia de Saïdia não só misturam brilhantes 
tons vermelhos e dourados como também 
são capazes de tingir a imensidade do 
Mediterrâneo com um véu dourado 
de enorme beleza repleto de magia e 
misticismo. Um autêntico espetáculo 
natural que vale a pena desfrutar na areia 
de praia ou em alguma das esplanadas ao 
longo do Boulevard Mohamed V. 

O Kasbah da avenida 
Moulay Rachid
Um dos pontos de interesse mais 
destacados no conjunto monumental 
de Saïdia é o Kasbah da avenida Moulay 
Rachid. Conhecido como La Alcazaba, 
esta construção é uma impressionante 
fortaleza de adobe original erigida no início 
do século XIX por ordem do sultão Hassan 
I. O Kasbah representa de forma magnífica 
o estilo arquitetónico mais preponderante 
das povoações interiores de Marrocos , 
próximas ao deserto de Merzouga. Com 
uma dimensão que supera os 15.000 m²  
e  com uma localização única, junto à foz 
do rio Uadi Kiss, a fortaleza tinha como 
finalidade proteger a fronteira com a  
Argélia, uma zona fronteiriça encerrada 
ao transito de mercadorias, veículos e 
passageiros desde o início dos anos 90.



Allegro Agadir 4*

40 AGADIR



Situação No coração da estância balnear de Agadir. No centro de um vasto jardim de cinco hectares. O hotel fica a 10 minutos do centro da 
cidade e rodeado por vários restaurantes, bares, cafés e lojas. O Aeroporto fica a uma distancia de 30 minutos.

Quartos Tem 321 luminosos e agradáveis distribuídos por dois edifícios de 4 plantas. Todos os quartos têm varanda ou terraço com vista para 
um grande jardim ou piscina com palmeiras, flores e aromas exóticos. Todos os quartos estao equipados com banheira, secador de cabelo, TV 
satélite, telefone, frigorífico, cofre (con custo) e ar condicionado ou aquecimento.

Instalações e serviços Restaurante buffet principal “Atlantis” onde o Pequeno-Almoco, o almoço e o jantar são servidos diariamente, um snack-
bar (aberto das 11: 00h às 17: 00h) e lobby bar (aberto das 11:00 às 23:00). O hotel dispõe de piscina e de piscina para crianças, praia privada, espre-
guiçadeiras, chapéus-de-sol e toalhas disponíveis na praia e piscina, as toalhas de piscina/praia tem un deposito, programa de entretenimento 
diurno e nocturno, actividades para crianças e Mini Club dos 4 aos 12anos, discoteca "Tan-Tan" (aberto das 23:00 às 01:00), teatro, campo de ténis, 
ginásio, cabeleireiro, serviço de lavandaria, estacionamento gratuito e recepção 24 horas.

Tudo Incluido O sistema All Inclusive inclui acomodação em quartos standard, uso da piscina, uso de guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas, 
refeições no restaurante principal e no snack bar, bebidas locais alcoólicas e não alcoólicas  nos bares do hotel , jantares temáticos, programa de 
actividades diárias como aeróbica, step, ginástica, ténis de mesa, vólei de praia, ténis, mini-futebol e basket, diferentes shows no teatro, acesso 
ao mini-clube, incluindo piscina infantil dos 4 aos 12 anos e acesso a uma área de praia apenas para hóspedes do hotel. Consultem horários de 
bares, restaurantes à chegada ao hotel.
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Oporto (para determinadas saídas) em tarifa oferta, em alojamento em quarto 
duplo base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico, taxas de aeroporto e taxas locais de hotel. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Piscina infantil

Parque infantil

Miniclub

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

673€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 
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Iberostar Saïdia 5*
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Situação Na primeira linha de mar, na povoação com o mesmo nome. A 5 km do centro de Saidia e a 20 km de Berkane.

Quartos 485 repartidos por 3 edifícios de 3 pisos cada um. Todos estão equipados com casa de banho com duche e banheira, secador de cabelo, 
TV satélite, telefone, ligação Wi-Fi, cofre, mini frigorífico, ar condicionado e terraço. Dispõe de quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Instalações e serviços Restaurante buffet com show cooking, 3 restaurantes temáticos : "Oujda" com gastronomia internacional em regime de 
buffet, "Oki" restaurante japonês e "Fez" restaurante marroquino à la carte e Bar-restaurante junto à piscina"Marrakech". Lobby bar, snack bar na 
zona de piscina e Jasmin bar. 4 piscinas exteriores, 1 piscina infantil e 1 piscina coberta/climatizada, espreguiçadeiras, toalhas (com depósito de 
10€ que se reembolsara ao devolver a toalha) e guarda-sóis na piscina e praia. Animação diurna e noturna, discoteca, miniclub (4-7 anos), maxi-
club (8-12 anos), teeniclub (13-17 anos), parque infantil, desportos aquáticos (com custo), sala de fitness (gratuito) e SPA (com custo) com circuito 
de agua, sauna, hammam, massagens e tratamentos de beleza (com custo). 

Tudo incluído Todas as refeições no restaurante buffet principal "Oujda". Restaurantes temáticos sujeitos a reserva e disponibilidade. Snack-Bar 
com pequeno-almoço continental das 10:30 às 12:00, almoço das 12:30. Self-service de bebidas e bebidas à la carte. Bar Jasmim desde as 13:00 até 
às 05:00 com cocktails, bebidas nacionais e internacionais. Bar Animação Casablanca das 21:00 a 23:00. Bar Tanger desde as 20:00 até à 00:00, 
shisha marroquina e bebidas (não incluídas). Horários sujeitos a disponibilidade por parte do hotel. Consultem horários, bares e restaurantes à 
chegada ao hotel. 

Check-in pessoalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças  

Desconto em algumas 
excursões

Parque infantil

Piscina infantil

Miniclub

Programa de  
actividades

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Oporto (para determinadas saídas) em tarifa oferta, em alojamento em quarto 
duplo base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico, taxas de aeroporto e taxas locais de hotel. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

661€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Descubra o ponto exato onde 
o verdadeiro paraíso em terra 
ganha vida, sinta a brisa suave 

do grande azul e deixe-se levar pela 
magia de paisagens virgens repletas de 
cascatas e altas colinas selvagens onde 
provavelmente pensará que é o destino 
mais belo do mundo: a ilha da Sardenha. 
Um lugar embalado pelas águas turquesas 
e mornas do Mediterrâneo, ideal para viver 
uma experiência autêntica e descobrir 
sabores deliciosos, tradições milenares e 
paisagens italianas dignas de um conto de 

fadas. 

Com milhares de anos de história, os 
quais até poderia contar em todas e cada 
uma das suas altas e robustas falésias, a 
Sardenha é a ilha mais extensa e completa 
do mar Mediterrâneo que surpreende por 
ser um refúgio natural cheio de espécies 
autóctones, lagos cristalinos, cascatas, 
grutas milenares e trilhos misteriosos 
onde reina o silêncio e a paz. Um destino 
onde poderá caminhar por quilómetros 
e quilómetros de praias de areia branca, 
como também explorar povoações repletas 
de uma essência piscatória e mística que 
impregna cada canto. 

Sardenha
O tesouro mais bem guardado
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Um passeio pela Sardenha 
milenar 
Poucos lugares no mundo possuem 
tanta diversidade como a Sardenha, uma 
ilha rodeada por praias paradisíacas 
de areia branca e águas azuis, onde 
poderá encontrar também a natureza 
mais selvagem e milenar. É exatamente 
aqui onde locais ancestrais assumem 
uma importância especial, tais como os 
misteriosos túmulos pontiagudos dos 
gigantes e o domus de Janas. 

Mergulhar na magia da Sardenha passa por 
conhecer o passado mais remoto da ilha 
com um passeio pela cultura dos Nuraga, 
uma civilização milenar que deixou um 
legado histórico no território que hoje em 
dia abrange mais de 200 quilómetros com 
mais de sete mil construções nugaras 
distribuídas por toda a geografia da ilha 
sarda. 

Descobrir os tesouros  
da Gruta Di Neptuno 
No cabo Caccia, no ponto exato onde o 
Mar Mediterrâneo nos guia pela natureza 
floral do parque natural regional de Porto 
Conte, encontra-se a impressionante Gruta 
de Neptuno. Uma gruta natural cheia de 
estalactites e estalagmites apta para todos 
os públicos que o farão aproximar-se de 
um espaço natural incrível a meio caminho 
entre a fantasia e o onírico. 

Com uma localização privilegiada, dado 
que são poucas as grutas naturais que se 
encontram ao nível do mar, a popular e 
sempre surpreendente Gruta de Neptuno 
acolhe tanto formações rochosas 
impossíveis (como os seus pilares com mais 
de doze metros de altura e trinta de largura) 
como o segundo maior lago subterrâneo da 
Europa com os seus mais de 120 metros de 
diâmetro. 

A não perder Nós levamo-lo até lá 
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel

De percurso pedestre por 
Gennargentu
Entre as províncias de Ogliastra e Nuoro, 
em pleno coração da Sardenha, encontra-
se o Parque Nacional do Gennargentu, 
uma das formações rochosas mais antigas 
da Europa e um verdadeiro paraíso para 
todos aqueles que procuram desfrutar de 
caminhadas, trekking, ou Nordic Walking ou 
também esquiar. 

As suas paisagens com uma beleza extrema 
onde não faltam restos arqueológicos de 
séculos passados fazem com que seja um 
dos cenários mais autênticos e relaxantes 
da Sardenha. Um lugar com picos com 
quase dois mil metros de altura onde 
poderá apreciar a extensa flora da ilha e 
algumas das espécies animais protegidas 
do território, tais como os veados sardos e 
as imponentes águias reais. 
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Sabor sardo em estado puro
O caráter autêntico da ilha italiana da Sardenha não seria 
possível sem a força e a autenticidade da sua gastronomia. 
Uma cozinha repleta de sabores antiquíssimos que se 
transmitem de geração em geração e que dão lugar a um dos 
receituários mais completos, diversos e excelentes de todos 
aqueles que constituem a bacia mediterrânica.

Para além de provar o tradicional queijo de cabra e os 
enchidos da terra, não pode deixar a ilha sem saborear 
criações de intenso sabor como o “porcedu”, a “malloreddusa” 
ou o atum de Carloforte. Uma experiência culinária elevada 
à enésima potência, se a desfrutar com uma boa taça de 
Vermentino de Gallura, o vinho da terra.



46    JVILLASIMIUS

Voi Tanka  Resort 4*



Situação Na praia de Simius. Está a 1,5 km de Villasimius e a 65 km de Cagliari. 

Quartos 870, todos eles com casa de banho com duche, secador de cabelo, TV SAT, telefone, frigorífco, cofre e A/A. Monte Garden e Superior 
na colina e zona panorâmica do resort, entre 600 a 800 m da praia. Com 1 cama de casal ou 2 camas individuais e sofá cama. Casbah Standard 
e Casbah Superior na zona central do resort e entre 200 a 400 m. da praia. Domus Standard e Domus Junior Suite nos 3 edifícios de 3 pisos com 
elevador, a 400 m. da praia. Dimora Family Apartmentos e Dimora Family Junior Suite com 2 quartos (1 quarto twin/duplo e 1 quarto com cama/
sofá cama). 

Instalações e serviços Para os mais pequenos Voilà Baby dos 0 aos 2 anos, Voilà Mini dos 3 aos 6 anos, Voilà Kids dos 7 aos 10 anos, Junior Club 
dos 11 aos 13 anos e Young Club dos 14 aos 17 anos. Animação. SPA Tanka (com custo). Wif gratuito na piscina e bar “Piazzetta”. 

Observações Check in: 17:00 h. Check out: 09:00 h. 

Serviços e Restauração incluídos na PC com bebidas: Restaurante Oasys com bufet para os almoços, para todos os clientes, serviço de jantar 
para os clientes alojados nos quartos Monte Garden, Monte Superior, Casbah Standard, Casbah Superior e Dimora Family Apartaments. Il Mirto 
(aberto de 01/06 a 14/9) aberto só para o jantar e com serviço bufet para clientes alojados em quartos Domus Standard, Domus Junior Suite, 
Dimora Family Junior Suite, todos os clientes podem aceder ao almoço efectuando reserva prévia e pagando uma taxa adicional e restaurante 
Cucciolo dedicado às crianças. A PC com bebidas inclui às refeições: água, refrescos (em dispensador), cerveja de pressão e vinho da casa. Pos-
sibilidade de sumos em garrafas ou latas e vinho à la carte com custo adicional. 

Desportos e Atividades Praia privada com serviço de guarda-sóis e espreguiçadeiras (com custo), piscina e piscina infantil. Para as toalhas soli-
cita-se um depósito de 10€, sendo a primeira toalha gratuita. Cada troca de toalha tem um custo de 2€ por toalha. 5 campos de ténis (com custo), 
um campo de futebol de 8 com relva artifcial, minigolf, tiro com arco e desportos aquáticos (com custo).

1.177€
Por pessoaPensão completa

com bebidas

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico, taxas de aeroporto e taxas locais hotel. Desconto de com-
pra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Check-in pessoalizado

Presente de boas-vindas 
para as crianças  

Desconto em algumas 
excursões

Parque infantil

Piscina infantil

Miniclub

Programa de  
actividades

Conheça as nossas vantagens  
e divirta-se em grande

Exclusivo
Soltour 



Bem vindo à terra dos sonhos, ao lugar onde o esperam todas as recompensas, esse 
paraíso pelo qual anseia todo o ano. 

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana Kilómetros de praias paradisíacas, entardeceres de sonho e gente 
encantadora. Punta Cana é algo mais que um destino, é um sonho tornado realidade; 
um lugar para viver experiências únicas ao abrigo das águas turquesas da República 
Dominicana.  Deitada no coração das Grandes Antilhas, Punta Cana é um dos principais 
destinos turísticos do mundo por mérito próprio; um retiro exclusivo repleto de beleza 
natural, de gastronomía deliciosa e de um ritmo pausado que o enamora desde o 
primeiro dia.

Samaná Um paraíso cheio de contrastes, considerado um dos lugares mais belos do 
mundo, assim é a península dominicana de Samaná. Sem dúvida, o destino perfeito 
para quem deseje levar na retina os mais belos álbuns das Caraíbas. Se deseja desfrutar 
das suas férias envolto em espectaculares praias de areia branca e águas cristalinas ao 
abrigo de coqueiros, sem dúvida a escolha perfeita é Samaná. 

Com os seus mais de 850 kilómetros de território, e com uma exuberante e incomparável 
vegetação tropical, Samaná oferece lugares únicos de visita obrigatória como o Salto del 
Limón, a Playa El Valle ou Las Terrenas, uma aldeiazinha encantadora junto à praia ideal 
para aqueles que procuram alternar o relax com, por exemplo, algumas horas de surf. 

Paraíso do Eco-Turismo e membro do prestigioso “Club de las Bahías más Bellas del 
Mundo” da UNESCO, Samaná oferece as paisagens que representam o melhor das 
Caraíbas. Uma delas é Playa Rincón, eleita pela Condé Nast Traveler como a segunda 
melhor praia do mundo. Samaná é um cenário idílico no qual deve entregar-se pelo 
menos uma vez na vida.

MÉXICO
Riviera Maya-Tulum Para além dos mariachis e da sua requintada gastronomia, famosa 
em todo o mundo, o México é o destino dos destinos. Um lugar privilegiado em que 
poderá desfrutar da natureza mais pura, a cultura mais colorida e os sabores mais 
autênticos. Dos infinitos encantos que merecem ser conhecidos este belo país destaca-
se, entre todos, pela magia que desperta a Riviera Maya. 
Considerado um dos destinos mais desejados do mundo, a Riviera Maya oferece ao 
visitante praias de excepção com areia fina e águas de cor turquesa e a natureza mais 
bela do país. Se deseja desfrutar de umas férias marcadas pela recordação de praias 
fascinantes em que possa realizar actividades aquáticas, praticar desportos de aventura 
e conhecer maravillhas que são Património da Humanidade, sem dúvida, Riviera Maya é 
o destino perfeito. 
Berço da grandiosa e misteriosa civilização maya, na Riviera Maya poderá conhecer 
a fundo algumas das múltiplas jóias que esconde a Península de Yucatán e que se 
encontram entre as mais interessantes do mundo. As mais destacadas? A cidade 
amuralhada de Tulum (uma jóia assente sobre a costa) e o incrível  templo de Coba, 
localizado no interior da selva.

REP. DOMINICANA  
Parque Nac.Los Haitises
Samaná é fonte de riqueza natural viva 
e a prova disso é o Parque Nacional Los 
Haitises, um impressionante núcleo de flora 
e fauna dominicana em que não faltam 
colinas, manglares, lagoas e belíssimas 
cascatas. Se quer conhecer o lado mais 
intrigante e espectacular deste lugar único 
das Caraíbas em que a orquídea é a flor 
mais popular, não deixe de visitar as suas 
grutas cheias de petroglifos e os seus 
mogotes de até 40 metros de altura.

MÉXICO 
Visita às origens
Coba é um dos lugares com mais história da 
Riviera Maya. Localizado a menos de uma 
hora de carro da maravilhosa cidade maya 
de Tulum, é um espaço arqueológico ímpar, 
que nos brinda com uma oportunidade 
única de mergulharmos na cultura mais 
antiga do México, e nas suas origens mais 
enraizadas. A zona e as marcas das suas 
civilizações estão incrivelmente bem 
conservadas, com construções imponentes, 
muito similares aos templos maias mas com 
aspecto muito mais primitivo e rústico. Não 
esqueça de levar a máquina fotográfica, 
senão irá arrepender-se!
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Caraíbas
A terra dos sonhos

REP. DOMINICANA  
Isla Saona, uma visita 
imprescindível
Nos domínios do Parque Natural del Este 
dorme tranquilamente Isla Saona, uma 
das visitas obrigatórias para quem escolha 
Punta Cana como destino de férias. Isla 
Saona é a imagem viva de um perfeito 
postal caribenho; um lugar único em que 
desfrutar de grutas naturais próprias de 
histórias de piratas, extensas praias de areia 
branca e águas azuis. 

A não perder
Nós levamo-lo até lá 
Reserve as suas excursões na sua 
Agência ou quando chegar ao Hotel
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Nosso Tudo Incluído 
nas Caraíbas

Em todos os nossos hotéis encontrará 
uma zona de lazer e lojas construídas 
com a típica arquitectura local: Bahia 
Principe Village (na República Dominicana) 
e Hacienda Doña Isabel (no México). Lá 
encontrará bares e discoteca para que a 
festa siga até de madrugada e lojas onde 
poderá comprar artigos de praia e bonitas 
recordações...Não deixe de o visitar...

Lazer e Lojas

24 Horas Tudo Incluído
•  Todas as refeições, snacks e bebidas no hotel (restaurantes até às 

22.30 horas e bares até às 23.00 horas).  

•  Snacks e refrescos durante 24 horas.

•  Três jantares à la carte nos restaurantes de especialidades (por 
semana de estadia). È necessário calças compridas ao jantar para 
os cavalheiros. 

•  Minibar (reposição diária de água, sumos e cerveja). 

•  Cofre.

•  Vinho da casa às refeições.

•  Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais até às 23 
horas nos bares do recinto hoteleiro. A partir das 23 horas o “Tudo 
Incluído” continua em alguns bares e na discoteca no “Bahia Principe 
Village” (na República Dominicana) e na “Hacienda Doña Isabel” (do 
México). Primeiras marcas com custo extra.  

•  Programa de actividades. Campos polidesportivos. Desportos 
aquáticos que não precisem motor (caiaques, paddle-surf, 
catamarã, snorkel e body-board). Uma hora diária e com reserva. 

•  Uso de ginásio.

•  Aulas de dança, musculação e aeróbica.

•  Uma aula de introdução ao mergulho na piscina. 

•  Programa de animação e shows nocturnos.

•  Actividades infantis, Baby-Station (no Grand Bahia Principe El 
Portillo, Turquesa e Cobá e no Fantasia Bahia Principe Punta Cana). 
Miniclub. Club de Jóvens (no Grand Bahia Principe El Portillo, 
Turquesa e Coba e Fantasia Bahia Principe Punta Cana).

•  Cadeiras e toalhas na piscina e praia

•  Entrada e bebidas na discoteca.

•  Entrada no casino.

•  Wifi no lobby às 24 horas.

Também nos hotéis Luxury  
e Fantasia, Tudo Incluído  
con mais vantagens
•  Cocktail de boas-vindas.

•  Jantares ilimitados nos restaurantes de especialidades.

•  Minibar com mini garrafas de bebidas alcoólicas.

•  Wifi grátis no quarto.

•  Ofertas VIP.

•  Serviço de mordomo (carta de almofadas, carta de aromas, etc.).

•  Abertura de cama.

•  Serviço de quartos 24 horas.

•  Serviço de apoio à piscina e praia.
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Grand Bahia Principe 

Cayacoa
Samaná - República Dominicana

50 SAMANÁ

HABITACIÓN VISTA MAR



O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. SAMANÁ   51

Situação Com vistas espectaculares para a baía de Samaná e rodeado por duas praias. A 45 
minutos do aeroporto de Samaná “El Catey” e a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domin-
go. A apenas 3 minutos de Samaná.

Quartos 205 quartos Standard (73 deles com vista mar frontal) e 90 Junior Suite Superior (com 
zona de estar com sofá cama e a maioria com vista mar). Todos equipados com 1 cama King 
size ou 2 camas de casal, casa de banho completa com banheira de hidromassagem e seca-
dor de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, TV plasma via 
satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi (com 
custo). Capacidade máxima em Standard: 2 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior: 3 
adultos ou 2 adultos + 2 crianças.

Instalações e serviços Piscina principal com hidromassagem rodeada de solário e jardins. 3 
hidromassagens próximos da praia. Serviço de guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas para 
piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. Centro de actividades aquáticas. Miniclub 
(3-11 anos). Lojas. Discoteca. 2 elevadores panorâmicos. Wifi grátis no lobby (às 24 horas).

Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, medi-
terrâneo e italiano (todos eles climatizados) e 1 restaurante de praia. 3 bares: 1 no Lobby com 
terraço Chill-Out, 1 na piscina e 1 na praia.

Vantagens Especiais
• Minibar infantil (com sumos, leite e 
refrescos).

Family Premium
• Check-in privado com o Family Concierge 
e pulseira especial. 

• Último dia possibilidade de manter o 
quarto até às15:00 horas (sujeito a disponi-
bilidade). 

• Crianças Grátis na excursão  “Parque 
Nacional Los Haitises” (máximo 2 crianças 
por cada 2 adultos. Reservas através do 
representante da Soltour).

Se escolher alojar-se em Standar, 
Standar Vista Mar o em Junior 
Suite Superior, terá todas estas

QUARTO VISTA MAR

1.143€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Standard, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. SAMANÁ   53

Situação Sobre a conhecida praia de “El Portillo” e rodeado de um meio de natureza espectacular. A 
50 minutos do aeroporto de Samaná “El Catey” e a 2 horas e meia do aeroporto de Santo Domingo. A 5 
minutos da vila de “Las Terrenas” .
Quartos 204 quartos Standard, 340 Junior Suite Superior, 28 Family Junior Suite e 32 Family Master Suite 
(todos os tipos de Junior Suite contam adicionalmente com zona de estar com sofá-cama e tábua de 
engomar). Estão equipados com 1 cama King size ou 2 camas de casal, casa de banho completa com 
banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio 
despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre e terraço. Wifi (com cus-
to). Capacidade máxima em Standard: 2 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior e Family Junior 
Suite: 3 adultos + 1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças (mínimo 2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços Piscina com secção para crianças e hidromassagem, rodeada de um solário com 
espreguiçadeiras e guarda-sóis. 1 piscina relax. Uso de toalhas para piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). 
Ginásio. 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Centro de actividades aquáticas. Discoteca (no Bahia 
Principe Village). Miniclub (3-11 anos), Club de Jóvens (12-17 anos) e piscina infantil “Bahia Scouts Water 
Park”. Teatro para animação. Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes à la carte: Gourmet, italiano, rodizio, medi-
terrâneo e 1 restaurante de praia. 7 bares: 1 no Lobby, 1 Bar Chill-Out, 1 no anfiteatro (aberto durante os 
espectáculos), 2 nas piscinas, 1 na praia e 1 no Water Park infantil.

FAMILY JUNIOR SUITE

Vantagens Especiais
• Situadas próximo do Parque Aquático.  Zona 
de baloiços. Miniclub onde lhes oferecemos 
um presente de boas-vindas. Baby Station. 
Club de Jóvens. SPA infantil (com custo). Zona 
no buffet com menus e utensílios especificos. 
Serviço de baby-sitter gratuito das 18 às 23 
horas (a partir dos 2 anos).

• Facilidades para maior conforto de pais e 
filhos. 

• Uso de roupões e chinelos (para toda a 
familia). 

• Kit infantil com utensílios para o banho.

• Cesta de boas vindas com guloseimas.

• Minibar infantil (com sumos, leite e 
refrescos).

Ainda nas Family Master Suite com 2 quartos 
totalmente independentes e comunicantes

Family Premium
• Check-in privado com o Family Concierge 
e pulseira especial.

• Último dia possibilidade de manter o 
quarto até às 15:00 horas (sujeito a disponi-
bilidade).

• Voucher de desconto no Spa: 1 massagem 
infantil de 15 minutos ou 6 tranças (por 
cada serviço de 50 minutos de 1 adulto. 
Excluem-se manicure e pedicure).

• Voucher de 5 $ para gastar em produtos 
“Bahia Scouts“ no Lobby Shop.

• Workshops  exclusivos de actividades.

• Crianças Grátis na excursão “Parque 
Nacional dos Haitises” (máximo 2 crianças 
por cada 2 adultos. Reservas  através do 
representante da Soltour).

Se escolher alojar-se emFamily 
Junior Suite o Family Master Suite, 
terá todas estas

1.237€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Setembro) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Junior Suite, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. SAMANÁ   55

Situação Numa das mais belas ilhas do mundo. A 1 hora do aeroporto de Samaná “El Catey” e a 2 horas 
e meia do aeroporto de Santo Domingo. 
Quartos 268 unidades distribuídas em Junior Suite (no edifício principal) e Junior Suite Superior. A 
maioria com 1 cama King size com dossel, zona de estar, casa de banho de mármore com banheira de 
hidromassagem, duche separado e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de rou-
pões e chinelos, telefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma via satélite, minibar (com 
reposição diária de sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de 
engomar e terraço. Serviço de quartos 24 horas. Wifi. Capacidade máxima em Junior Suite: 3 adultos o 
2 adultos + 1 criança. Em Junior Suite Superior 3 adultos + 1 criança. 
Instalações e serviços 2 piscinas (1 delas com hidromassagens). Uso de toalhas para a piscina e praia. 
BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 1 court de ténis e 1 campo polidesportivo. Bilhar. Loja. Heliporto. Pré 
check-in na Península e transfer de barco para o hotel. Serviço de transporte diurno à península (em 
horários estabelecidos pelo hotel). Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 horas).
Bares e restaurantes 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano, rodizio 
e mediterrâneo. 1 restaurante de praia. 4 bares: 1 no Lobby com terraço Chill-Out, 1 na piscina e 1 na praia. 
Pelas noites, bar de praia com música e animação.

Vantagens Especiais
• Miniclub, donde les obsequiaremos con 
un regalo de bienvenida.

• Uso de roupões e chinelos (para toda a 
familia). 

• Kit infantil com utensílios para o banho.

• Cesta de boas vindas com guloseimas.

• Minibar infantil (com sumos, leite e 
refrescos).

Family Premium
• Check-in privado com o Family Concierge 
e pulseira especial. 

• Último dia possibilidade de manter o 
quarto até às15:00 horas (sujeito a disponi-
bilidade). 

• Crianças Grátis na excursão  “Parque 
Nacional Los Haitises” (máximo 2 crianças 
por cada 2 adultos. Reservas através do 
representante da Soltour).

Se escolher alojar-se em Junior 
Suite o en Junior Suite Superior, 
terá todas estas

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

1.545€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. PLAYA BÁVARO   57PLAYA BÁVARO   57PLAYA BÁVARO   57PLAYA BÁVARO   57

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana. Na entrada do complexo e perto do Campo de Golf 
“Punta Blanca” de 18 buracos. 
Quartos 288 Junior Suite Superior, 72 Family Junior Suite e 142 Family Master Suite. Tudos dotados de 2 
camas de casal ou 1 cama King size, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com banheira 
de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio despertador, 
TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. Wifi 
(com custo). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças 
(mínimo 2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços 1 piscina em forma de lago com secção infantil. 4 hidromassagens. Grande 
piscina para crianças de 700 m2 com parque aquático. Solário, guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas na 
piscina e praia. Bahia Scouts SPA (com custo). Lounge infantil com Baby Station e Miniclub (3-11 anos), 
baby sitter e farmacia infantil. Club de Jóvens (12-17 anos) com video jogos, matrecos, TV de ecrã gigante, 
etc. Dentro do Complexo: BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 3 courts de ténis e campos polidesportivos. 
Mini-golf infantil. Centro de actividades aquáticas. Anfiteatro para animação. Campo de golf de 18 bura-
cos. Centro de Convenções. Discoteca e Casino (no Bahia Principe Village). Parque de aventuras e Fun Park 
(com custo). Possibilidade de utilizar as instalações do Grand Bahia Principe Bavaro e Grand Bahia Principe 
Punta Cana (excepto restaurantes buffet). Wifi grátis no lobby (às 24 horas). 
Bares e restaurantes 1 Restaurante Buffet, 1 restaurante de especialidades (dominicano) e 1 restauran-
te de piscina. 4 bares: 1 no Lobby, 2 na piscina (1 deles aquático) e 1 no Water park. 

Vantagens Especiais
• Situadas próximo do Parque Aquático.  
Zona de baloiços. Miniclub onde lhes ofere-
cemos um presente de boas-vindas. Baby 
Station. Club de Jovens. SPA infantil (com 
custo). Zona no buffet com menus e utensí-
lios especificos. Serviço de baby-sitter gratuito 
das 18 às 23 horas (a partir dos 2 anos).

• Facilidades para maior conforto de pais e 
filhos. 

• Uso de roupões e chinelos (para toda a 
familia). 

• Kit infantil com utensílios para o banho.

• Cesta de boas vindas com guloseimas.

• Minibar infantil (com sumos, leite e 
refrescos).

Ainda nas Family Master Suite com 2 quartos 
totalmente independentes e comunicantes

Family Premium
• Check-in privado com o Family Concierge e 
pulseira especial.

• Voucher de desconto no Spa: 1 massagem 
infantil de 15 minutos ou 6 tranças (por 
cada serviço de 50 minutos de 1 adulto. 
Excluem-se manicure e pedicure).

• Voucher de desconto em fotografia (no 
Tropic One Studio): 40 $ de desconto numa 
sessão fotográfica familiar (para um consumo 
mínimo de 150 $).

• Voucher de 5 $ para gastar em produtos  
“Bahia Scouts“ no Lobby Shop.

• Workshops  exclusivos de actividades.

• Crianças Grátis na excursão “Caribbean 
Pirates” (máximo 2 crianças por cada 2 
adultos. Reservas através do representante 
da Soltour). 

Se escolher alojar-se em Family 
Junior Suite o Family Master Suite, 
terá todas estas

FAMILY JUNIOR SUITE

1.080€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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PLAYA BÁVARO   59

HABITACION JUNIOR SUITE DELUXE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (164 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. PLAYA BÁVARO   59

1.399€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Situação A meia hora do aeroporto de Punta Cana, inserido ao Complexo Bahia Principe e rodeada de 
vegetação tropical. 
Quartos 512 Junior Suite Deluxe (256 deles com vista ao castelo), equipadas com 2 camas de casal ou 1 
cama King size, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com banheira de hidromassagem 
e duche separado, secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, uso de roupões e chinelos, te-
lefone, rádio despertador com estação para Ipod, TV plasma vía satélite, minibar (com reposição diária de 
sumos, água, cervejas e mini garrafas de bebidas alcoólicas), cafeteira, cofre, tábua de engomar e terraço. 
Serviço de quartos 24 horas. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi. Capacidade máxima 
3 adultos + 2 crianças.
Instalações e serviços 1 piscina principal e 1 Parque aquático infantil. Solário com guarda-sóis e es-
preguiçadeiras. Uso de toalhas na piscina e na praia. 6 hidromassagens. Ginásio. Baby Station, Miniclub 
(3-11 anos) e Club de Jóvens (12-17 anos). Anfiteatro para animação. Dentro do Complexo: BAHIA SPA 
(com custo). Centro de actividades aquáticas, 3 courts de ténis e campos polidesportivos. Minigolf infantil. 
Campo de golf de 18 buracos. Centro de Convenções. Outra grande piscina para crianças de 700 m2, com 
parque aquático no Grand Bahia Principe Turquesa (com acesso livre e transporte). Discoteca e Casino (no 
Bahia Principe Village). Parque de Aventuras e Fun Park (com custo). Wifi gratuito nas zonas comuns (às 24 
horas). Acesso às instalações dos resta ntes hotéis Grand Bahia Principe.
Bares e Restaurantes 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano e grill 
e 1 restaurante de piscina. 6 bares: 1 no lobby, 1 na praia, 1 aquático, 1 no anfiteatro (aberto durante os 
espectáculos), 1 no Water Park e 1 sushi-bar. 
Presentes para crianças Ofertas para o banho: 1 estojo especial com hidratante corporal, esponja, 
colónia e kit dental. Uso de roupões e chinelos. Minibar com reposição diária de sumos e leite.  

Vantagens Especiais
• Club infantil situado num Castelo 
Mágico. Baby Station. Club de Jóvens. SPA 
infantil (com custo). Mini-golf. Zona no 
buffet com menus especificos. 

• Cesta de boas vindas com guloseimas.

• Serviço de mordomo (à pedido e alguns 
serviços com custo)

• Acesso às instalações dos restantes 
hotéis da Cadeia (excepto Restaurantes 
Buffet e Hotéis + 18 anos).

Family Premium
• Voucher de desconto no Spa: 1 massa-
gem infantil de 15 minutos ou 6 tranças 
(por cada serviço de 50 minutos de 1 
adulto. Excluem-se manicure e pedicure).

• Voucher de desconto em fotografia 
(no Tropic One Studio): 40 $ de desconto 
numa sessão fotográfica familiar (para um 
consumo mínimo de 150 $).

• Voucher de 5 $ para gastar em produtos  
“Bahia Scouts “ no Lobby Shop.

• Workshops  exclusivos de actividades.

• Crianças Grátis na excursão “Caribbean 
Pirates” (máximo 2 crianças por cada 2 
adultos. Reservas através do representante 
da Soltour).

Se escolher alojar-se em Junior 
Suite Vista Castillo terá todas estas

JUNIOR SUITE DELUXE VISTA CASTELO MINICLUB
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FAMILY MASTER SUITE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial saída de Lisboa (para determinadas partidas de Maio) em tarifa “Promo”, 
alojamento em quarto duplo Junior Suite Superior, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico e taxas de aeroporto (154 €).
Desconto de Compra Antecipada até 31/Março já aplicado. Consulte preços em www.soltour.pt. RIVIERA MAYA   61

Situação A 90 minutos do aeroporto de Cancún, a 30 minutos da Playa del Carmen e próximo dos 
principais vestígios arqueológicos Mayas.
Quartos 1.080 Junior Suite Superior (entre elas Family Junior Suite e Family Master Suite) equipados 
com 2 camas de casal ou 1 cama king-size, zona de estar com sofá-cama, casa de banho completa com 
banheira de hidromassagem e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, rádio 
despertador, TV plasma via satélite, minibar (com reposição diária), cafeteira, cofre, tábua de engomar e te-
rraço. Quartos adaptados (sujeitos a disponibilidade). Wifi (com custo). Capacidade máxima 3 adultos 
+1 criança. Na Family Master Suite: 4 adultos + 3 crianças (mínimo 2 adultos + 2 crianças).
Instalações e serviços  2 piscinas em forma de lago (1 delas com secção para crianças). Piscina infantil 
“Bahia Scouts Water Park”. 4 hidromassagens. Solário e jardins com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Uso de 
toalhas na piscina e praia. BAHIA SPA (com custo). Ginásio. 5 courts de ténis e campo polidesportivo (à en-
trada do complexo). Centro de actividades aquáticas. Miniclub (3-11 anos) e Club de Jóvens (12-17 anos). 
Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animação. Campo de golf de 18 buracos 
+ 9 buracos executivos (com descontos especiais para os hóspedes). Wifi grátis no lobby (às 24 horas).
Bares e restaurantes 2 restaurantes buffet (exclusivos), 6 Restaurantes à la carte: Gourmet, mediterrâ-
neo, de fusão Nikkei, japonês, mexicano e italiano (tudos eles climatizados) e 2 restaurantes de piscina. 8 
bares: 1 no lobby, 2 aquáticos, 2 bares proximos aos hidromassagens, 1 no anfiteatro (aberto durante os 
espectáculos), 1 na praia e 1 Music Bar.

Vantagens Especiais
• Situadas próximo do Parque Aquático.  
Zona de baloiços. Miniclub onde lhes ofere-
cemos um presente de boas-vindas. Baby 
Station. SPA infantil (com custo). Zona no 
buffet com menus e utensílios especificos. 
Serviço de baby-sitter gratuito das 18 às 23 
horas (a partir dos 2 anos).

• Facilidades para maior conforto de pais e 
filhos. 

• Uso de roupões e chinelos (para toda a 
familia). 

• Kit infantil com utensílios para o banho.

• Cesta de boas vindas com guloseimas.

• Minibar infantil (com sumos, leite e 
refrescos).

Ainda nas Family Master Suite com 2 quartos 
totalmente independentes e comunicantes.

Family Premium
• Check-in privado com o Family Concierge e 
pulseira especial.

• Voucher de desconto no Spa: 1 massagem 
infantil de 15 minutos ou 6 tranças (por 
cada serviço de 50 minutos de 1 adulto. 
Excluem-se manicure e pedicure).

• Voucher de desconto em fotografia (no 
Tropic One Studio): 40 $ de desconto numa 
sessão fotográfica familiar (para um consumo 
mínimo de 150 $).

• Voucher de 5 $ para gastar em produtos  
“Bahia Scouts“ no Lobby Shop.

• Workshops exclusivos de actividades 

• Crianças com 75% desconto na excursão 
“Tortugas e Cenotes”(máximo 2 crianças por 
cada 2 adultos. Reservas através do represen-
tante da Soltour). 

Se escolher alojar-se em Family 
Junior Suite ou Family Master 
Suite, terá todas estas

BAHIA SCOUTS WATER PARK

1.160€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Seguro de Viagens

Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A (Soltour) celebrou com a Europ Assistance as seguintes apólices: Ilhas nº 2JN, Sardenha e Marrocos 
nº 2RR e Caraíbas nº 2RR, em benefício de todos os  seus clientes, sem custo adicional para os mesmos.

O objetivo do contrato  é proteger contra as consequências dos riscos, cujas coberturas estejam especificadas no  contrato (consultar em 
www.soltour.pt ) e que surjam como consequência de um evento fortuito no decurso de uma viagem fora do domicílio habitual, dentro do 
âmbito territorial coberto, e com os limites estipulados no mesmo.

As garantias incluídas no seu seguro são válidas exclusivamente após o início da viagem e  deixarão de ter efeito uma vez finalizada a viagem 
e o regresso do segurado ao seu domicílio.

O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização poderão consultar em www.soltour.pt . Este documento é meramente 
informativo, sem carácter contratual e não substituí as condições gerais e particulares das apólices em poder do Grupo Piñero – Agência de 
Viagens, S.A (Soltour) e da Seguradora EUROP ASSISTANCE. Para mais informações consulte www.soltour.pt . O valor correspondente ao 
seguro opcional, mesmo em caso de cancelamento da reserva para a qual o mesmo foi contratado, não será objecto de reembolso.

O seguro é  válido para estadias de um máximo de 30 dias (desde o dia de início da viagem até  ao dia de regresso ao lugar de origem). 
Consulte  para estadias superiores.  Estabelece-se uma franquia de 45€ a cargo dos segurados, nas despesas médicas. O seguro opcional 
acumula às  prestações do seguro incluído e não terá que pagar nenhuma franquia adicional.

Notificação dos Sinistros  
(+34) 91 536 82 79 
Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa 
segura deve comunicar, a partir do local do estrangeiro onde se 
encontre, à EUROP ASSISTANCE a verificação de qualquer dos 
eventos cobertos. 

O segurado indicará à EUROP ASSISTANCE os seguintes dados:

• 1.- Nome do segurado sinistrado e expediente de reserva.

• 2.- Número da apólice contratada.

• 3.- Local e número de telefone onde se encontra.

• 4.- Descrição do evento ocorrido.

A EUROP ASSISTANCE não se responsabilizará por nenhum sinis-

tro que não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

Reembolso 
Todos os pedidos de reembolsos  devem ser enviados diretamente 
pelo cliente para o seguinte endereço: https://soltour.eclaims.eu-
rop-assistance.com/, acedendo ao icone “reembolso on-line” e não 
através da agência de viagens ou da Soltour, que não carecem de 
decisão sobre a atribuição de indeminizações. O pedido deve ser 
acompanhado de faturas e documentos comprovativos originais.

Exclusões
As garantias do seguro de viagem cessarão no momento em que o 
segurado regressar à sua residência habitual, ou quando tiver sido 
repatriado pela EUROP ASSISTANCE, para o seu local de residência 
ou hospital próximo deste.
São excluídos com caráter geral os gastos que não tenham sido 
comunicados préviamente à EUROP ASSISTANCE e aqueles, aos 
quais não se tenha obtido a correspondente autorização. Em qual-
quer caso, são excluídos (salvo estejam expressamente incluídos 
na garantia) uma série de danos, doenças, situações, despesas ... 
que se encontram detalhados nas condições gerais do seguro de 
viagem que poderão ser consultados diretamente no nosso site 
”www.soltour.pt”.

Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro

Proteja ainda mais as suas féiras

euros 
por pessoa

Opcional
Completo

Opcional
Só Anulação

euros 
por pessoa12euros 

por pessoa15

Opcional    
Só Assistência

Destinos Sardenha e Marrocos

euros 
por pessoa9

Opcional
Completo

Opcional
Só Anulação

euros 
por pessoa17euros 

por pessoa32

Opcional    
Só Assistência

Destinos Tropicais

euros 
por pessoa25

Opcional
limite 750€

Opcional
limite 1.500€

euros 
por pessoa20euros 

por pessoa18

Destinos Ilhas 
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IMPORTANTE: CONFIRME A INFORMAÇÃO SOBRE OS VOOS AO EFECTUAR A 
SUA RESERVA. COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DEVERÁ RECONFIRMAR OS 
MESMOS.  

Em caso de não existir lugares na “Tarifa Promo”, aplicam-se os suplemen-
tos de Tarifa Básica, Tarifa Média ou Tarifa Alta. Tarifas combináveis entre si 
e aplicáveis nos voos charter.  

As tarifas utilizadas com as companhias de linha regular não permitem a 
utilização do voo de regresso, caso não tenham utilizado o voo de ida. Se 
por qualquer motivo perdem o seu voo de ida para o destino reservado, este 
considerar-se-à No Show (não apresentação com 100% de gastos), anulan-
do a companhia aérea de forma automática e sem prévia notificação o seu 
voo ou conexão de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de toda e qualquer 
responsabilidade. 

Recomendamos que cheguem ao aeroporto com tempo suficiente para a 
realização de todos os tramites de embarque. Aconselhamos 2 horas nos 
voos nacionais e 3 horas nas Caraíbas.

NOTAS COMUNS

   Canárias

LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

TENERIFE 3ª Feira 18/06-3/09 VY

4ª Feira 19/06-4/09 VY

Sabado 22/06-7/09 VY

GRAN CANÁRIA 2ª Feira/Sábado/
Domingo 04/05-20/10 TAP

LANZAROTE 5ª Feira 20/06-5/09 QS

FUERTEVENTURA 4ª Feira 26/06-4/09 QS

PORTO

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

TENERIFE 6ª Feira 7/06-20/09 AEA

LANZAROTE 5ª Feira 20/06-5/09 QS

GRAN CANÁRIA 6ª Feira 7/06-20/09 AEA

FUERTEVENTURA 4ª Feira 26/06-4/09 QS

LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

MAIORCA 2ª Feira 17/06-23/09 ALB

4ª Feira 29/05-11/09 VY

Sabado 04/05-14/09 VY

Domingo 26/05-22/09 PVG

MENORCA 4ª Feira 29/05-18/09 PVG

5ª Feira 06/06-05/09 PVG

IBIZA 3ª Feira 18/06-10/09 VY

4ª Feira 19/06-11/09 VY

5ª Feira 20/06-12/09 VY

PORTO

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

MAIORCA Domingo 19/05-22/09 PVG

Sabado 01/06-21/09 YW

2ª Feira 24/06-2/09 YW

6ª Feira 26/07-6/09 PVG

3ª Feira 18/06-3/09 LG

MENORCA 4ª Feira 29/05-18/09 PVG

5ª Feira 06/06-05/09 PVG

IBIZA 3ª Feira 04/06-17/09 PVG

   Baleares

LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

CANCÚN 3ª Feira 04/06 - 17/09 OBS

CANCÚN Domingo 05/05 - 27/10 OBS

LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

PUNTA CANA 2ª Feira 06/05 - 28/10 OBS

PUNTA CANA 4ª Feira 12/06 - 11/09 OBS

PUNTA CANA 6ª Feira 14/06 - 06/09 OBS

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

SAMANÁ 5ª Feira (1) 06/06 - 19/09 OBS

   Caribe

PORTO

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

SARDENHA 2ª feira 24/06 - 02/09 YW

AGADIR 2ª feira 24/06 - 02/09 YW

PORTO, LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

SAÏDIA 5ª feira 07/06 - 20/09 PVG

   Sardenha, Agadir e Saïdia

Programa 
de voos

Taxas locais na saída (não estão incluidas nos preços): Na Re-
pública Dominicana terá de pagar 20 $. Na Jamaica: 95 $. No México terá 
de pagar 70 €. As taxas de saída se pagarão: Se a viagem for com com-
panhia Orbest Portugal: directamente no aeroporto no regresso, antes 
de facturar. 

* Taxas sujeitas a alterações.

(1) Regresso com escala em Montego Bay
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Condições Gerais do Contrato de Viagens Organizadas 
1. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS VIAGENS 
ORGANIZADAS 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.
Os programas de viagem incluídos neste catálogo, 
assim como as ofertas especiais dos referidos 
programas que se emitam no futuro, encontram-se 
sujeitos ao disposto no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 
8 de março, sobre o regime jurídico de atividade de 
agências de viagens e turismo, que transpõe para 
a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) 2015/2302, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, relativa às viagens organizadas e 
aos serviços de viagem conexos.
1. ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens incluídas na presente 
brochura é do Grupo Piñero – Agência de Viagens, 
S.A., (doravante SOLTOUR) pessoa coletiva e 
número de matrícula 503817570, com sede na Av. 
Duque de Loulé, 75 - 1º, em Lisboa e com filial no 
Porto, na Rua da Boavista, 844 Sala 3.1., e titular 
do RNVATM n.º 2210, telefone 226079240 e e-mail: 
callcenter.opo@soltour.pt. 
Pedimos que se informe com detalhe em função 
das datas da sua viagem, já que em determinados 
momentos do ano poderá encontrar a presença de 
algas no Mar das Caraíbas.
2. PREÇO
Os preços publicados neste catálogo (PREÇO 
DESDE) estão sob as condições de “facilíssimo” e 
são válidos para determinadas datas de partida, 
compreendidas entre 
1/Maio 2019 e 31/Outubro 2019, e para as condições 
específicas estabelecidas para cada caso previsto 
no folheto. Estes preços podem sofrer variações 
em função das datas exatas em que se realiza a 
viagem, bem como devido à alteração das condições 
específicas da mesma. Os preços estabelecidos para 
cada uma das datas de partida e para os serviços 
requeridos deverão ser consultados em www.
soltour.pt.
2.2 Os preços e as condições publicados neste 
catálogo não são aplicáveis a grupos iguais ou 
superiores a 9 participantes na mesma reserva ou 
em várias que estejam interligadas. Em tais casos 
é necessário consultar os preços e condições para 
grupos, nomeadamente:
a) No ato da reserva, salvo estipulação em contrário 
constante do orçamento apresentado, deverá ser 
pago pela agência um sinal correspondente a 30% 
do valor total do grupo.
b) Salvo estipulação em contrário constante 
do orçamento apresentado, o pagamento do 
remanescente, ou seja, 70% do valor total do grupo, 
deverá ser efetuado 10 dias antes do início da 
viagem.
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 25º do 
Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de março, e salvo 
estipulação em contrário constante do orçamento 
apresentado, tendo em conta que as condições 
especiais negociadas pela SOLTOUR com os seus 
fornecedores, para todas as reservas de grupo, 
implicam um encargo de 30% do valor total do 
grupo, a rescisão do contrato, qualquer que seja o 
fundamento, implicará um custo mínimo de 30% do 
valor total do grupo.
Os hotéis podem não admitir ou recusar reservas de 
menores de idade não acompanhados pelos pais.
2.3 O preço da viagem organizada inclui:
a) O transporte de ida e regresso quando este 
serviço esteja incluído no programa contratado, no 
tipo de transporte, características e categoria que 
constem no programa ou na documentação que 

seja entregue ao cliente no momento da subscrição.
b) O alojamento, quando este serviço esteja incluído 
no programa contratado, no estabelecimento e 
regime alimentício que figure na documentação que 
seja entregue ao cliente no momento da subscrição 
do mesmo ou em outros documentos idênticos em 
caso de substituição.
c) As taxas ou impostos dos estabelecimentos 
hoteleiros.
d) Os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, 
quando estes sejam aplicáveis.
e) A assistência técnica durante a viagem, quando 
este serviço esteja expressa e especificamente 
incluído no programa contratado;
f) Todos os demais serviços e complementos que, 
concretamente se especifiquem no programa 
contratado.
g) Tudo aquilo que expressamente se faça constar 
na documentação entregue ao Viajante.
2.4 Quando se realize a contratação da viagem 
organizada em resultado de ofertas especiais, 
publicitadas através de circulares ou folhas 
informativas, a preço distinto do informado no 
folheto geral, os serviços compreendidos no preço 
são unicamente aqueles que se especificam 
detalhadamente na circular ou na folha informativa, 
ainda que seja feita referência a qualquer um dos 
programas descritos no folheto, desde que seja feito 
exclusivamente para fins de informação geral do 
destino.
2.5 O preço da viagem organizada não inclui:
a) Vistos, taxas aeroportuárias, taxas de entrada 
e/ou saída a pagar no destino, certificados de 
vacinação, nem quaisquer despesas com o consumo 
de cafés, vinhos, licores, águas minerais, regimes 
alimentícios especiais – mesmo nos casos de 
pensão completa ou de meia pensão, salvo acordo 
expresso em contrário -, bem como a lavagem e 
engomagem de roupa, serviços de hotéis opcionais 
e em geral qualquer outro serviço que não esteja 
expressamente incluído no ponto 2.3 ou não conste 
especificamente no programa, no contrato ou na 
documentação entregue ao Viajante no momento 
da subscrição.
b) As excursões ou visitas facultativas.As excursões 
ou visitas facultativas quando contratadas no 
destino não fazem parte do contrato de viagem 
organizada. A sua publicação no folheto é 
meramente informativa e o preço indicado é 
meramente estimado. Estas excursões ou visitas 
facultativas serão propostas aos clientes com as 
suas condições específicas e preço final, de modo 
independente, podendo, por isso, verificarem-se 
variações de custos, serviços incluídos, etc. que 
alterem o preço estimado e não ficando garantida, 
até ao momento da sua contratação, a realização 
das mesmas.
c) Gratificações: No preço da viagem organizada 
não estão incluídas quaisquer gratificações. No 
caso dos cruzeiros, a gratificação perde o seu 
carácter voluntário e, no início do mesmo, adverte-
se o cliente que deve assumir o compromisso de 
entregar, no final, uma quantia determinada em 
função da duração. Tal quantia, fixada antes do início 
do cruzeiro, destina-se, unicamente, ao pessoal de 
serviço
3. INSCRIÇÕES 
3.1 No ato da inscrição da reserva o viajante efetuará 
o pagamento solicitado, não podendo ser, em caso 
algum, inferior a 40%, do preço total da viagem. 
Nesse momento, será emitido recibo a favor do 
viajante no qual se especificará, para além do mais, 
a quantia antecipada pelo viajante e o preço total 
da viagem organizada. O remanescente do preço 
deverá ser pago até dez dias antes da data da saída, 
salvo indicação expressa de outro prazo.
3.2 Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da 
data do início do serviço, ou em qualquer caso seja 
feita dentro dos prazos em que os prestadores de 
serviços exijam o pagamento integral, o preço total 
do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. 
3.3 Por causa justificada e a pedido do prestador de 
serviços, os prazos de pagamento atrás indicados 
poderão ser alterados, incluindo a referida 
alteração a possibilidade de antecipação da data de 
pagamento. 
3.4 A SOLTOUR reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha 
sido efetuado nas condições acima mencionadas, 
aplicando-se o disposto no ponto referente ao 

“Direito de rescisão pelo Viajante”. As reservas 
encontram-se condicionadas à obtenção da parte 
dos fornecedores da confirmação de todos os 
serviços.
3.5 Caso o organizador, antes da celebração do 
contrato, se mostre impossibilitado de prestar 
algum ou alguns dos serviços solicitados pelo 
viajante (incluindo o preço), deverá comunicar, 
através da agência, tal circunstância ao viajante, o 
qual poderá anular o seu pedido recuperando, única 
e exclusivamente, e caso existam, as quantias que 
haja antecipado.
3.6 Todos os reembolsos que, a qualquer título, 
sejam efetivamente devidos serão feitos através da 
agência onde foi feita a reserva, não se efetuando 
quaisquer devoluções por serviços não utilizados 
voluntariamente pelo viajante.
3.7 Nos casos em que a SOLTOUR condicione, e 
assim o especifique expressamente, a viabilidade da 
realização da viagem organizada a um mínimo de 
participantes e que, por não se alcançar tal número, 
a viagem seja anulada, o viajante terá direito, única 
e exclusivamente, ao reembolso do preço total 
da viagem ou das quantias antecipadas, sem que 
possa reclamar qualquer outra quantia a título de 
indemnização, sempre e quando a referida anulação 
lhe haja sido comunicada por escrito até dez dias 
de antecedência da data prevista para o início da 
viagem, de acordo com a informação contida no 
programa. Os voos especiais charter estão sujeitos, 
em qualquer caso, à inscrição de um mínimo de 
trinta lugares.  
4. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
 4.1 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.
4.2 Em qualquer caso, quando a alteração tiver lugar 
com 21 dias, ou menos, de antecedência em relação 
à data da partida da viagem para a qual existia 
reserva ou os prestadores de serviços não aceitarem 
a alteração, o viajante ficará sujeito aos custos e 
encargos previstos no ponto referente ao “Direito de 
rescisão pelo Viajante”.
5. ALTERAÇÃO AO PREÇO 
5.1. 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 flutuações cambiais até 20 dias antes da 
data de viagem.
5.2. 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”.
5.3. 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.
6. 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.
7. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
7.1. 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 referida referida no 
ponto 4.1 das presentes condições, 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”.
7.2. 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.
8. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO 
CONTRATUAL) 
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. A cessão vincula também os terceiros 
prestadores de serviços, devendo a agência 
comunicar-lhes tal facto no prazo de 48 horas.
8.4. Caso não seja possível a cessão da posição 
contratual por força dos regulamentos de 
transportes aplicáveis, deve tal informação ser 
prestada, por escrito, ao viajante, no momento da 
reserva. Nos casos de reservas que incluam voos 
de linhas regulares, a cessão poderá estar sujeita a 
aprovação por parte da companhia aérea e em caso 
de recusa poderão ser repercutidos no viajante os 
custos correspondentes à alteração da reserva do 
voo.
9. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
 9.1. Sempre que, antes do início da viagem 
organizada, (i) a SOLTOUR 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.
9.2. A ausência de resposta por parte do viajante 
no prazo fixado pela agência de viagens e turismo 
implicará a aceitação tácita da alteração proposta.
9.3. Se os serviços de transfer/assistência do 
hotel-aeroporto e vice-versa, ou outros similares, 
não puderem ser cumpridos por razões alheias 
aos transferistas e não imputáveis ao Organizador, 
este apenas será obrigado a reembolsar o valor do 
transporte alternativo utilizado pelo viajante na 
deslocação, mediante prévia apresentação da fatura 
ou recibo correspondente.
10. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
10.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o 
tempo antes do início da viagem.
10.2 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.
10.3 Constituem encargos a deduzir:
a) Os custos administrativos

 

b) Os custos de anulação, se os houver:
10.4 No caso de algum ou alguns dos serviços 
contratados e anulados estarem sujeitos a 
condições económicas especiais de contratação, 
tais como o fretamento de aviões ou navios, tarifas 
especiais, hotéis em períodos de férias locais (época 
alta) entradas em espetáculos, etc., aplicar-se-ão, 
nomeadamente, os seguintes custos de anulação 
por desistência (cujas percentagens ficam sujeitas à 

variação que, no momento, se comprovar): 
• Lugares de avião: A emissão de bilhetes de linha 
regular dá origem a um custo de 100% do preço do 
respetivo bilhete; A anulação de lugares em voos 
especiais dá origem a um custo de 100%, desde 
10 dias antes da partida até ao dia em que esta se 
verifique.
• Lugares de hotel: A anulação efetuada com uma 
antecedência inferior a 7 dias antes do início da 
viagem organizada dá lugar ao pagamento da 
importância correspondente às primeiras uma ou 
duas noites.
• Circuitos ou Cruzeiros: A anulação destes serviços 
dá lugar: entre os 30 e 20 dias antes da partida, 10% 
do valor da viagem; entre os 19 e 10 dias antes da 
partida 20%; entre 9 e 5 dias antes da partida 40% e 
com menos de 5 dias 100%.
• Seguro opcional: Este serviço não é anulável, pelo 
que dá lugar a um custo de 100% do seu valor total 
desde o dia da sua contratação.
• Uma penalização nos seguintes termos:
 

Nota: Todos os prazos indicados entendem-se como 
dias úteis do lugar da saída da viagem. 
10.5. 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.
10.6. 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.
11. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
11.1. Quando a viagem esteja dependente de um 
número mínimo de participantes,  a SOLTOUR 
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.
11.2. Antes do início da viagem organizada a 
SOLTOUR poderá ainda rescindir o contrato 
se for impedida de executar o mesmo devido a 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.
11.3. A rescisão do contrato de viagem pela 
SOLTOUR 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.
12. RESPONSABILIDADE 
12.1. A agência de viagens e turismo é responsável 
pela correta execução de todos os serviços de 
viagem incluídos no contrato de viagem.
12.2. 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.
12.3. As agências de viagens e turismo organizadoras 
respondem solidariamente com as agências 
retalhistas, no caso de viagens organizadas.
12.4. 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.
12.5. 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.
12.6. 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.
12.7. 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.
13. ASSISTÊNCIA
13.1. 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; e 
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações 
à distância e a encontrar soluções alternativas de 
viagem.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. 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 necessidades específicas 
pelo menos 48 horas antes do início da viagem 
organizada.
14. RECLAMAÇÕES
14.1. 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. 
14.2. 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 (dois) anos.
15. BAGAGEM
15.1. 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 (sete) dias a 
contar da sua entrega.
15.2. Estando em causa o mero atraso na entrega 
da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro 
de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A 
apresentação de tal reclamação será fundamento 
essencial para o acionamento da responsabilidade 
da SOLTOUR sobre a entidade prestadora do 
serviço.
15.3. Para todos os efeitos e quando haja referência 
ao transporte terrestre, entender-se-á que o viajante 
conserva consigo a bagagem e demais bens 
pessoais, qualquer que seja a parte do veículo em 
que estejam colocados e que são transportados por 
conta e risco do cliente. Recomenda-se a todos os 
viajantes que estejam sempre presentes em todas 
os atos de carga e descarga das bagagens.
15.4. No transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou 
fluvial, aplicam-se as condições das companhias 
transportadoras, constituindo o bilhete de 
passagem o documento vinculativo entre as 
referidas companhias e o viajante. 
16. LIMITES
16.1. 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.
16.2. No que concerne aos transportes marítimos, 
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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) € 441.436,00, em caso de morte ou danos 
corporais;
b) € 7.881,00, em caso de perda total ou parcial de 
bagagem ou da sua danificação;
c) € 31.424,00, em caso de perda de veículo 
automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375,00, em caso de perda de bagagem, acom
panhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097,00, por danos na bagagem, em resultado 
da danificação do veículo automóvel.
16.3. 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) € 1.397,00, globalmente;
b) € 449,00 por artigo;
c) O valor declarado pelo viajante, quanto aos 
artigos depositados à guarda do estabelecimento de 
alojamento turístico.
16.4. A responsabilidade da agência por danos não 
corporais está contratualmente limitada ao valor 
correspondente a três vezes o preço do serviço 
vendido.
17. DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGEM 
ORGANIZADA
17.1. Viagens de avião:
Apresentação no aeroporto: Nas viagens de avião 
a apresentação no aeroporto deverá ser feita com 
uma antecedência não inferior a 90 minutos sobre 
o horário oficial da partida, para voos nacionais, 
2 horas para voos para os restantes países da 
Europa e Norte de África e 3 horas para voos 
intercontinentais. O viajante deverá ter em atenção, 
no momento de prever o transfer para o aeroporto, 
os congestionamentos de tráfego e os problemas de 
transporte, público ou privado, que se verificam em 
algumas cidades.
Entender-se-á sempre como trajeto aéreo direto 
aquele cujo suporte documental seja um só talão 
de voo, independentemente do voo realizar alguma 
paragem técnica.
A SOLTOUR não será responsável pela perda de 
ligações aéreas ou em qualquer meio de transporte 
que não hajam sido contratadas como parte 
integrante da mesma viagem organizada. As tarifas 
utilizadas com as companhias aéreas de linha 
regular não permitem o voo de regresso caso não 
tenha sido utilizado o voo de ida. Se por qualquer 
motivo for perdido o voo de ida para o destino 
reservado ou a ligação ao voo transatlântico, tal 
será considerado como falta de apresentação ou 
desistência (implicando custos de 100%) anulando a 
companhia aérea, de forma automática e sem prévio 
aviso, o voo ou a ligação de regresso, ficando a 
SOLTOUR isenta de qualquer responsabilidade.
17.2 Hotéis: A qualidade e o conteúdo dos serviços 
prestados pelo hotel serão determinados pela 
categoria turística oficial, se a tiver, fixada pelo 
órgão competente do respetivo país. Caso não 
exista classificação oficial, indicar-se-á no programa 
informação da categoria dos hotéis de acordo com a 
informação obtida junto dos organismos de turismo 
dos respetivos países e a classificação de outros 
Organizadores.
Quando haja referência a quartos individuais e 
duplos e nestes seja permitida a utilização de uma 
terceira cama individual, presumir-se-á sempre 
que a utilização da terceira cama é feita com o 
conhecimento e consentimento das pessoas que 
ocupam o quarto e, desse modo, figurará refletido 
o quarto como triplo em todos os impressos ou 
documentação entregues ao cliente. O mesmo 
ocorrerá nos casos de quartos duplos para uso 
até 4 pessoas, refletindo-se como quadruplo, onde 
as crianças ou terceiras pessoas se acomodarão 
em cama dobrável, em sofá cama (se o houver) o 
partilhando as camas existentes. Deve ter em conta 
que alojar 3ª e 4ª pessoas dentro da mesma unidade, 
reduz consideravelmente o espaço.
Em alguns casos existe a possibilidade de permitir 
a utilização de berços, que deverão ser solicitados 
pelo viajante antes da conclusão do contrato e que, 
salvo menção expressa em contrário, não estão 
incluídos no preço. Independentemente das horas 
de chegada e de saída no destino, os quartos dos 
hotéis estão disponíveis a partir das 14 horas do dia 
da chegada e devem ficar livres antes das 12 horas 
do dia da saída.

Quando o serviço contratado não inclua transfer, 
caso o viajante preveja a chegada ao hotel ou ao 
empreendimento turístico em horário posterior 
às 18 horas, é necessário comunicar, com a maior 
antecedência possível, tal circunstância diretamente 
à SOLTOUR, ao hotel ou aos empreendimentos 
turísticos, para garantir o alojamento.
No momento da reserva, o viajante deve consultar 
a agência sobre a possibilidade de levar animais 
pois, geralmente, os mesmos não são admitidos nos 
hotéis e nos empreendimentos turísticos.
O serviço de alojamento e/ou de refeições do hotel 
considerar-se-á prestado sempre que os referidos 
serviços tenham estado disponíveis para o viajante 
na noite correspondente, ainda que devido aos 
horários dos voos contratados ou às circunstâncias 
próprias da viagem o horário de entrada e/ou saída 
não permitam a sua utilização. Nesse caso, o cliente 
não terá direito a qualquer devolução.
17.3 Circuitos: A SOLTOUR informa, desde já, 
os viajantes que nos circuitos especificados no 
programa, o serviço de alojamento será prestado 
em qualquer um dos estabelecimentos relacionados 
com o mesmo ou em qualquer outro da mesma 
categoria e zona, bem como que o itinerário do 
circuito poderá desenvolver-se segundo uma das 
opções descritas no programa. Em tais casos, se em 
momento prévio à celebração do contrato, o cliente 
aceitar a referida informação, esta indefinição são 
pressuporá qualquer modificação ao contrato.
17.4 Outros serviços: Nos circuitos, as 
características dos meios de transporte 
disponíveis podem variar em função do número de 
participantes. Se em algum circuito não se chegar 
a um determinado número de participantes, fica 
reservado o direito de ser utilizado um “minibus” ou 
uma carrinha “van” que, salvo indicação expressa em 
contrário, não têm bancos reclináveis. Na descrição 
de cada circuito está indicado se o autocarro possui 
ou não ar condicionado, entendendo-se que não 
tem se nada se disser.  O transporte nos parques 
naturais para a realização de safaris fotográficos 
efetua-se em carrinha “van” ou em veículos todo-o-
terreno característicos de cada país. Em todas as 
situações anteriores, o desenho, estrutura, conforto 
e segurança do veículo de transporte pode não 
adaptar-se às normas portuguesas, mas sim às que 
são próprias do país do destino da viagem.
Quando a viagem se realize em autocarros, carrinhas 
“vans”, limusinas ou em veículos idênticos ou afins 
contratados, direta ou indiretamente pela SOLTOUR, 
em caso de acidente, qualquer que seja o país 
onde se verifique, o viajante deverá apresentar a 
respetiva reclamação contra o transportador a 
fim de salvaguardar, se for o caso, a indemnização 
através do seguro do transportador, sendo, para o 
efeito, auxiliado e assessorado na sua atuação pela 
SOLTOUR, a título gratuito.
17.5 Garantia de pagamentos: Alguns 
estabelecimentos hoteleiros poderão solicitar a 
apresentação de cartão de crédito como garantia de 
pagamento de extras. Igualmente poderão cobrar 
diretamente ao cliente final o imposto exrtaordinário 
no valor da taxa ecológica.
18. INFORMAÇÃO QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS 
DEVE FORNECER AO CLIENTE
A SOLTOUR informa o viajante que deverá receber 
da agência de viagens vendedora, em cumprimento 
do regime jurídico de atividade de agências de 
viagens e turismo, toda a informação pertinente 
sobre a documentação específica necessária para 
a viagem escolhida, assim como o aconselhamento 
sobre a subscrição facultativa de um seguro que 
cubra os gastos de cancelamento e/ou de um 
seguro de assistência que cubra os gastos de 
repatriamento em caso de acidente, doença ou 
morte; informação sobre o modo de proceder no 
caso específico de doença ou acidente, ocorrência 
de catástrofes naturais, epidemias, revoluções 
e situações análogas que se verifiquem no local 
de destino da viagem e de que a agência tenha 
conhecimento ou que lhe tenham sido comunicadas.
Para este efeito a SOLTOUR recomenda ao cliente 
que contacte o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
cuja Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas proporciona recomendações 
específicas e informações importantes sobre 
viagens ao estrangeiro, através do sítio da internet: 
http://www.secomunidades.pt/web/guest/viajantes.
19. DOCUMENTAÇÃO
19.1. O viajante deverá possuir em boa ordem a 
sua documentação pessoal ou familiar (cartão 
do cidadão/Bilhete de Identidade, passaporte, 
documentação militar, autorização de saída 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. 
19.2. 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.
19.3. 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.
19.4. O viajante está obrigado a indicar dados 
verdadeiros e necessários para a prestação dos 
serviços contratados (número de pessoas sem omitir 
crianças e/ou bebés, idades, números de Cartão 
de Cidadão/Bilhete de Identidade, passaporte, 
data de casamento, etc…). A SOLTOUR não será 
responsável pelas possíveis diferenças de preço, ou 
indisponibilidade dos serviços contratados, que as 
companhias aéreas, hotéis e demais prestadores 
de serviços podem exigir ou adotar, devido à falta 
de coincidência entre as condições exigidas no 
programa e as informações fornecidas pelo cliente. 
Não haverá lugar a qualquer responsabilidade por 
esta causa
20. 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
21. 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
22. SEGUROS 22.1. 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 EUROP ASSISTANCE, apólices: Ilhas 2JN, 
Sardenha, Marrocos e Caraíbas 2RR, nos termos da 
legislação em vigor.
22.2. 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.
22.3. Neste catálogo/programa, as viagens incluem 
um seguro que garante as coberturas indicadas na 
página 63 do presente catálogo/programa.
23. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem 
o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na 
margem.
24. ERROS DE TRANSCRIÇÃO A reemissão de 
um bilhete eletrónico de linha regular, por erro 
na transcrição do nome e/ou sobrenomes dos 
clientes, estará sujeita às condições das tarifas 
aéreas, gerando um mínimo de 20 euros de custos 
administrativos.
25. ERRATAS As modificações ou erratas que se 
possam verificar após a impressão deste catálogo, 
aparecerão publicadas no site: www.soltour.pt.
26. VALIDADE
Este documento é válido de 01/Maio de 2019 a até 
31/Outubro da 2019.
26. DATA DE EMISÃO 30/Novembro de 2018.
Mas informação em www.soltour.pt
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