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Grécia
& Turquia
A LUSANOVA desenha e organiza viagens desde 1959,
sendo reconhecida pelos seus clientes pela qualidade dos
seus produtos e pelo apoio prestado a todos os seus parceiros de negócio.
Com uma equipa de profissionais experientes, trabalhamos
com todas as redes de agências de viagens do País e dispomos de uma rede selecionada de agentes locais em todos
os nossos destinos.
Na LUSANOVA acreditamos que não se deve limitar a liberdade de quem viaja, de modo a que a escolha do que visitar
seja uma condição essencial para que o viajante possa conhecer e disfrutar de experiencias únicas e autênticas em
cada País que visita.
Nesse sentido, em cada um dos nossos catálogos pode encontrar uma variada selecção de viagens, com itinerários e
serviços, que lhe permitem viajar em segurança, com qualidade e no respeito pela liberdade de cada um.

Juntos pelo mundo desde 1959.

O que nos diferencia:
• Empresa portuguesa, familiar e com 60
anos de existência
• Empresa especialista em viagens organizadas para todo o mundo
• Empresa com um serviço centrado na
satisfação do cliente
• Empresa com equipas de profissionais
conhecedores de todos os nossos destinos
• Empresa que respeita a liberdade de
quem viaja

Simbologia
Produto com reserva online

Produto com guia em língua portuguesa

Produto com saídas garantidas
Siga-nos nas redes sociais:
Produto recomendado para luas-de-mel

Informações Úteis - Grécia / Turquia / Chipre
Documentação: Cartão de cidadão válido durante toda a viagem;
visto para a Turquia https://www.evisa.gov.tr/en/
Capitais
Atenas (Grécia) / Ancara (Turquia) / Nicósia (Chipre)

Moedas:
Euro na Grécia e Chipre / Lira na Turquia (1€ = 6,50TRY)
Línguas:
Grego e Turco
Fusos horários: GMT +2h na Grécia e Chipre / GMT +3h na Turquia

Seguro de Assistência em Viagem
Multiviagens com inclusão da cláusula “Perturbação de viagem por motivos de força maior” e cobertura “Covid”
Consulte condições e coberturas em www.lusanova.pt

GRÉCIA, TURQUIA & CHIPRE

Atenas, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos, Meteora
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Atenas
Voo regular com destino a Atenas.
Assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.

primeiros jogos, e ao museu. Saída para Patras, via a maior ponte
suspensa do mundo sobre o mar.
Jantar e alojamento em Delfos-Itea.

2º Dia – Atenas
Visita panorâmica da cidade: Estádio Olímpico onde foram realizadas
as primeiras olimpíadas dos tempos
modernos; Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional,
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco
de Adriano, e a Acrópole. Tarde livre. Alojamento.

5º Dia – Delfos / Kalambaka
Delfos, junto ao Monte Parnaso, era
o centro do mundo antigo, local dos
Jogos Píticos e do famoso Oráculo,
que se localizava no templo dedicado a Apolo. Visita ao sítio arqueológico e saída para Kalambaka,
pequena cidade perto de Meteora.
Jantar e alojamento.
6º Dia – Kalambaka / Meteora /
Atenas
Visita aos Mosteiros de Meteora,
edifícios construídos no topo dos rochedos, cujo nome significa “Rochas
Suspensas” ou “Colunas do Céu”.
Regresso a Atenas com breve paragem em Termopilas. Alojamento.

3º Dia – Atenas / Epidauro / Micenas /
Olimpia
Início do circuito pelas cidades
clássicas da antiguidade. Primeira paragem no Canal de Corinto, e
continuação para o Anfiteatro de
Epidauro, um dos maiores do seu
tempo. Passagem por Nauplia e visita à acrópole de Micenas, uma das
mais famosas da civilização clássica,
com destaque para as muralhas, a
Porta dos Leões e o túmulo do Rei
Agamenon. Chegada a Olimpia, via
Peloponeso. Jantar e alojamento.
4º Dia – Olimpia / Patras / Delfos
Olimpia foi o santuário mais importante da Grécia Antiga, lugar
de culto a Zeus. Visita ao Estádio
Olímpico, onde se realizaram os

GRÉCIA
CLÁSSICA

Kalambaka

Delfos
Olimpia

Atenas

Cat. Turística

✈ 8º Dia – Atenas / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Categoria Primeira

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza

Cat. Primeira Superior
Athens Plaza /
Radisson Blu Park

Olimpia

Neda

Arty Grand / Amalia

Arty Grand / Amalia

Delfos /
Itea

Hermes / Nafsika
Beach

Amalia / Nafsika Palace

Amalia / Nafsika Palace

Orpheas

Amalia / Gran Meteora

Amalia / Gran Meteora

Kalambaka

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
Turística
Primeira
Primeira
Superior

Datas

6 noites
Triplo

Duplo

Atenas

7º Dia – Atenas (ou Atenas / Porto
ou Lisboa)
Dia livre. Possibilidade de efectuar
cruzeiro pelas Ilhas Sarónicas. Alojamento. Possibilidade de regressar a Portugal, fazendo um programa de 6 noites.

Hotéis Pr e vistos
Localização

3

7 noites
Single

Triplo

Duplo

Single

Mar

999 €

1.016 €

1.237 €

1.035 €

1.055 €

1.301 €

Abr-Out

1.073 €

1.103 €

1.385 €

1.115 €

1.156 €

1.483 €

Mar

1.060 €

1.094 €

1.375 €

1.090 €

1.137 €

1.453 €

Abr-Out

1.164 €

1.233 €

1.612 €

1.215 €

1.307 €

1.753 €

Mar

1.267 €

1.287 €

1.725 €

1.367 €

1.393 €

1.920 €

Abr-Out

1.333 €

1.360 €

1.839 €

1.440 €

1.476 € 2.056 €

Preços válidos para partidas de Lisboa e Porto; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.K – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
Notas:
• A ordem do itinerário altera em função do dia da partida e o número
de dias/noites altera em função do programa escolhido; este itinerário
corresponde aos programas de 6 e 7 noites com partidas às 2ªs e 5ªs;
consulte as variações de itinerário em www.lusanova.pt
• O programa de 7 dias não tem o dia livre em Atenas, não sendo possível efetuar o cruzeiro opcional
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;

7 DI AS

3 REFEIÇÕES

DESDE

999€

Datas de Partida
2021
Programa de 7 dias
Lisboa: Terças e Quintas de Abril a Outubro + Segundas de Julho a
Outubro
Porto: Quintas de Abril a Outubro + Terças de 8 de Junho a Setembro
Programa de 8 dias
Lisboa: Domingos de 7 a 21 de Março + Terças e Quintas de Abril a
Outubro + Segundas de Julho a Outubro

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 6 ou 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• . Visitas com guias locais em
língua espanhola;
• 3 jantares;
• Transfers de chegada e saída
com assistência em português;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens

Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos)
• Taxas municipais (city tax);
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva
Excursões Opcionais:
• Cruzeiro Poros, Hydra e Aegina (dia inteiro com almoço)
– 85€
• Suplemento para entrada no
Museu da Acrópole – 18€
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Atenas e Cruzeiro de 3 noites no Mar Egeu
Itinerário:

ARIADNE

✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Atenas
Voo regular com destino a Atenas.
Assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.

Atenas

2º Dia – Atenas / Pireus / Míconos Cruzeiro
Transporte para o porto de Pireus.
Às 13h00 início da navegação pelas
ilhas Gregas do Mar Egeu e Kusadasi, na Turquia. Chegada a Míconos às 18h00, a mais cosmopolita
das ilhas gregas. Navegação às
23h00. Pensão completa e noite a
bordo.

Míconos
Patmos

Santorini

3º Dia – Kusadasi / Patmos - Cruzeiro
Chegada a Kusadasi pelas 07h00 e
excursão a Éfeso, importante cidade da antiguidade. Navegação para
Patmos com chegada pelas 16h30.
Sugerimos excursão opcional ao
Mosteiro de São João e à Gruta do
Apocalipse. Navegação às 21h30

para Heraklion. Pensão completa e
noite a bordo.
4º Dia – Creta / Santorini - Cruzeiro
Chegada a Creta (Heraklion) pelas 07h00. Excursão ao Palácio de
Knossos para conhecer a lenda do
minotauro. Navegação às 12h00
com chegada pelas 16h30 a Santorini, a ilha cartão-postal da Grécia,
com as típicas casinhas brancas e
azuis a subir a montanha. Navegação às 21h30. Pensão completa e
noite a bordo.
5º Dia – Pireus / Atenas
Chegada ao porto de Pireus pelas
06h00. Desembarque e transporte
ao hotel. Dia livre em Atenas. Alojamento.
✈ 6º Dia – Atenas / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Alojame nto Pre vi sto
Localização
Atenas

Cat. Turística

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza

Cruzeiro

IB Interior

XA Exterior

Athens Plaza /
Radisson Blu Park
XC Exterior

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria
6 DIAS

DE S DE

6 REFEI Ç Õ E S

1.210€
Turística

Datas de Partida

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Mar+Nov

1.210 €

1.248 €

1.459 €

799 €

Abr+27Out

1.228 €

1.276 €

1.526 €

817 €

Mai-Jun+3-20Out

1.249 €

1.385 €

1.667 €

817 €
861 €

Jul-Ago+29Set

1.307 €

1.443 €

1.725 €

2021

1-22Set

1.396 €

1.500 €

1.795 €

861 €

Lisboa: Quintas (voo diurno) de 18 de Março a Novembro; Quartas (voo
noturno) de Abril a e Outubro
Porto: Quintas de Abril a 22 de Outubro

Mar+Nov

1.235 €

1.300 €

1.539 €

794 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 3 noites de cruzeiro no Celestyal
Olimpia da companhia “Celestyal
Cruises” em pensão completa;
• 2 noites no hotel seleccionado
em Atenas em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em língua
espanhola;
• Transfers de chegada e saída com
assistência em língua portuguesa;

• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas portuárias e gratificações – Adulto 129€ (suj. a
alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipal em Atenas
(city tax);
• Despesas de reserva

Primeira

Primeira Superior

Abr+27Out

1.276 €

1.364 €

1.664 €

835 €

Mai-Jun+3-20Out

1.366 €

1.499 €

1.837 €

835 €

Jul-Ago+29Set

1.423 €

1.557 €

1.895 €

879 €

1-22Set

1.458 €

1.608 €

1.940 €

879 €

Mar-Abr+27Out

1.431 €

1.545 €

1.950 €

733 €

Mai-Jun+3-20Out

1.521 €

1.693 €

2.136 €

733 €

Jul-Ago+29Set

1.578 €

1.750 €

2.194 €

776 €

1-22Set
1.622 € 1.814 € 2.277 €
776 €
Preços válidos para partidas de Lisboa; Porto – consulte-nos
Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J – supl. 25Mar-10Mai+8-30Jun = 25€; outras classes e suplementos consulte-nos
Notas:
• O número de dias altera em função do voo ser diurno ou nocturno, e em
função da partida ser de Lisboa ou do Porto; este itinerário corresponde
ao programa de 6 dias com partidas de Lisboa em voo diurno às 5ªs;
consulte as variações de itinerário em www.lusanova.pt
• Partidas do Porto – programas de 4 ou 6 noites (consulte-nos preços)
• Nas partidas de 28 de Outubro e de Novembro os portos de escala são
Syros, Kusadasi e Santorini
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Categoria primeira superior – camarote triplo XB;
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Horários do cruzeiro são indicativos
Gastos de Cancelamento do Cruzeiro
91 dias até 31 dias antes da partida 300€
30 dias ao dia da partida 		
100%
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Atenas e Cruzeiro de 4 noites no Mar Egeu
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Atenas
Voo regular com destino a Atenas.
Assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.
2º Dia – Atenas
Visita panorâmica da cidade: Estádio Olímpico
onde foram realizadas as primeiras olimpíadas
dos tempos modernos; Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio
Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, e a
Acrópole. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia – Atenas / Pireus / Míconos Cruzeiro
Transporte para o porto de Pireus. Às
13h00 início da navegação pelas ilhas
Gregas do Mar Egeu e Kusadasi na Turquia. Chegada pelas 18h00 a Míconos, a
mais cosmopolita das ilhas gregas. Navegação às 23h00. Pensão completa e
noite a bordo
4º Dia – Kusadasi / Patmos - Cruzeiro
Chegada pelas 07h00 a Kusadasi e
excursão a Éfeso, importante cidade
da antiguidade. Navegação para Patmos com chegada pelas 16h30. Sugerimos excursão opcional ao Mosteiro
de São João e à Gruta do Apocalipse.

5

ODYSSEUS

Navegação às 21h30 para Rodes. Pensão completa e noite a bordo.
5º Dia – Rodes - Cruzeiro
Chegada a Rodes às 07h00. Excursão à Acrópole de Lindos e Cidadela dos Cavaleiros. Navegação às
18h00 para Creta. Pensão completa
e noite a bordo.
6º Dia – Creta / Santorini - Cruzeiro
Chegada a Creta (Heraklion) pelas
07h00. Sugerimos excursão opcional
ao Palácio de Knossos para conhecer
a lenda do Minotauro. Navegação às
12h00 com chegada pelas 16h30 a Santorini, a ilha cartão-postal da Grécia, com
as típicas casinhas brancas e azuis a subir a montanha. Navegação às 21h30.
Pensão completa e noite a bordo.
7º Dia – Pireus / Atenas
Chegada a Pireus pelas 06h00. Desembarque e transporte ao hotel.
Resto de dia livre. Alojamento.
✈ 8º Dia – Atenas / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Atenas

Míconos
Patmos
Rodes
Santorini

A lojam e nto Pre visto
Localização
Atenas

Cat. Turística

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza

Cruzeiro

IB Interior

XA Exterior

Athens Plaza /
Radisson Blu Park
XC Exterior

8 D I AS

8 REFEIÇÕES

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Mar+Nov

1.485 €

1.540 €

1.816 €

1.040 €

Abr+23-30Out
1.512 € 1.583 € 1.916 €
1.067 €
Mai-Jun+2-16Out 1.606 € 1.724 € 2.102 €
1.067 €
Jul-Ago
1.663 € 1.781 € 2.159 €
1.111 €
Set
1.711 € 1.852 € 2.243 €
1.111 €
Mar+Nov
1.511 € 1.603 € 1.922 €
1.033 €
Abr+23-30Out
1.572 € 1.699 € 2.111 €
1.094 €
Primeira
Mai-Jun+2-16Out 1.667 € 1.840 € 2.329 €
1.094 €
Jul-Ago
1.725 € 1.898 € 2.386 €
1.138 €
Set
1.789 € 1.994 € 2.470 €
1.138 €
Mar+Nov
1.770 € 1.917 € 2.433 €
940 €
Abr+23-30Out
1.793 € 1.948 € 2.498 €
940 €
Primeira Superior
Mai-Jun+2-16Out 1.904 € 2.127 € 2.729 €
940 €
Jul-Ago
1.962 € 2.185 € 2.786 €
984 €
Set
2.022 € 2.268 € 2.902 €
984 €
Preços válidos para partidas de Lisboa; Porto – consulte-nos
Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J – supl. 25Mar-10Mai+8-30Jun = 25€; outras classes e suplementos consulte-nos
Notas:

Turística

• A ordem do itinerário altera em função do dia da partida e o número de dias/
noites altera em função voo ser diurno ou nocturno e a partida ser de Lisboa ou
do Porto; este itinerário corresponde ao programa de 8 dias com partidas em
voo diurno aos sábados; consulte as variações de itinerário em www.lusanova.pt
• Partidas do Porto - programa de 6 noites;
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Nas partidas de 14 e 21 de Março e 30 e 31 de Outubro a visita de cidade é
guiada em língua inglesa;
• Nas partidas de 23 a 31 de Outubro e Novembro os portos de escala são
Syros, Kusadasi, Rhodes e Santorini
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Categoria primeira superior – camarote triplo XB;
• Horários do cruzeiro são indicativos
• Gastos de cancelamento do cruzeiro – consultar pág.4

DESDE

1.485€

Datas de Partida
2021
Lisboa:
Domingos (voo diurno) 14 e 21 de Março + 31 de Outubro a 20 de
Novembro
Domingos (voo noturno) de 28 de Março a Junho
Sábados (voo diurno) de Abril a Outubro
Porto: Domingos de Abril a Outubro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 4 noites de cruzeiro no Celestyal
Olimpia da companhia “Celestyal
Cruises” em pensão completa;
• 3 noites no hotel seleccionado
em Atenas em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em língua
espanhola;
• Transfers de chegada e saída
com assistência em língua portuguesa;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas portuárias e gratificações – Adulto 169€ (suj. a
alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52 € (suj.
a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipal em Atenas
(city tax);
• Despesas de reserva
Serviços Opcionais:
• Suplemento para entrada no
Museu da Acrópole – 18€
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Atenas e Cruzeiro de 7 noites no Mar Egeu

THESSEUS

Itinerário A

Datas de Partida
2021

Atenas

Abril
Maio
Junho

Kusadasi

Milos

Dia
1º Dia (Qui)
2º Dia (Sex)
3º Dia (Sáb)
4º Dia (Dom)
5º Dia (Seg)
6º Dia (Ter)
7º Dia (Qua)
8º Dia (Qui)

Míconos

Santorini
Creta

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,10,17,24

01,08,15,22,29
05,12,19,26
02,09,16,23,30
07

Chegada

Saída

Lisboa ou Porto / Atenas

--

--

Atenas – visita de cidade (manhã)

--

--

Atenas / Pireus - embarque no navio

--

19h00

Kusadasi (Turquia) – excursão Éfeso

08h00

19h00

Itinerário

Rodes (Grécia) – excursão Acrópole de Lindos e Cidadela dos Cavaleiros 08h00

18h00

Agios Nikolaos, Creta (Grécia)

08h00

20h00

Santorini (Grécia)

07h00

--

Santorini (Grécia)

--

02h30

Milos (Grécia)

08h30

13h30

Mykonos (Grécia)

19h00

--

--

19h00

09h00

--

--

--

--

--

9º Dia (Sex) Mykonos (Grécia)
10º Dia (Sáb) Pireus / Atenas - desembarque e transporte ao hotel
Pireus / Atenas / Porto – desembarque, tempo livre em Atenas, voo

11º Dia (Dom) Atenas / Lisboa

1 1 DIAS

DE S DE

13 REFEIÇ ÕE S

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 7 noites de cruzeiro no Celestyal
Experience da companhia “Celestyal Cruises” em pensão completa;
• 3 noites no hotel seleccionado
em Atenas em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em língua
espanhola;
• Taxas de IVA;
• Transfers de chegada e saída

1.935€

com assistência em língua
portuguesa;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas portuárias e gratificações – Adulto 289€ (suj. a
alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52 € (suj.
a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipal em Atenas
(city tax);
• Despesas de reserva

Serviços Opcionais:
• Suplemento para entrada no Museu da Acrópole – 18€
Notas:
• Nas partidas de 14 de Outubro e 11 de Novembro, Cannakale é substituído por Kavala, Volos por Dikili, Santorini por Patmos e tem uma
escala adicional em Kusadasi (consulte-nos as excursões incluídas e
ordem das escalas)
• Partidas do Porto - programa de 9 noites (consulte-nos preços);
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Horários do cruzeiro são indicativos
• Gastos de Cancelamento do Cruzeiro - Consultar pág.4
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Alojame nto Pre vi sto

Itinerário B

Localização

Datas de Partida
2021
Outubro
Novembro

7

Atenas

Cat. Turística

Cruzeiro

14*, 21,29

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza
IB Interior

XA Exterior

Athens Plaza /
Radisson Blu Park
SJA Júnior Suite com Varanda

04,11*

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Dia
1º Dia (Qui)
2º Dia (Sex)
3º Dia (Sáb)
4º Dia (Dom)
5º Dia (Seg)
6º Dia (Ter)
7º Dia (Qua)
8º Dia (Qui)
9º Dia (Sex)
10º Dia (Sáb)

Categoria

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Abr+21Out-4Nov

1.935 €

2.049 €

2.491 €

1.234 €

29Abr-Jun
+7-14Out+11Nov

2.091 €

2.279 €

2.792 €

1.234 €

Chegada

Saída

Lisboa ou Porto / Atenas

--

--

Atenas – visita de cidade (manhã)

--

--

Atenas / Pireus – embarque no navio

--

16h00

15h00

--

--

18h00

Canakkale (Turquia)

08h00

18h00

Thessaloniki (Grécia)

09h00

23h00

Jul-Set

Volos (Grécia)

08h00

18h30

Santorini (Grécia) – excursão à povoação de Oia

09h00

21h30

Pireus / Atenas – desembarque e transporte ao hotel

07h00

--

--

--

--

--

Itinerário

Istambul (Turquia)
Istambul (Turquia) – excursão cruzeiro no Bósforo e souk das especiarias

Pireus / Atenas / Porto – desembarque, tempo livre em Atenas, voo

11º Dia (Dom) Atenas / Lisboa

Turística

Primeira

Primeira Superior

Jul-Set

2.149 €

2.337 €

2.850 €

1.278 €

Abr+21Out-4Nov

2.024 €

2.204 €

2.737 €

1.261 €

29Abr-Jun
+7-14Out+11Nov

2.186 €

2.447 €

3.051 €

1.261 €

2.244 € 2.505 €

3.109 €

1.305 €

Abr+21Out-4Nov

2.553 €

2.728 €

4.086 €

1.107 €

29Abr-Jun
+7-14Out+11Nov

2.758 €

2.978 €

4.515 €

1.107 €

Jul-Set

2.815 €

3.036 €

4.573 €

1.151 €

Preços válidos para partidas de Lisboa; Porto – consulte-nos
Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J – supl. 25Mar-10Mai+8-30Jun = 25€; outras classes e suplementos consulte-nos

anos
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Circuito Clássico e Cruzeiro de 4 noites no Mar Egeu
Itinerário:

ZEUS

✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Atenas
/ Pireus / Míconos - Cruzeiro
Voo regular com destino a Atenas. Assistência e transporte para Pireus. Às
13h00 início da navegação do cruzeiro
pelas ilhas Gregas do Mar Egeu e Kusadasi. Chegada pelas 18h00 a Míconos.
Navegação às 23h00. Pensão completa
e noite a bordo.
2º Dia – Kusadasi / Patmos
Chegada pelas 07h00 a Kusadasi e excursão a
Éfeso, importante cidade da antiguidade. Navegação para Patmos com chegada pelas 16h30. Às
21h30 navegação para Rodes. Pensão completa
e noite a bordo.

Kalambaka

Delfos
Olimpia

Atenas Patmos
Miconos
Rodes
Santorini

3º Dia – Rodes
Chegada a Rodes às 07h00. Excursão à Acrópole de Lindos e Cidadela dos Cavaleiros. Navegação às 18h00 para Creta. Pensão completa e noite a bordo.

Creta

4º Dia – Creta / Santorini
Chegada a Creta (Heraklion) pelas 07h00.
Navegação às 12h00 com chegada pelas
16h30 a Santorini, a ilha cartão-postal da Grécia. Navegação às 21h30. Pensão completa e
noite a bordo.
5º Dia – Pireus / Atenas
Chegada a Pireus pelas 06h00. Desembarque e transporte para Atenas. Dia livre.
Alojamento.

6º Dia – Atenas / Epidauro / Micenas / Olimpia
Início do circuito pelas cidades clássicas da antiguidade. Primeira paragem no Canal de Corinto e continuação para o anfiteatro de Epidauro
e acrópole de Micenas, uma das mais famosas
da civilização clássica. Jantar e alojamento em
Olimpia.
7º Dia – Olimpia / Patras / Delfos
Olimpia foi o santuário mais importante da
Grécia Antiga, lugar de culto a Zeus. Visita
ao Estádio Olímpico, onde se realizaram
os primeiros jogos, e ao museu. Saída
para Patras, via a maior ponte suspensa
do mundo sobre o mar. Jantar e alojamento em Delfos-Itea.
8º Dia – Delfos / Kalambaka
Delfos, junto ao Monte Parnaso, era o centro do mundo antigo, local dos Jogos Píticos
e do famoso Oráculo, que se localizava no
templo dedicado a Apolo. Visita ao sítio arqueológico e saída para Kalambaka. Jantar
e alojamento.
9º Dia – Kalambaka / Meteora / Atenas
Visita aos Mosteiros de Meteora, edifícios
construídos no topo dos rochedos. Regresso a Atenas com breve paragem em Termopilas. Alojamento.
✈ 10º Dia – Atenas / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

alojame nto Pre vi sto
Localização
10 DIAS

DE S DE

11 REFEIÇ ÕE S

1.810€

Datas de Partida
2021
Programa de 9 noites
Lisboa: Domingos de 28 de Março a Junho + Segundas de Julho a 18
de Outubro
Programa de 10 noites*
Lisboa: Sábados de Maio a Setembro
Porto: Domingos de Abril a 17 de Outubro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 5 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 4 noites de cruzeiro no Celestyal
Olimpia da companhia “Celestyal
Cruises” em pensão completa;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• 3 jantares durante o circuito
clássico;
• Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em língua
espanhola;
• Transfers de chegada e saída com
assistência em língua portuguesa;

Gastos de Cancelamento do Cruzeiro - Consultar pág.4

anos
1959

2019

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza
Cruzeiro
IB Interior
XA Exterior
Olimpia
Neda
Arty Grand / Amalia

Athens Plaza /
Radisson Blu Park
XC Exterior
Arty Grand / Amalia

Delfos / Itea Hermes / Nafsika Beach

Amalia / Nafsika Palace

Amalia / Nafsika Palace

Kalambaka

Amalia / Gran Meteora

Amalia / Gran Meteora

Orpheas

Programa de 9 noites - Preços por pessoa desde
Categoria

Turística
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas portuárias e gratificações – Adulto 169€ (suj. a
alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
no cruzeiro);
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipais nos hotéis
(city tax);
• Despesas de reserva

Cat. Turística

Atenas

Primeira

Primeira
Superior

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Mar-Abr

1.810 €

1.868 €

2.304 €

1.364 €

Mai-Jun+2-18Out

1.902 €

2.009 €

2.490 €

1.364 €

Jul-Ago

1.959 €

2.067 €

2.548 €

1.407 €

Set

2.007 €

2.138 €

2.631 €

1.407 €

Mar-Abr

1.924 €

2.027 €

2.552 €

1.446 €

Mai-Jun+2-18Out

2.018 €

2.168 €

2.770 €

1.446 €

Jul-Ago

2.076 €

2.226 €

2.827 €

1.489 €

Set

2.140 €

2.322 €

2.911 €

1.489 €

Mar-Abr

2.088 €

2.234 €

2.863 €

1.343 €

Mai-Jun+2-18Out

2.199 €

2.413 €

3.094 €

1.343 €

Jul-Ago

2.257 €

2.471 €

3.152 €

1.387 €

Set
2.317 € 2.554 € 3.267 €
1.387 €
Suplementos por pessoa para programa de 10 noites:
Turística Tpl – 60€, Dbl – 70€ Sgl – 110€, Primeira Tpl – 70€, Dbl – 90€ Sgl – 145€,
Primeira Sup Tpl – 115€, Dbl – 125€ Sgl – 215€
Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J – supl. 25Mar-10Mai+8-30Jun = 25€; outras classes e suplementos consulte-nos
Notas:
• O número de dias/noites altera em função do dia da partida; este itinerário corresponde ao programa de 10 dias/9 noites com partidas às 2ªs; consulte as variações
de itinerário em www.lusanova.pt
• Supl. transfers 1 pax 90€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Categoria primeira superior – camarote triplo XB;
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Horários do cruzeiro são indicativos

GRÉCIA, TURQUIA & CHIPRE | 2021
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Atenas, Epidauro, Micenas, Olimpia e Cruzeiro de 3
noites no Mar Egeu
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Atenas
Voo regular com destino a Atenas. Assistência e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Atenas / Epidauro / Micenas / Olimpia
Viagem para Olimpia com primeira paragem no
Canal de Corinto; continuação para o Anfiteatro
de Epidauro, passagem por Nauplia e visita à
acrópole de Micenas. Chegada a Olimpia, via
Peloponeso. Jantar e alojamento.
3º Dia – Olimpia / Atenas
Olimpia foi o santuário mais importante da
Grécia Antiga, lugar de culto a Zeus. Visita
ao Estádio Olímpico, onde se realizaram os
primeiros jogos, e ao museu. Regresso a
Atenas. Alojamento.
4º Dia – Atenas
Visita panorâmica da cidade. Tarde livre.
Alojamento.
5º Dia – Atenas / Pireus / Míconos
- Cruzeiro
Transporte para Pireus. Às 13h00 início
da navegação do cruzeiro pelas ilhas

9

ARTÉMIS

Gregas do Mar Egeu e Kusadasi. Chegada a Míconos às 18h00. Navegação
às 23h00. Pensão completa e noite a
bordo.
6º Dia – Kusadasi / Patmos - Cruzeiro
Chegada a Kusadasi pelas 07h00 e excursão a Éfeso, importante cidade da
antiguidade. Navegação para Patmos
com chegada pelas 16h30. Navegação
às 21h30 para Heraklion. Pensão completa e noite a bordo.

Olimpia

Atenas Patmos
Miconos

7º Dia – Creta / Santorini - Cruzeiro
Chegada a Creta (Heraklion) pelas
07h00. Excursão ao Palácio de Knossos. Navegação às 12h00 com chegada pelas 16h30 a Santorini. Navegação
às 21h30. Pensão completa e noite a
bordo.

Santorini
Creta

✈ 8º Dia – Pireus / Atenas / Porto ou Lisboa
Chegada a Pireus pelas 06h00. Desembarque e tempo livre em Atenas. Transporte para o aeroporto e embarque com
destino a Portugal. Chegada.

alojam e nto Pr e vi sto
Localização
Atenas

Cat. Turística

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Eridanus / Brown / Stanley
Athenian Montaza

Athens Plaza /
Radisson Blu Park

Olimpia

Neda

Arty Grand / Amalia

Arty Grand / Amalia

Cruzeiro

IB Interior

XA Exterior

XC Exterior
8 D I AS

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria

Turística

Primeira

Primeira
Superior

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Abr+24-28Out

1.550 €

1.654 €

1.949 €

1.138 €

Mai-Jun+3-21Out

1.569 €

1.763 €

2.090 €

1.138 €

Jul-22Ago+26-30Set

1.627 €

1.821 €

2.148 €

1.181 €

29Ago-23Set

1.717 €

1.878 €

2.218 €

1.181 €

Abr+24-28Out

1.634 €

1.745 €

2.171 €

1.193 €

Mai-Jun+3-21Out

1.723 €

1.880 €

2.344 €

1.193 €

Jul-22Ago+26-30Set

1.781 €

1.937 €

2.402 €

1.237 €

29Ago-23Set

1.816 €

1.989 €

2.446 €

1.237 €

Abr+24-28Out

1.845 €

1.968 €

2.532 €

1.039 €

Mai-Jun+3-21Out

1.935 €

2.116 €

2.718 €

1.039 €

Jul-22Ago+26-30Set

1.993 €

2.173 €

2.776 €

1.083 €

29Ago-23Set

2.036 €

2.237 €

2.859 €

1.083 €

Preços válidos para partidas de Lisboa; Porto consulte-nos
Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J – supl. 25Mar-10Mai+8-30Jun = 25€; outras classes e suplementos
consulte-nos

Notas:
• O número de dias altera em função do voo ser diurno ou noturno, e em função
da partida ser de Lisboa ou do Porto; este itinerário corresponde ao programa
de 8 dias com partidas de Lisboa em voo diurno às 2ªs; consulte as variações de
itinerário em www.lusanova.pt
• Partidas do Porto - programa de 8 noites (consulte-nos preços)
• Check-in no hotel a partir das 14h00
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Categoria primeira superior – camarote triplo XB;
• Horários do cruzeiro são indicativos

7 REFEIÇÕES

DESDE

1.550€

Datas de Partida
2021
Lisboa:
Domingos de Abril a Junho + Segundas de Julho a Outubro
Porto: Quintas de Abril a Outubro + Domingos de 30 de Maio a 19 de
Setembro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 3 noites de cruzeiro no Celestyal
Olimpia da companhia “Celestyal
Cruises” em pensão completa;
• 3 noites no hotel seleccionado
em Atenas em regime de alojamento e pequeno-almoço
• 1 noite no hotel seleccionado em
Olimpia em regime de meia-pensão;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• Visitas e assistência no cruzeiro com
guias locais em língua espanhola;
• Transfers de chegada e saída com
assistência em língua portuguesa;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas portuárias e gratificações – Adulto 129€ (suj. a
alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipais nos hotéis
(city tax);
• Despesas de reserva
Serviços Opcionais:
• Suplemento para entrada no
Museu da Acrópole – 18€

Gastos de Cancelamento do Cruzeiro - Consultar pág.4

anos
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Atenas e Cruzeiro de 7 noites por 3 Continentes

POSEIDON

Dia
1º Dia (Qui)
2º Dia (Sex)
3º Dia (Sáb)
4º Dia (Dom)
5º Dia (Seg)
6º Dia (Ter)
7º Dia (Qua)
8º Dia (Qui)
9º Dia (Sex)
10º Dia (Sáb)
11º Dia (Dom)

Delfos
Atenas

Kusadasi
Rhodes

Limassol

Ashdod
Port Said

Chegada

Saída

Lisboa / Atenas

--

--

Atenas – visita de cidade (manhã)

--

--

Atenas / Pireus - embarque no navio

--

17h00

Itinerário

--

--

Port Said, Cairo (Egipto) – visita de cidade

06h30

22h00

Ashdod (Israel)

08h00

22h00

Limassol (Chipre)

11h00

18h00

Rhodes (Grécia)

11h30

18h30

Kusadasi (Turquia) - excursão Éfeso

07h00

18h00

Pireus / Atenas - desembarque e transporte ao hotel

07h00

--

--

--

Em navegação

Atenas / Lisboa

Hotéi s Pre vi sto s
Cat. Turística

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Atenas

Localização

Athenian Montaza

Eridanus / Brown

Athens Plaza /
Radisson Blu Park

Cruzeiro

IB Interior

XA Exterior

SJA Júnior Suite com
Varanda

Pre ço s po r pe ssoa de sde
1 1 DIAS

13 REFEI ÇÕE S

DE S DE

1.850€

Turística

Datas de Partida
2021
Março

Categoria

Novembro
Dezembro

04,11,18,25

18,25
02,09,23*

Primeira
2022
Março

Datas

Triplo

Duplo

Single

Criança*

Mar+Nov-2-9Dez

1.887 €

1.983 €

2.403 €

1.189 €

23Dez

1.850 €

1.942 €

2.324 €

1.153 €

Mar'22

1.907 €

2.005 €

2.429 €

1.204 €

Mar+Nov-2-9Dez

1.932 €

2.100 €

2.537 €

1.174 €

23Dez

1.901 €

2.050 €

2.453 €

1.143 €

Mar'22

1.953 €

2.123 €

2.566 €

1.188 €

2.499 €

1.081 €

Mar+Nov-2-9Dez

03,10,17,24

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 7 noites de cruzeiro no Celestyal Experience da companhia
“Celestyal Cruises” em pensão
completa;
• 3 noites no hotel selecionado em
Atenas em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• Pacote de bebidas “Blue” + 2
excursões durante o cruzeiro;
• Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em língua
espanhola;
• Transfers de chegada e saída
com assistência em língua portuguesa;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);

• Taxas portuárias e gratificações
– Adulto 289€ (suj. a alteração)
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 52 € (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipal em Atenas (city
tax);
• Despesas de reserva
Serviços Opcionais:
• Suplemento para entrada no Museu
da Acrópole – 18€
Notas:
• Na partida de 23 de Dezembro a
última noite em Atenas é a bordo do
navio
• Supl. transfers 1 pax 85€; supl. transfers 22h00-06h00 27€ / trajecto;
• Horários do cruzeiro são indicativos

Primeira Superior

2.667 €

3.990 €

23Dez

2.399 € 2.560 €

3.795 €

1.081 €

Mar'22

2.527 €

4.037 €

1.095 €

2.697 €

Preço de criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos; Triplo = duplo com cama extra
Base tarifa aérea Aegean cl.J; outras classes e suplementos consulte-nos

Gastos de Cancelamento do Cruzeiro - Consultar pág.4
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Atenas, Míconos, Santorini, Naxos, Milos, Zakintos,
Cefalonia

Atenas e Mykonos
8 Dias

Atenas e Naxos
8 Dias

ATENAS E
ILHAS GREGAS

Atenas, Míconos e Santorini
8 Dias

Cefalónia
Zaquintos

2 noites em Atenas
5 noites em Míconos
Hotéis Turística desde: 1.110€
Hotéis Primeira desde: 1.165€
Hotéis Primeira Sup desde: 1.415€

Milos

2 noites em Atenas
5 noites em Naxos

2 noites em Atenas
3 noites em Míconos
2 noites em Santorini
Hotéis Turística desde: 1.090€ Hotéis Turística desde 1.245€
Hotéis Primeira desde: 1.175€
Hotéis Primeira desde: 1.415€
Hotéis Primeira Sup desde: 1.415€ Hotéis Primeira Sup desde: 1.630€

Atenas, Naxos e Santorini
8 Dias

2 noites em Atenas
3 noites em Naxos
2 noites em Santorini
Hotéis Turística desde: 1.210€
Hotéis Primeira desde: 1.390€
Hotéis Primeira Sup desde: 1.600€

Atenas, Milos e Míconos
8 Dias

Atenas
Miconos
Naxos

Santorini

Atenas, Zaquintos e Cefalonia
9 Dias

2 noites em Atenas
2 noites em Atenas
3 noites em Milos
3 noites em Zaquintos
2 noites em Míconos
3 noites em Cefalónia
Hotéis Turística desde: 1.205€ Hotéis Turística desde: 1.290€
Hotéis Primeira desde: 1.305€ Hotéis Primeira desde: 1.415€
Hotéis Primeira Sup desde: 1.595€ Hotéis Primeira Sup desde: 1.615€

8 DI AS

DESDE

1.090€

Datas de Partida
2021
Diárias de Maio a Outubro

Hotéis Pr e vistos
Localização
Atenas

Cat. Turística

Categoria Primeira

Cat. Primeira Superior

Jason Inn /
Athenian Montaza

Eridanus / Brown / Stanley

Athens Plaza /
Radisson Blu Park

Míconos

Kamari / Pelican /
Petsasos

Yiannaki / Pelican Bay Art / Royal Myconian / Myconian
Manoulas Beach
Kyma / Myconian Imperial

Santorini

Astir Thira / Kamari
Beach

El Greco Resort / Aegean
Plaza / Santorini Palace

Majestic / Aressana /
Splendour

Naxos

Naxos Resort Beach

Ariadne

Nissaki Beach

Milos

Santa Maria Village

Salt Suites

Milos Breeze

Cefalonia

Astra Village

Mediterranee

Apollonion Resort & Spa

Zaquintos

Kalamaki Beach

Meandros Boutique & Spa Lesante Luxury Hotel & Spa

Notas:
• Preços indicativos por pessoa em quarto duplo standard para Maio com Aegean
(cl.J); solicite-nos orçamento
• Uma vez efectuada a reserva dos ferries e catamarãs os gastos de cancelamento
serão totais
• As companhias marítimas podem alterar ou cancelar as saídas devido às condições meteorológicas;
• Os hotéis nas ilhas permitem cancelamentos sem gastos até 30 dias antes da
data da chegada;
• Outras ilhas: Paros, Creta, Corfu – consulte-nos

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Portugal / Atenas; e Míconos, Santorini,
Naxos ou Cefalonia / Portugal em classe económica;
• Catamarã ou ferry Atenas / Míconos, Naxos ou Milos e
entre ilhas em classe económica;
• Passagem aérea Atenas / Zaquintos em classe económica
• Alojamento de acordo com o programa seleccionado
em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Todos os transfers de/para os aeroportos, hotéis e
portos;
• Taxas de IVA
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa municipais nos hotéis (city tax);
• Despesas de reserva
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Larnaca ou Aya Napa, Limassol, Cúrio, Páfos, Nicósia,
Montanha de Troodos

À DESCOBERTA
DE CHIPRE

Troodos
Páfos

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Larnaca /
Aya Napa
Voo regular com destino a Larnaca, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel
em Larnaca ou Aya Napa. Alojamento.
2º Dia – Limassol, Cúrio e Santuário de Apolo
Início da excursão com visita ao sítio arqueológico de Cúrio (Kourion), que foi um
dos maiores e mais importantes enclaves
políticos e religiosos do Chipre. Destacam-se as ruínas da Casa de Eustolios,
o Teatro Grego, a Ágora, as Termas, o
complexo de fontes Ninfeo, a basílica paleocristã e o batistério. Continuação para
o Santuário de Apolo Hylates, um dos
lugares mais importantes da antiguidade
dedicado ao deus-Sol. Chegada a Limassol atravessando plantações de citrinos.
Tempo livre no bairro antigo. À tarde visita à Igreja e Túmulo de São Lázaro em
Larnaca e à Igreja Angeloktistos em Kiti.
Alojamento.

Larnaca
Aya Napa
Limassol

DE S DE

8 DIAS

1.110€

3º Dia – Páfos
Excursão a Páfos, a cidade da deusa da
beleza e do amor Afrodite e do apóstolo Paulo. Em rota paragem em Petra tou
Romiou, onde a tradição mitológica grega
coloca o lugar onde surgiu as espumas
brancas do mar Afrodite. Em Kato-Páfos
visita aos Túmulos dos Reis, necrófagos
talhados em rocha do período séc.III a.C-III
d.C; ao Parque Arqueológico que alberga
um dos conjuntos de mosaicos mais ricos
do mediterrâneo; à coluna do apóstolo
Paulo e à Igreja Bizantina na aldeia de Yeroskipos. Alojamento.
4º Dia – Nicósia
Excursão à capital de Chipre, cidade dividida

em 2 (sul – grega e norte - turca). Atualmente é fácil o seu cruzamento devido
ao levantamento parcial das restrições
graças ao turismo. A zona mais interessante é o bairro antigo, rodeado de 5km
de muralhas venezianas com 3 portas.
Visita ao Museu Arqueológico e à Catedral Metropolitana de São João Teólogo
no Palácio do Arcebispado. Tempo livre.
À tarde, cruzamento do checkpoint da
rua Ledra, o coração comercial da cidade, e visita ao Buyuk Han, antiga pousada do séc.XVI, e à Catedral de Santa
Sofia, convertida em mesquita em 1570.
Alojamento.
5º Dia – Montanha de Troodos
Dia dedicado ao interior da ilha. O percurso faz-se por bosques de pinheiros e cedros, com pequenas aldeias salpicando a
paisagem. Visita à Igreja de São Varnavas
do séc.X em Peristerona; à Igreja Panagia
tis Asinou em Nikitari com 100 frescos
murais pintados entre os séc.XIII e XVI;
e à Igreja Panagia tou Araka em Laghoudera, um excelente exemplo bizantino da
ilha. Continuação para Omodos, uma das
mais tradicionais e bonitas povoações do
Chipre. Degustação de vinhos locais, visita ao Mosteiro de Santa Cruz e à prensa
medieval de vinho. Tempo livre na aldeia
e regresso ao hotel. Alojamento.
6º e 7º Dias – Larnaca ou Aya Napa
Dias livres para desfrutar da praia.
Alojamento.
✈ 8º Dia – Larnaca / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Lisboa. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

Datas de Partida
2021
Sábados, domingos e 2ªs de 19 de Junho a 1 de Novembro (exceto de
11 a 20 de Setembro e 16,17 e 18 de Outubro)

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Hotel /
Tipo de
Localização quarto
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –165€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
Notas:
• A ordem do itinerário alterna de acordo com o dia da partida;
este itinerário corresponde à partida de 2ª feira;

Amorgos
Boutique City
Standard
Hotel***
Larnaca
Sunhall
Hotel****
Larnaca

Standard

Lordos Beach Classic
Hotel****
Vista Mar
Larnaca
Lateral

Nissi Blue
Beach
Resort*****
Aya Napa

Superior
Vista Mar
Lateral

Datas

Duplo Single Supl.MP**

Supl.Vista
Mar

19-21Jun

1.157 € 1.444 € 126 €

118 €

26Jun-Ago

1.202 € 1.525 € 126 €

118 €

Set-Out

1.180 € 1.480 € 126 €

118 €

Nov

1.110 € 1.355 € 126 €

118 €

19-22Jun+30Out-Nov

1.283 € 1.624 € 157 €

63 €

Jul-25Out

1.337 € 1.696 € 157 €

63 €

Jun-12Jul+23-30Out

1.355 € 1.732 € 149 €

149 €

17Jul-Ago

1.453 € 1.911 € 149 €

149 €

Set-11Out

1.436 € 1.848 € 149 €

149 €

Nov

1.247 € 1.543 € 149 €

149 €

19-21Jun+Set-11Out

1.532 € 1.891 € 197 €

94 €

26Jun-Ago

1.621 € 2.070 € 197 €

94 €

23-30Out

1.442 € 1.756 € 197 €

94 €

Nov

1.307 € 1.621 € 197 €

94 €

Vista Mar Amorgos = vista lateral mar; Base tarifa aérea Lufthansa cl.S – outras classes consulte-nos
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CHIPRE – A ILHA
DE AFRODITE

Sel ecção d e h otéi s
Nissiana Hotel***

Vassos Nissi Plage****

Grecian Bay Hotel*****

Larnaca

Localização: Aya Napa
Regime: alojamento
e pequeno-almoço

Localização: Aya Napa
Regime: alojamento
e pequeno-almoço

https://www.nissianahotel.com/ https://vassosnissiplage.com
Adams Beach Hotel*****

Nissi Blue Beach Resort*****

Localização: Aya Napa

Localização: Aya Napa
Regime: alojamento
e pequeno-almoço

Regime: meia pensão
https://www.adams.com.cy/

https://grecianbay.com

https://nissiblu.com/

Preço s por pe ss oa de s de
Hotel

Tipo de
quarto

Aya Napa

Localização: Aya Napa
Regime: alojamento
e pequeno-almoço

Datas
17-30Abr

8 D I AS

982 € 477 €

55 €

212 €

Datas de Partida

847 € 1.063 € 477 €

55 €

212 €

(Mín. 2 participantes):

Jun+1-20Out

968 € 1.282 € 477 €

55 €

212 €

Jul+26Ago-Set

1.022 € 1.377 € 477 €

55 €

212 €

1-25Ago

1.058 € 1.444 € 477 €

55 €

212 €

Vassos Standard
Nissi
Vista Mar
Plage**** Lateral

16Abr-Mai+Out

1.067 € 1.350 € 477 €

142 €

275 €

Jun+Set

1.143 € 1.426 € 477 €

142 €

275 €

Jul-Ago

1.255 € 1.520 € 477 €

142 €

275 €

Abr

1.139 € 1.139 € 775 € 204 €

362 €

Grecian
Standard
Bay*****

1-15Mai

1.215 € 1.574 € 813 € 204 €

362 €

16Mai-Jul+21-31Out

1.377 € 1.736 € 894 € 204 €

362 €

Ago-20Out
Superior
Nissi
Vista
Blue
Mar
Beach*****
Lateral

Adams Classic
Beach*****Standard

799€

Duplo Single Criança* Supl.MP** Supl.PC**

Mai+21-31Out
Nissiana***Standard

DESDE

799 €

1.453 € 1.812 € 932 € 204 €

362 €

Abr

1.027 € 1.341 € 477 €

197 €

354 €

Mai+16-31Out

1.161 € 1.475 € 477 €

197 €

354 €

Jun+Set-15Out

1.251 € 1.610 € 477 €

197 €

354 €

Jul-Ago

1.341 € 1.789 € 477 €

197 €

354 €

Abr-22Mai+24-31Out

1.197 € 1.852 € 477 €

-

-

23Mai-5Jul

1.350 € 2.157 € 477 €

-

-

6Jul-Ago

1.529 € 2.516 € 477 €

-

-

2021
Diárias de Abril a Outubro

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto / Larnaca / Porto ou
Lisboa em classe económica;
• 7 noites no hotel seleccionado e regime indicado;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 92€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Set-23Out
1.439 € 2.337 € 477 €
Se a viagem coincidir com 2 períodos diferentes de datas consulte-nos preço
*Criança 2-11anos a compartilhar com 2 adultos (1ª criança); **Supl.MP e PC Nissi Blue = MP e PC
standard; Supl.PC Nissiana = tudo incluído
Suplementos outros tipos de quarto / pessoa / noite: Nissiana (standard vista piscina/mar): 6€; Vassos
(standard vista mar): 5€; Grecian (standard vista mar) 17€; Adams (classic vista mar) 7€; Nissi (superior
vista mar) 13€
Base tarifa aérea Aegean cl.J – outras classes e companhias consulte-nos
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Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale,
Éfeso, Bursa
Itinerário:

TURQUIA
MÁGICA

✈ 1º Dia (Qua) – Lisboa ou Porto /
Istambul
Voo regular com destino a Istambul.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qui) – Istambul / Ancara
Tempo livre no Bazar Egípcio cheio
de especiarias, frutos secos e doces turcos. Passeio de barco pelo
Bósforo, o estreito que liga o Mar
de Marmara ao Mar Negro. Almoço.
Travessia para a Ásia e viagem para
capital da Turquia, Ancara. Jantar e
alojamento.

Istambul

Ancara
Capadócia

Izmir
Pamukkale

3º Dia (Sex) – Ancara / Capadócia
Visita ao Museu das Civilizações
da Anatólia que expõe vestígios de
grandes civilizações como os Hititas,
Assírios e Frígios. Breve paragem no
Mausoléu de Mustafa Kemal Ataturk,
fundador da República da Turquia. Almoço e viagem até Capadócia com paragem no Lago Salgado, o maior lago
da Anatólia Central e visita a uma cidade subterrânea. Jantar e alojamento.

9 DIAS

DE S DE

11 REFEIÇ ÕE S

799€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2021

4º Dia (Sáb) – Capadócia
Passeio de balão (opcional, custo extra) sobre a Capadócia, região onde
a Natureza esculpiu uma fantástica
paisagem, cuja origem deve-se a dois
vulcões que expeliram lava e cinzas
formando o “tufo” e ao vento e a chuva
que agindo durante milhares de anos
esculpiram estas formações misteriosas. Os seus antigos habitantes construíram cidades subterrâneas e igrejas
com murais extraordinários. Dia inteiro
com visitas na zona, com pausa para o
almoço: Vale de Göreme, onde irá encontrar igrejas dos séculos X e XI, Vale
Vermelho, Vale de Uçhisar e centros
de artesanato. Jantar e alojamento.

5º Dia (Dom) – Capadócia / Konya /
Pamukkale
Viagem pela Rota da Seda até Konya,
visitando em rota um Caravancerai.
Em Konya, visita do Convento dos
Dervixes Dançantes no Museu de
Mevlana. Após o almoço, continuação
para Pamukkale. Jantar e alojamento.
6º Dia (Seg) – Pamukkale / Éfeso /
Izmir ou Kusadasi
Visita de Pamukkale (Castelo de Algodão) com as cascatas petrificadas, e da
Necrópole de Hierápolis. Viagem para
Éfeso e visita da Casa da Virgem Maria onde, segundo a crença, passou os
seus últimos dias. Continuação para a
antiga cidade de Éfeso e visita à Biblioteca de Celso, ao Odeon, ao Templo
de Adriano, ao Templo de Domiciano,
ao teatro e outras ruínas. Almoço. Visita a uma fábrica de peles. Jantar e
alojamento em Izmir e Kusadasi.
7º Dia (Ter) – Kusadasi ou Izmir /
Bursa / Istambul
Saída para Bursa, antiga capital dos
Otomanos, a 250kms de Istambul. Visitaremos duas obras importantes da
cidade: a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde, cujos interiores estão
cobertos de cerâmicas verdes. Breve visita ao bazar da seda, principal
atracção da cidade. Almoço e continuação para Istambul. Alojamento.
8º Dia (Qua) – Istambul
Dia livre. Visita opcional (custo extra) em Istambul. Alojamento.
✈ 9º Dia (Qui) – Istambul / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Quartas de 31 de Março a 27 de Outubro

Hotéi s Pre vi sto s
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 11 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (30kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 170€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
•
•
•
•

Bebidas às refeições;
Bagageiros nos hotéis;
Visto;
Despesas de reserva

Localização

Categoria Primeira Superior

Istambul
Ancara
Capadócia
Pamukkale

Titanic Business Bayrampasa / Pullman Istambul
Altinel / Ickale / New Park
Dinler Urgup / Mustafa
Colossae Thermal / Lycus River Thermal

Izmir / Kusadasi

Doubletree Hilton Airport / Park Inn****

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Duplo

Single

Mar+27Out

799 €

1.054 €

Abr-20Out

893 €

1.144 €

Base tarifa aérea Turkish cl.P – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line
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Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale,
Éfeso

TURQUIA
ETERNA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa ou Porto /
Istambul
Voo regular com destino a Istambul.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Istambul
Visita à Mesquita de Solimão. Subida em teleférico até ao Café Pierre Loti localizado numa colina de
Eyup, e posterior visita ao bairro, o
mais religioso de Istambul onde se
encontra a Mesquita e Cemitério
de Eyup. Visita ao Bairro de Pera
com a famosa Praça de Taksim e a
Avenida Istiklal muito popular para
turistas e locais. Alojamento.
3º Dia (Qua) – Istambul
Visita ao Palácio de Topkapi, residência oficial dos sultões otomanos
durante 400 anos e Santa Sofia,
transformada em mesquita em 1453
e hoje em museu. Continuação para
a Mesquita Azul, a única mesquita
do mundo com seis minaretes. Visita ao Hipódromo romano. Almoço
e visita ao Grande Bazar, um dos
maiores e mais antigos mercados
cobertos do mundo. Alojamento.
4º Dia (Qui) – Istambul / Ancara
Tempo livre no Bazar Egípcio cheio
de especiarias, frutos secos e doces turcos. Passeio de barco pelo
Bósforo, o estreito que liga o Mar
de Marmara ao Mar Negro. Almoço.
Travessia para a Ásia e viagem para
capital da Turquia, Ancara. Jantar e
alojamento.
5º Dia (Sex) – Ancara / Capadócia
Visita ao Museu das Civilizações
da Anatólia que expõe vestígios
de grandes civilizações como os
Hititas, Assírios e Frígios. Breve paragem no Mausoléu de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República
da Turquia. Almoço e viagem até
Capadócia com paragem no Lago
Salgado, o maior lago da Anatólia
Central e visita a uma cidade subterrânea. Jantar e alojamento.

6º Dia (Sáb) – Capadócia
Passeio de balão (opcional) sobre a
Capadócia, região onde a Natureza
esculpiu uma fantástica paisagem,
cuja origem deve-se a dois vulcões
que expeliram lava e cinzas formando o “tufo” e ao vento e a chuva que
agindo durante milhares de anos
esculpiram estas formações misteriosas. Os seus antigos habitantes
construíram cidades subterrâneas e
igrejas com murais extraordinários.
Dia inteiro com visitas na zona, com
pausa para o almoço: Vale de Göreme, onde irá encontrar igrejas dos
séculos X e XI, Vale Vermelho, Vale
de Uçhisar e centros de artesanato.
Jantar e alojamento.
7º Dia (Dom) – Capadócia / Konya /
Pamukkale
Viagem pela Rota da Seda até
Konya, visitando em rota um Caravancerai. Em Konya, visita do Convento dos Dervixes Dançantes no
Museu de Mevlana. Após o almoço,
continuação para Pamukkale. Jantar e alojamento.
8º Dia (Seg) – Pamukkale / Éfeso /
Izmir ou Kusadasi
Visita de Pamukkale (Castelo de
Algodão) com as cascatas petrificadas, e da Necrópole de Hierápolis. Viagem para Éfeso e visita
da Casa da Virgem Maria onde,
segundo a crença, passou os
seus últimos dias. Continuação
para a antiga cidade de Éfeso e
visita à Biblioteca de Celso, ao
Odeon, ao Templo de Adriano, ao
Templo de Domiciano, ao teatro
e outras ruínas. Almoço. Visita a
uma fábrica de peles. Continuação para Izmir ou Kusadasi. Jantar e alojamento.
✈ 9º Dia (Ter) – Kusadasi ou Izmir
/ Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

Hotéis Pr e vistos
Localização

Categoria Primeira Superior

Istambul
Ancara
Capadócia
Pamukkale

Eresin Hotels Topkapi / Dosso Dossi Downtown
Warwick / Grand Ankara
Dinler Urgup / Mustafa****
Doga Thermal / Hierapark****

Izmir / Kusadasi

Movenpick / Kaya Thermal / Charisma Deluxe

Preço s por pe ss oa de s de
Programa
8 Dias
9 Dias

Datas

Duplo

Single

Mar-6Abr+ 26Out

999 €

1.226 €

13Abr-19Out

1.069 €

1.317 €

Mar-5Abr+ 25Out

1.084 €

1.337 €

12Abr-18Out

1.158 €

1.440 €

Istambul

Ancara
Capadócia

Izmir
Pamukkale

8 D I AS

11 REFEIÇÕES

DESDE

999€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2021
Programa de 9 Dias: 2ªs de 29 de Março a 25 de Outubro
Programa de 8 Dias: 3ªs de 30 de Março a 26 de Outubro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 7 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 11 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (30kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 198€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Visto;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea Turkish cl.P – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Istambul, Ancara, Capadócia
Itinerário:

TURQUIA
“EXPRESS”

✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa ou Porto /
Istambul
Voo regular com destino a Istambul.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Istambul
Visita à Mesquita de Solimão. Subida em teleférico até ao Café Pierre Loti localizado numa colina de
Eyup, e posterior visita ao bairro, o
mais religioso de Istambul onde se
encontra a Mesquita e Cemitério
de Eyup. Visita ao Bairro de Pera
com a famosa Praça de Taksim e a
Avenida Istiklal muito popular para
turistas e locais. Alojamento.

Istambul

Ancara
Capadócia

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

7 DIAS

DE S DE

7 REFEI Ç Õ E S

880€

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

5º Dia (Sex) – Ancara / Capadócia
Visita ao Museu das Civilizações
da Anatólia que expõe vestígios
de grandes civilizações como os
Hititas, Assírios e Frígios. Breve paragem no Mausoléu de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República
da Turquia. Almoço e viagem até
Capadócia com paragem no Lago
Salgado, o maior lago da Anatólia
Central e visita a uma cidade subterrânea. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Capadócia
Passeio de balão (opcional) sobre a
Capadócia, região onde a Natureza
esculpiu uma fantástica paisagem,
cuja origem deve-se a dois vulcões
que expeliram lava e cinzas formando o “tufo” e ao vento e a chuva que
agindo durante milhares de anos
esculpiram estas formações misteriosas. Os seus antigos habitantes
construíram cidades subterrâneas e
igrejas com murais extraordinários.
Dia inteiro com visitas na zona, com
pausa para o almoço: Vale de Göreme, onde irá encontrar igrejas dos
séculos X e XI, Vale Vermelho, Vale
de Uçhisar e centros de artesanato.
Jantar e alojamento.
✈ 7º Dia (Dom) – Capadócia / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2021
Programa de 7 Dias: 2ªs de 29 de Março a 25 de Outubro
Programa de 6 Dias: 3ªs de 30 de Março a 26 de Outubro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 5 ou 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (30kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 196€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
•
•
•
•

Hotéi s Pre vi sto s
Localização
Istambul
Ancara

Categoria Primeira Superior
Eresin Hotels Topkapi / Dosso Dossi Downtown
Warwick / Grand Ankara

Capadócia

Dinler Urgup / Mustafa****

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa
6 Dias
7 Dias

Datas

Duplo

Single

Mar-6Abr+ 26Out

880 €

1.038 €

13Abr-19Out

931 €

1.105 €

30Mar-5Abr+ 25Out

960 €

1.143 €

12Abr-18Out

1.018 €

1.221 €

Bebidas às refeições;
Bagageiros nos hotéis;
Visto;
Despesas de reserva
Base tarifa aérea Turkish cl.P – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

anos
1959

2019
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Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale,
Éfeso, Bursa

TURQUIA
Clássica

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa ou Porto /
Istambul
Voo regular com destino a Istambul.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Istambul
Visita à Mesquita de Solimão. Subida
em teleférico até ao Café Pierre Loti localizado numa colina de Eyup, e posterior visita ao bairro, o mais religioso
de Istambul onde se encontra a Mesquita e Cemitério de Eyup. Visita ao
Bairro de Pera com a famosa Praça de
Taksim e a Avenida Istiklal muito popular para turistas e locais. Alojamento.
3º Dia (Qua) – Istambul
Visita ao Palácio de Topkapi, residência oficial dos sultões otomanos
durante 400 anos e Santa Sofia,
transformada em mesquita em 1453
e hoje em museu. Continuação para
a Mesquita Azul, a única mesquita
do mundo com seis minaretes. Visita ao Hipódromo romano. Almoço
e visita ao Grande Bazar, um dos
maiores e mais antigos mercados
cobertos do mundo. Alojamento.
4º Dia (Qui) – Istambul / Ancara
Tempo livre no Bazar Egípcio cheio de
especiarias, frutos secos e doces turcos. Passeio de barco pelo Bósforo, o
estreito que liga o Mar de Marmara ao
Mar Negro. Almoço. Travessia para a
Ásia e viagem para capital da Turquia,
Ancara. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Ancara / Capadócia
Visita ao Museu das Civilizações
da Anatólia que expõe vestígios
de grandes civilizações como os
Hititas, Assírios e Frígios. Breve paragem no Mausoléu de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República
da Turquia. Almoço e viagem até
Capadócia com paragem no Lago
Salgado, o maior lago da Anatólia
Central e visita a uma cidade subterrânea. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Capadócia
Passeio de balão (opcional, custo extra) sobre a Capadócia, região onde
a Natureza esculpiu uma fantástica
paisagem, cuja origem deve-se a

dois vulcões que expeliram lava e
cinzas formando o “tufo” e ao vento
e a chuva que agindo durante milhares de anos esculpiram estas formações misteriosas. Os seus antigos
habitantes construíram cidades subterrâneas e igrejas com murais extraordinários. Dia inteiro com visitas
na zona, com pausa para o almoço:
Vale de Göreme, onde irá encontrar
igrejas dos séculos X e XI, Vale Vermelho, Vale de Uçhisar e centros de
artesanato. Jantar e alojamento.

Istambul

Ancara
Capadócia

Izmir
Pamukkale

7º Dia (Dom) – Capadócia / Konya /
Pamukkale
Viagem pela Rota da Seda até Konya,
visitando em rota um Caravancerai.
Em Konya, visita do Convento dos
Dervixes Dançantes no Museu de
Mevlana. Após o almoço, continuação
para Pamukkale. Jantar e alojamento.
8º Dia (Seg) – Pamukkale / Éfeso /
Izmir ou Kusadasi
Visita de Pamukkale (Castelo de
Algodão) com as cascatas petrificadas, e da Necrópole de Hierápolis.
Viagem para Éfeso e visita da Casa
da Virgem Maria onde, segundo
a crença, passou os seus últimos
dias. Continuação para a antiga cidade de Éfeso e visita à Biblioteca
de Celso, ao Odeon, ao Templo de
Adriano, ao Templo de Domiciano,
ao teatro e outras ruínas. Almoço.
Visita a uma fábrica de peles. Jantar
e alojamento em Izmir e Kusadasi.
9º Dia (Ter) – Kusadasi ou Izmir /
Bursa / Istambul
Saída para Bursa, antiga capital
dos Otomanos, a 250kms de Istambul. Visitaremos duas obras
importantes da cidade: a Mesquita
Verde e o Mausoléu Verde, cujos
interiores estão cobertos de cerâmicas verdes. Breve visita ao
bazar da seda, principal atracção
da cidade. Almoço e continuação
para Istambul. Alojamento.
✈ 10º Dia (Qua) – Istambul / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pr e vistos
Localização

Categoria Primeira Superior

Istambul
Ancara
Capadócia
Pamukkale

Eresin Hotels Topkapi / Dosso Dossi Downtown
Warwick / Grand Ankara
Dinler Urgup / Mustafa****
Doga Thermal / Hierapark****

Izmir / Kusadasi

17

Movenpick / Kaya Thermal / Charisma Deluxe

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Mar-7Abr+25-27Out

1.155 €

1.457 €

12Abr-20Out

1.224 €

1.547 €

1 0 D I AS

12 REFEIÇÕES

DESDE

1.155€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2021
Segundas, Terças e Quartas de 29 de Março a 27 de Outubro

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (30kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 170€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Visto;
• Despesas de reserva
Nota:
• A ordem do itinerário altera consoante o dia da partida;
este itinerário corresponde à partida de 2ª feira

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

anos
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ISTAMBUL
E CAPADÓCIA

Istambul, Capadócia
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto /
Istambul
Voo regular com destino a Istambul.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Istambul

Istambul

Dia completo de visita de cidade:
Basílica de Santa Sofia, antigo Hipódromo da época bizantina quando foi centro da atividade civil do
país; Mesquita Azul, construída em
1609 durante o sultanato de Ahmet que queria superar com a sua
mesquita a Basílica de Santa Sofia
e a construiu com 6 minaretes; e
Grande Bazar, um dos maiores e
mais antigos mercados cobertos
do mundo. Almoço. Visita ao Palácio de Topkapi, residência oficial
dos sultões otomanos durante 400
anos e Santa Sofia, transformada
em mesquita em 1453 e hoje em
museu. Alojamento.

Capadócia

3º Dia – Istambul / Capadócia
Dia completo de visita ao Bósforo e
à parte asiática: “Mercado Egípcio”,
o bazar das especiarias; cruzeiro
pelo Bósforo, durante o qual pode
admirar o Palácio de Dolmabahce,
a Mesquita, o bairro boémio de
Ortakoy, as Fortalezas de Rumeli e

Anatólia, o Palácio de Beylerbeyi,
as típicas casas de madeira “yali”,
etc. Almoço. Atravessando a ponte
intercontinental do Bósforo, chegada à Colina de Camlica e visita ao
Palácio de Beylerbeyi, situado em
baixo da ponte intercontinental.
Transporte ao aeroporto e voo para
a Capadócia. Alojamento.
4º Dia – Capadócia
Capadócia é uma região onde a Natureza esculpiu uma fantástica paisagem, cuja origem deve-se a dois
vulcões que expeliram lava e cinzas
formando o “tufo” e ao vento e a
chuva que agindo durante milhares
de anos esculpiram estas formações misteriosas. Os seus antigos
habitantes construíram cidades subterrâneas e igrejas com murais extraordinários. Dia inteiro com visitas
na zona, com pausa para o almoço:
Vale de Göreme, Museu ao Ar Livre
de Goreme, Vales de Uçhisar, Pasabag e Avcilar e centros de artesanato e tapetes. Jantar e alojamento.
✈ 5º Dia – Capadócia / Istambul /
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada

Hotéi s Pre vi sto s
5 DIAS

DE S DE

4 REFEIÇ ÕE S

970€

Localização

Categoria Primeira

Istambul

Hotellino / Beyaz Saray / Yigitalp

Yasmak Sultan / Lalahan

Dinler Urgup / Perissia / Mustafa

Best Western Premier / Abras Cave /
Acropolis Cave Suite

Capadócia

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Categoria Primeira Superior

Pre ço s po r pe ssoa de sde

Diárias de 15 de Março 2021 a 14 de Março de 2022

Categoria
Primeira

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• 4 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua portuguesa ou espanhola;
• 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (30kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 224€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Visto;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

Primeira Superior

Datas

Duplo

Single

15Mar-Out+24Dez-1Jan'22

1.025 €

1.150 €

Nov-23Dez+2Jan-14Mar'22

970 €

1.088 €

15Mar-Out+24Dez-1Jan'22

1.105 €

1.249 €

Nov-23Dez+2Jan-14Mar'22

1.052 €

1.186 €

Base tarifa aérea Turkish cl.P – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
Istambulíssima – 4 dias
Consulte www.lusanova.pt
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C o n d i ç õ e s g e rai s 19
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.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente
brochura é da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda,
pessoa coletiva e número de matrícula 500 170 894, com
sede na Avenida João XXI, nº. 9ª, 1000 – 298, Lisboa,
titular do RNAVT 1739.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento
solicitado, liquidando o restante até 21 dias antes da
partida. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da
data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá
ser paga no ato da inscrição. A LUSANOVA – Excursões
e Turismo Lda. reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas
condições acima mencionadas. As reservas encontramse condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores
da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE
8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua
redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução 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;
4. RECLAMAÇÕES
4.1 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.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de
redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração,
deterioração ou destruição de bagagem. No transporte
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias
a contar da sua entrega. Estando em caso o mero atraso
na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita
dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento
essencial para o acionamento da responsabilidade da
LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda. sobre a entidade
prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o
montante máximo exigível às entidades prestadoras dos
serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28
de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional,
e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte
Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente
aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os
seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem
ou da sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
6.3. 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, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo
com informação a prestar pela agência de viagens no
momento da reserva (20€) não reembolsáveis, mesmo

em caso de desistência.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento
ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de
acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momento da reserva acrescidas de uma taxa de
20€. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B.
I., passaporte, documentação militar, autorização para
menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não
permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro,
sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo
que tal situação acarretar.
8.2. 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;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se
desloquem para fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de 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;
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma
outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa
acima referida, como despesas de alteração. Contudo,
quando a mudança tiver lugar
com 21 dias ou menos de 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”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração
dos serviços contratados por motivos não imputáveis à
agência (ex. ampliação das noites de estadia, alteração
de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não
corresponder aos publicados no folheto que motivou a
contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que
informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a
partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente 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.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i)
a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais
dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir de encontro
às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou
propuser o aumento do preço da viagem organizada em
mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 8 (oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e turismo implicará a
aceitação tácita da alteração proposta.
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número
mínimo de participantes a Agência reserva-se o direito de
cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos,
o viajante será informado por escrito do cancelamento
no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de
viagens e turismo poderá ainda rescindir o contrato se for
impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias
inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados
no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato
de viagem.
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à
data de impressão deste programa, pelo que estão su-

jeitos a alterações (aumento ou redução de preço) que
resultem de variações no custo dos transportes ou do
combustível, impostos, taxas e ﬂutuações cambiais até
20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total
da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de 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.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer
reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante por
motivos de força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos 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.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja 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.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes
acima referidos. Na presente situação o reembolso será
efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato
de viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias
inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua
proximidade imediata que afetem consideravelmente a
realização da mesma ou o transporte dos passageiros
para o destino. A rescisão do contrato de viagem nesta
situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela
correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turismo são responsáveis perante os
Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados
por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras
respondem solidariamente com as agências retalhistas,
no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde pela correta emissão dos títulos
de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha
como intermediária em vendas ou reservas de 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.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por
quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema
de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado
proceder à reserva de uma viagem organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços
de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o
processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável
por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante
ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e
excecionais.
17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por
razões que não lhe forem imputáveis, este não possa
terminar a viagem organizada, a agência de viagens e
turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os
serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência
consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de
assistência tenha sido causada pelo viajante de forma
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e
turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em
que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e 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.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica
às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados
médicos específicos, desde que a agência de viagens e
turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da viagem
organizada.

gens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de
Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote
6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 –
info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia Tranquilidade de Seguros,
apólice nº 8900703551 no montante de 75.000 euros,
nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros
que poderão ser adquiridos em função da viagem para
garantia de situações de assistência e despesas de cancelamento.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE / EDIÇÃO
Este documento é válido de 01/03/2021 a 31/12/2021 e foi
editado em Dezembro de 2020
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que
devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar pelo
que qualquer derivação relevante desta moeda poderá
implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos
constantes da cláusula “alteração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver alteração
do suplemento de combustível inserido no preço nos
termos constantes da cláusula “alteração de preço”. As
categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta
brochura seguem as normas de qualidade do pais de
acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios à agência não
seja possível manter ou confirmar a reserva existente,
obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de
tal tenha conhecimento.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na
hora local do respetivo país e de acordo com horários das
respetivas companhias aérea à data de impressão deste
programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsabilidade do Viajante
a informação do número de pessoas que irão ocupar o
apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas
que as reservadas, os apartamentos poderão recusar a
entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão
baseados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis
dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada uma
cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos
quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo
pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita
a critérios e classificações locais cujos critérios por vezes
são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados
para os suplementos de meia pensão e pensão completa
não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h
o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço
do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de
late check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e último serviço. Em
regra, sem carácter vinculativo os quartos podem ser
utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão
ser deixados livres até as 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do
dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 10 h
do dia de saída.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças
(destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre
as condições especiais que porventura sejam aplicadas
à viagem em causa.
PROVEDOR DE CLIENTE: A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens.
Eventuais reclamações deverão ser apresentadas no
prazo máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a
que respeita. As reclamações devem ser apresentadas
por escrito para a morada a seguir indicada, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do
queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 1250-098
Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@apavtnet.pt.
As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo não ser aceites caso apresentadas manifestamente
com má fé ou desprovidas de fundamento. As decisões
do Provedor do Cliente são sempre comunicadas por
escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da
notificação da decisão.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo
o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Via-
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