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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.

O que nos diferencia:

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.

• Empresa especialista em viagens organizadas para todo o mundo

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.

• Empresa portuguesa, familiar e com 60
anos de existência

• 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

Juntos pelo mundo desde 1959.
Siga-nos nas redes sociais:

TI

Produto com tudo incluído
Produto recomendado para luas-de-mel
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ZANZIBAR
TI

10 Dias | 7 noites
Desde 1.100€

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/
Zanzibar/Porto ou Lisboa com a Qatar
Airways em classe económica (cl.O);
• Transferes de chegada e saída com
assistência;
• Estadia de 7 noites no hotel e regime alimentar escolhido;
• Bagagem de porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 473€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagens VIP.
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Os preços não incluem:
• Visto.
• Bebidas às refeições (excepto
no Tudo Incluído).
• Taxa turística.
• Despesas de carácter pessoal
e todos os serviços não mencionados acima.
• Despesas de Reserva.

Zanzibar
É um arquipélago da Tanzânia, situado a cerca de 40kms
da costa africana. É conhecida como a “ilha das especiarias” devido à sua importância no comércio destes produtos
durante o século XVII. Além de praias paradisíacas, oferece a oportunidade de conhecer a sua importante herança
cultural fruto das influências árabes e africanas. A ilha de
Zanzibar goza de um clima tropical com Verões quentes,
tendo uma temporada de chuvas entre os meses de Março
e Maio. A temperatura média varia entre os 28ºC e os 30ºC
durante todo o ano. A moeda oficial é o Xelim Tanzaniano 1€
= 2,772 TZS. É necessário passaporte com validade mínima
de 6 meses para os cidadãos nacionais.
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Zanzibar

Indigo Beach Zanzibar****
https://indigobeachzanzibar.com/
DESDE

1.100€

Situado na costa sudeste de Zanzibar, perto da vila de Bweju e da praia de Paje.
O Indigo Beach é um boutique hotel ideal para recarregar baterias e libertar mente e
espírito. A simplicidade é o ponto forte desta unidade, com a lagoa azul-turquesa a
contrastar com a praia de areia branca.
O hotel dispõe de 19 quartos decorados ao estilo swahili, 1 restaurante, 1 piscina, e
acesso gratuito ao wi-fi.

Karafuu Beach Resort & Spa****
https://www.karafuuzanzibar.com/
DESDE

1.390€

Situado na costa leste da ilha de Zanzibar, a apenas 50 minutos de carro do aeroporto
internacional.
Karafuu Beach Resort & Spa redefine o luxo, oferecendo uma vasta gama de alojamentos, 135 quartos espaçosos, com ar condicionado e varanda, construídos com colmo
de “makuti” africano e todos decorados ao estilo tradicional de Zanzibar.
O aroma das especiarias de Zanzibar é o traço que une a cozinha tradicional swahili,
delícias italianas, especialidades internacionais e menus do Médio Oriente. Quatro restaurantes e quatro bares à sua escolha, para satisfazer todos os gourmets exigentes.

Sandies Baobab Beach****

TI

https://baobabzanzibar.sandies-resorts.com/
D E S DE

1.750€

Situado na costa noroeste de Zanzibar perto de Nungwi.
O Sandies Baobab Beach é um oásis de tranquilidade com todas as vantagens do
serviço tudo incluído. O resort dispõe de 105 quartos divididos por várias categorias
equipados com ar condicionado, rede mosquiteira e cofre, 1 restaurante e 1 bar, e o
Mvua African Rain Spa.

Diamonds Mapenzi Beach****

TI

https://mapenzibeach.diamondsresorts.com/
DESDE

1.670€

Situa-se na costa Este de Zanzibar em Kiwengwa, a cerca de 40 minutos do aeroporto internacional. O resort Diamonds Mapenzi Beach, está perfeitamente integrado na
paisagem natural que o rodeia, uma área de 4 hectares com uma praia de areia branca
e um jardim tropical de palmeiras e buganvílias. É o lugar perfeito para quem procura
umas férias relaxantes com todos os serviços do tudo incluído. Dispõe de 87 quartos
equipados com ar condicionado, cofre e minibar. Conta ainda com 4 restaurantes, 2
bares e ginásio.
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Zanzibar
Bluebay Beach Resort & Spa*****
https://www.bluebayzanzibar.com/

D E S DE

1.480€

O Bluebay Beach Resort & Spa está situado a cerca de 1 hora do aeroporto internacional de Zanzibar, na Costa Este. Um resort de luxo com o charme tradicional Swahili,
Bluebay Beach Resort & Spa oferece excelentes acomodações, gastronomia refinada,
diversas actividades e desportos, o Oasis Spa e um serviço de excelência. O Resort
dispõe de 104 quartos divididos em três categorias e 2 “Sultan Suites”, 3 restaurantes
e 2 bares.

Gold Zanzibar Beach House & Spa*****
https://www.goldzanzibar.com/
DE S D E

1.930€

O Gold Zanzibar situa-se na praia de Kendwa, a cerca de 55 km do aeroporto internacional.
Construído numa área enorme, o Gold Zanzibar Beach House & SPA conta com 75
quartos, permitindo que tenha a maior pirvacidade possível. O Hotel tem vários tipos
de quarto para todo o tipo de passageiros com espaços amplos e uma atmosfera
relaxante e intimista. A sua arquitectura é um misto de influências africanas e árabes
complementadas com um design contemporâneo. O resultado é um hotel cheio de
charme. O hotel conta com 2 restaurantes, 2 bares, SPA, ginásio e 1 piscina.

Meliá Zanzibar*****
https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.htm
D E S DE

TI

2.315€

O Mélia Zanzibar está localizado na costa nordeste da ilha de Zanzibar, na Tanzânia, a aproximadamente 45-50 minutos do Aeroporto Internacional de Zanzibar e da capital Stone Town.
É um resort de luxo com Tudo Incluído, construído junto a uma praia de areias brancas e
águas quentes com 300 metros de comprimento. Os seus 6 restaurantes e 5 bares servem
pratos da gastronomia local e internacional preparados com paixão. O SPA do hotel irá restaurar o equilíbrio e harmonia da sua mente e corpo num oásis de beleza e tranquilidade.
O Resort conta com 156 quartos divididos em 4 tipologias e os quartos The Level divididos
em 5 tipologias com serviços especiais como Concierge privado ou acesso ao The Level
Lounge.

Zanzibar com Dubai
Partidas diárias
Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Dubai/Zanzibar/Lisboa em (classe T) com a Emirates;
• 2 noites no hotel selecionado no Dubai em
regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 5 noites no hotel selecionado em Zanzibar no
tipo de quarto e regime indicados;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;
• Taxas de serviço e IVA
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D E S DE

1.420€

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) - 219 €
• Seguro de viagens Vip
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto no Tudo
Incluído);
• Taxas municipais no Dubai;
• Taxa turística em Zanzibar;
• Visto para Zanzibar;
• Despesas de reserva
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Maldivas
10 Dias | 7 noites
Desde 1.460€

Maldivas
Localizadas no Oceano Indico, a sudoeste do Sri Lanka, as
Maldivas são compostas por 26 atóis formados por mais de
1000 ilhas de coral. O país é conhecido pelas suas praias
paradisíacas, lagoas azuis e extensos recifes. O clima é
tropical moderado com temperaturas que variam entre os
25ºC e os 30ºC durante todo o ano. O seu clima é caracterizado por monções: a monção de Inverno entre Novembro
e Abril que dá origem a temperaturas mais baixas, e a monção de Verão que traz consigo a época húmida e quente
entre os meses de Maio e Outubro. A moeda oficial é a Rupia Maldivana 1€ = 18,59 MVR. Para viajar para as Maldivas
precisa de passaporte com validade mínima de 6 meses.

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/
Malé/Porto ou Lisboa com a Qatar
Airways em classe económica (cl.O);
• Transferes de chegada e saída com
assistência;
• Estadia de 7 noites no hotel e regime alimentar escolhido;
• Bagagem de porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 413€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagens VIP.

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
no Tudo Incluído).
• Despesas de carácter pessoal
e todos os serviços não mencionados acima.
• Despesas de Reserva.
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Maldivas
Reethi Beach Resort****
https://www.reethibeach.com/
D E S DE

1.460€

O Reethi Beach Resort está localizado na pequena ilha de Fonimagoodhoo, no Atol Baa, a
cerca de 35 minutos de hidroavião do aeroporto internacional Velana.
Os seus 120 quartos estão equipados com ar condicionado, cofre, minibar e facilidades para
fazer café e chá. O Resort dispõe de 5 restaurantes e 5 bares, o Coconut Spa e um centro
de mergulho.

Adaaran Club Rannalhi****
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/

D E S DE

2.290€

Adaaran Club Rannalhi situa-se na ponta do South Malé Atoll. A sua localização única oferece um fácil acesso à capital Malé.
As águas esmeraldas cintilantes e a brisa salgada chamam por si, o Adaaran Club Rannalhi
foi projetado para relaxar.
O resort conta com 122 quartos, 96 standard e 26 water villas, 1 restaurante, 2 bares e uma
Cofee Shop. Dispõe de um Spa e a possibilidade de fazer diversas excursões.

Adaaran Select Hudhuran Fushi****
https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/

D E S DE

2.260€

Localizado no North Malé Atol, o Adaaran Select Hudhuran Fushi é facilmente alcançado
numa viagem de aproximadamente 30 minutos em lancha rápida desde o aeroporto internacional de Malé.
O Adaaran Select Huduran Fushi é um dos melhores destinos de surf nas Maldivas.
O pitoresco resort dispõe de 197 villas iincluindo 61 Beach Villas, 38 Garden Villas, 50 Deluxe
Beach Villas, 8 Family Beach Villas, 20 Sunrise Ocean Villas e 20 Sunset Ocean Villas; diversos restaurantes, e acesso exclusivo ao famoso Lohis surf Break.

Diamonds Athuruga Maldives Resort & Spa*****
https://athurugabeach.diamondsresorts.com/
D E S DE

3.220€

O Diamonds Athuruga Resort situa-se no Ari Atol a 25 minutos de distância do Aeroporto
Internacional de Malé. O transfer até ao resort é feito em hidroavião o que lhe dará a oportunidade de fazer um voo panorâmico e apreciar a beleza das Maldivas.
O Resort dispõe de 46 quartos equipados com ar condicionado, minibar e duche ao ar livre.
Conta com 5 restaurantes e 2 bares, o Serena SPA, um centro de mergulho PADI e um programa de actividades diário que inclui por exemplo aulas de yoga.

Constance Moofushi
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/moofushi/
D E S DE

TI

5.660€

O Constance Moofushi está localizado no Atol Ari Sul, sendo considerado um dos melhores
locais do mundo para a prática de mergulho.
Situado na sua própria ilha isolada, o Constance Moofushi é uma combinação perfeita entre
luxo e simplicidade. Dispõe de 110 quartos divididos em beach villas, water villas e senior
water villas equipados com ar condicionado, minibar, cofre e acesso ao WI-FI. Conta com 2
restaurantes e 2 bares, o Constance SPA e ginásio.
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Maldivas

Sun Island Resort & Spa ****
https://www.villahotels.com/sun-island/
D E S DE

1.960€

O Sun Resort situa-se no South Ari Atoll, a cerca de 113 km a sul do aeroporto Internacional
Velana.
Fuja para um mundo exótico onde aventura e relaxamento estão igualmente ao seu alcance. Navegue pelas deslumbrantes lagoas em canoa, catamarã ou jet-ski. Explore as paisagens locais e a cultura única das Maldivas com excursões às ilhas vizinhas.
Este resort dispõe de 458 quartos, 7 restaurantes, 5 bares, o Araamu Spa, um centro de
mergulho, snorkling, Stand up Padel e outros desportos aquáticos.

Paradise Island Resort & Spa ****
https://www.villahotels.com/paradise-island/
DESDE

2.060€

O Paradise Island Resort situa-se no North Male Atoll a aproximadamente 9.6km do Aeroporto Internacional Velana.
Imagine uma ilha isolada com praias de areia branca, uma lagoa de diferentes tons azuis e
águas profundas.Uma rede de caminhos pavimentados serpenteia pelos exuberantes jardins, conectando acomodações à beira-mar, restaurantes gourmet, instalações desportivas
e um spa inspirador. Este é o Paradise Island Resort & Spa - um resort de luxo nas Maldivas,
onde experiências inesquecíveis esperam por si. Dispõe de um total de 342 quartos, 3 bares, 5 restaurantes.

Royal Island Resort & Spa ****
https://www.villahotels.com/royal-island/
DESDE

2.190€

O Royal Island Resort & Spa fica no Baa Atoll a cerca de 118km norte do Aeroporto Internacional Velana em Malé.
Fuja para um oásis tranquilo e isolado à beira-mar, onde uma praia privada dá lugar às águas
quentes do Oceano Índico.
Este lugar romântico e tranquilo é o destino preferido de casais e luas de mel. O resort conta
com 148 quartos, 2 restaurantes, 3 bares, o Araamu Spa, um centro de mergulho, snorkeling
e diversos desportos aquáticos.

YOU & ME by CocOon Maldives ***** Só Adultos
https://youandmemaldives.com/
DESDE

2.960€

You & Me está situado no Raa Atoll, norte das Maldivas, apenas a 20 minutos de lancha rápida do aeroporto doméstico Ifuru ou 45-minutos de hidroavião do aeroporto internacional
Velana.
O YOU & ME é uma ilha privada, localizada num bonito e intocado canto das Maldivas. Dispõe de 109 quartos, sendo 99 em cima da água e 10 na praia. Conta com 4 restaurantes
sendo um deles debaixo de água, o H2O, e 2 bares. Pode ainda contar com um Spa, aulas
de yoga ao nascer e ao pôr do sol, um centro de desportos aquáticos e muito mais.
É um resort “adults only” ideal para casais, luas de mel e grupos de amigos.
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Maldivas
Maldivas Especial Lua de Mel
DE S D E

1.960€

Diamonds Athuruga***** Lua de Mel: flores no quarto à chegada, cesta de fruta e garrafa de
vinho servidos no quarto.20% de desconto na loja do hotel.
Diamonds Thudufushi***** Lua de Mel: flores no quarto à chegada, cesta de fruta e garrafa
de vinho servidos no quarto.20% de desconto na loja do hotel.
Constance Moofushi Maldives***** Lua de Mel: frutas e garrafa de espumante no quarto à
chegada, presente surpresa, 50% de desconto numa seleção de tratamentos no SPA
Heritance Arah***** Lua de Mel: um bolo de lua de mel, um jantar romântico à luz de velas,
decoração de cama, doces e canapés românticos, presente de lua de mel no check out.

Maldivas com Dubai
D E S DE

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Malé/Dubai/
Lisboa com a Emirates em (classe T);
• 5 noites no hotel selecionado nas
Maldivas no tipo de quarto e regime
indicados;
• 2 noites no hotel selecionado no Dubai
em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão;

1.630€

• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível (suj. a alteração) - 204 €
• Seguro de viagens Vip

Maldivas com Istambul
DE S D E

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/Istambul/Malé/Porto ou Lisboa com a Turkish
Airlines em (classe U);
• 2 noites no hotel selecionado em
Istambul em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 5 noites no hotel selecionado nas Maldivas no tipo de quarto e regime indicados;
• Transfers de chegada e saída em Istambul e nas Maldivas;
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1.570€

• Bagagem de porão;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível (suj. a alteração) - 461€;
• Seguro de viagens Vip.
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MAURÍCIA
10 Dias | 7 noites
Desde 1.130€

Maurícia
A ilha Maurícia situa-se no oceano Índico a 2000km da
costa africana. Foi descoberta pelos portugueses em 1505
e colonizada mais tarde pelos holandeses. É um país que
sofreu influências culturais da Índia, Europa e África que se
notam bastante na sua gastronomia. É o destino ideal para
férias em família ou para casais em lua-de-mel. As temperaturas durante o ano variam entre os 20ºC no Inverno e
os 32ºC no Verão. A moeda oficial é a Rupia Maurícia 1€ =
47,56 MUR. Os cidadãos nacionais precisam de passaporte
com validade mínima de 6 meses.

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/
Maurícia/Porto ou Lisboa com a
Lufthansa em classe económica (cl.K);
• Transferes de chegada e saída com
assistência;
• Estadia de 7 noites no hotel e regime alimentar escolhido;
• Taxas de Serviço e IVA;
• Bagagem de porão
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 308€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP.

TI

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
no Tudo Incluído);
• Despesas de carácter pessoal
e todos os serviços não mencionados acima.
• Despesas de Reserva.
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Maurícia
Coin de Mire Attitude Hotel***Sup.
https://hotels-attitude.com/en/coin-de-mire-attitude

D E S DE

1.130€

Situado na ponta norte da ilha Maurícia entre Grand Baie e Cap Malheureux, a 80km do
Aeroporto Internacional.
O Coin de Mire Attitude dispõe de 122 quartos decorados ao estilo mauriciano, com materiais naturais e tons claros. Equipados com ar condicionado, cofre, minibar e facilidades para
chá e café. Conta com 3 restaurantes e 2 bares, atividades para crianças e vários desportos
náuticos.

Ambre Resort & Spa**** Só Adultos

TI

https://www.ambremauritius.com/en
D E S DE

1.600€

O Ambre está localizado na baía de Palmar a cerca de 1 hora do aeroporto internacional.
Este resort só para adultos dispõe de 297 quartos equipados com ar condicionado, cofre,
minibar e acesso ao wi-fi. Conta com 3 restaurantes, 3 bares, SPA. Os amantes de golf terão
acesso ao campo de Ile aux Cerfs com os transferes gratuitos realizados pelo hotel.

C Mauritius****

TI

https://www.lapirogue.com/en
D E S DE

2.210€

Localizado na costa este da Maurícia a 1 hora de distância do Aeroporto Internacional.
O C Mauritius dispõe de 116 quartos, divididos em duas categorias e equipados com ar condicionado, minibar e facilidades para fazer chá e café. Conta com 2 restaurantes e 1 bar, o C
SPA e a possibilidade de realizar excursões de trekking ou Kite surf.

Mauricia Beachcomber Resort & Spa****
https://www.beachcomber-hotels.com/pt/hotel/mauricia-resort-spa
DE S D E

TI

1.620€

Situa-se na costa norte da Maurícia em Grand Baie, a cerca de 1 hora do Aeroporto Internacional. O resort fica a poucos passos da animada vila de Grand Baie, um dos principais
centros turísticos da Maurícia, oferecendo aos hóspedes uma variedade de restaurantes,
bares, discotecas e boutiques.
A arquitetura do hotel evoca o estilo mediterrâneo tradicional. O Resort dispõe de 236 quartos, 1 Loft e 2 Villas equipados com ar condicionado, minibar, cofre e acesso gratuito ao wi-fi,
2 restaurantes e 1 bar. Conta com o SPA Beachcomber, campos de tenis, ginásio e centro de
mergulho. Este resort é ideal para ferias em família.
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Maurícia
Canonnier Beachcomber Resort & Spa****

TI

https://www.beachcomber-hotels.com/en/hotel/canonnier-golf-resort-spa
D E S DE

1.870€

Situado numa península na costa Norte da Maurícia com vista para as ilhas do norte, o Canonnier é um dos melhores hotéis para famílias da ilha. Dispõe de 283 quartos divididos
em várias tipologias, todos equipados com ar condicionado, cofre, acesso ao Wi-fi, minibar
e terraço ou varanda. O Resort conta com 3 restaurantes e 2 bares, kids club gratuito para
crianças a partir dos 3 anos, Spa, acesso ao Paradis Golf Club & Mont Choisy Le Golf e uma
vasta oferta de desportos aquáticos.

La Pirogue Mauritius****Sup
https://www.lapirogue.com/en
DESDE

1.830€

O La Pirogue está localizado ao longo da praia de Flic en Flac na costa ocidental da ilha a
cerca de 50km do Aeroporto Internacional.
Com o charme inigualável e acolhedor dos seus bungalows com telhado de palha,
decorados ao estilo boho chic, este resort dispõe de 248 quartos, 10 restaurantes, 9 bares, 3
piscinas e 1km de praia de areia branca. Conta ainda com Kids club, acesso gratuito e ilimitado ao campo de Golf de Ile aux Cerfs e a possibilidade de praticar vários desportos náuticos.

Sugar Beach Mauritius*****
https://www.lapirogue.com/en
DESDE

2.170€

Localizado na baía de Flic en Flac na costa ocidental da ilha Maurícia, a cerca de 1 hora de
distância do Aeroporto Internacional.
Construído ao estilo de uma plantação com a sua ‘Manor House’ rodeada por luxuosas ‘Villa
Houses’ de estilo crioulo espalhados por jardins que terminam numa maravilhosa praia de
areia branca. Foi remodelado em 2020 e dispõe de 238 quartos, 3 restaurantes, 4 bares, o
SPA Cinq Mondes, kids club, 2 piscinas e 1,5km de praia.

Long Beach Mauritius*****

TI

https://www.longbeachmauritius.com/en
D E S DE

1.700€

Situa-se na vila costeira Belle Mare, em frente à praia com o mesmo nome e a cerca de 1
hora de distância de carro do Aeroporto Internacional. De estilo contemporâneo, os seus
255 quartos estão equipados com smart TV, acesso gratuito ao Wi-fi, ar condicionado, mini
bar e facilidades para fazer café e chá. O resort conta ainda com 5 restaurantes, 4 bares,
acesso gratuito aos campos de golf de Ile aux Cerfs e Anahita Golf Club, o Long Beach Spa e
o Sun Kids Club. Este hotel é ideal para férias em família.
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Maurícia
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa*****
https://www.beachcomber-hotels.com/en/hotel/trou-aux-biches-golf-resort-spa
D E S DE

1.610€

Localizado na costa mais soalheira da Maurícia, a 70 km do aeroporto internacional, e com
quase 2 quilómetros de praia de areia branca e uma lagoa turquesa, é o destino perfeito
para luas-de-mel e famílias que procuram umas férias relaxantes. As suas 333 suites estão equipadas com ar condicionado, cofre, minibar e acesso ao wi-fi. O Resort dispõe de 6
restaurantes e 2 bares, o The Spa Beachcomber, Kids e Teens club, acesso privilegiado ao
campo de golfe Paradis Golf Club & Mont Choisy Le Golf e centro de mergulho.

Constance Belle Mare Plage*****
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/mauritius/belle-mare-plage/
D E S DE

2.300€

O Constance Belle Mare Plage situa-se na Costa Este da Maurícia, sobre uma praia de areia
branca de 2 quilómetros de extensão, protegida por um recife de coral que a torna ideal
para nadar, mergulhar e praticar snorkeling. O Resort dispõe de 277 quartos e 1 suite presidencial que apresentam uma decoração moderna e chique equipados com ar condicionado,
acesso à internet, minibar, cofre e varanda ou terraço mobilados. Conta ainda com 7 restaurantes, 6 bares, o Constance Spa, centro de mergulho e um campo de golf.

Maurícia com Dubai
DE S D E

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Maurícia /Dubai/
Lisboa em (classe T);
• 5 noites no hotel selecionado na
Maurícia no tipo de quarto e regime
indicados;
• 2 noites no hotel selecionado no
Dubai em regime de alojamento e
pequeno-almoço;

1.699€

• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível (suj. a alteração) - 239 €
• Seguro de viagens Vip.

Maurícia com Istambul
DE S D E

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/Maurícia/Istambul/Porto ou Lisboa (classe W);
• 4 noites no hotel selecionado na
Maurícia no tipo de quarto e regime
indicados;
• 3 noites no hotel selecionado em
Istambul em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
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1.495€

• Transfers de chegada e saída em
Istambul e nas Maldivas;
• Bagagem de porão;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível (suj. a alteração) - 494 €
• Seguro de viagens Vip
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SEICHELES
10 Dias | 7 noites
Desde 1.680€

Seicheles
Praias de sonho, natureza no seu estado puro. Sozinho ou
em casal, as Seicheles são o destino ideal para recarregar
baterias. Situado a 150 km leste de África, este arquipélago
é formado por 115 ilhas, sendo as principais Mahé, Praslin e
La Digue. A diferença horária é de 4 horas a mais no Inverno
e 3 horas a mais no Verão. O clima é tropical com temperaturas médias de 27ºC. A moeda oficial é a Rupia das Seicheles 1€ = 25,99 SCR. Os cidadãos nacionais apenas precisam
de passaporte com validade mínima de 6 meses para viajar
para este destino paradisíaco.

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa ou Porto/
Mahé/Porto ou Lisboa em classe económica com a Qatar Airways (cl.O);
• Transferes de chegada e saída;
• Estadia de 7 noites no hotel e regime alimentar escolhido;
• Taxas de Serviço e IVA;
• Bagagem de porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 483€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP.

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Despesas de carácter pessoal
e todos os serviços não mencionados acima.
• Despesas de Reserva.
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Seicheles – Mahé
Berjaya Beau Vallon***
https://www.berjayahotel.com/mahe

1.720€

D E S DE

Localiza-se na Baía de Beau Vallon na costa noroeste da Ilha de Mahé, a aproximadamente
35 minutos do aeroporto internacional de Mahé e a 5 minutos da praia.
É o destino perfeito para umas férias paradisíacas, situado entre praias de areia branca e
água turquesa e paisagens verdejantes, conta com 207 quartos divididos em 3 tipologias
e equipados com cofre, minibar, acesso ao Wi-Fi gratuito e ar condicionado. Dispõe de 6
restaurantes que servem gastronomia local e internacional e 2 bares.

Bliss Hotel Seychelles****
https://bliss-hotel.net/en

1.680€

D E S DE

O Bliss Hotel Seychelles está localizado na costa norte da ilha de Mahé, numa enseada
protegida, situada entre praias de areia branca e vegetação tropical exuberante. Fica a aproximadamente 35 minutos de carro do aeroporto internacional de Mahé.
É um Boutique hotel que combina na perfeição a arquitectura crioula com o design moderno, ideal para uma estadia romântica e exótica.
O Hotel dispõe de 24 quartos e suites, o Barefoot Terrace Restaurant que está disponível
para todas as refeições incluindo o chá da tarde, e o Rockpool Seafood Grill & Bar que apenas tem serviço de jantar. O hotel conta ainda com SPA, piscina natural entre as rochas e
acesso wi-fi nas partes comuns.

Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare*****
https://www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort/
DE S D E

2.430€

O Kempinski Seychelles Resort situa-se na zona sul de Mahé, em Baie Lazare. Uma baía isolada no sopé de uma montanha com acesso a uma praia de areia branca de 800 metros. O
Aeroporto Internacional de Mahé fica a 30 minutos e a capital Vitoria a 45 minutos de carro.
O Resort dispõe de 142 quartos e 6 suites, desenhadas para se misturarem de forma perfeita
com a paisagem circundante, 3 restaurantes e 1 bar, o Kempinski The Spa e um centro de
mergulho PADI.

Constance Ephelia Seychelles*****
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/seychelles/ephelia/
D E S DE

2.020€

Situado entre duas das mais belas praias da ilha de Mahé com vista para o Parque Nacional
Marinho de Port Launay, o Constance Ephelia desfruta de uma localização privilegiada entre
120 hectares de vegetação exuberante e paisagens exóticas. O Aeroporto Internacional de
Mahé fica a cerca de 40 minutos de carro.
O Resort conta com 273 quartos e villas, 5 restaurantes onde poderá encontrar gastronomia local e internacional e até cozinha de autor e 6 bares. O SPA do Constance Ephelia é o
maior do Oceano Índico e o local ideal para relaxar, rejuvenescer e desintoxicar do bulício
do dia-a-dia.
anos
1959

2019

praias | 2022/2023

Praias

17

Seicheles – Praslin
Colibri Guesthouse*** - Só Adultos
https://www.colibrihotel-praslin.com/en

1.720€

D E S DE

A Colibri Guesthouse está localizada em Pointe Cabris na Ilha de Praslin, a segunda maior
ilha das Seicheles. Fica a apenas alguns minutos a pé da vila da Baía Ste Anne e a 20 minutos de carro do aeroporto.
Trata-se de um Boutique hotel familiar com 12 quartos e com conceito “adults only” ideal
para umas férias a dois.

Berjaya Praslin***
https://www.berjayahotel.com/praslin

1.905€

DESDE

O Berjaya Praslin Resort está localizado na famosa praia Cote D’Or,perto da aldeia Anse
Albert na ilha de Praslin. O aeroporto de fica a aproximadamente 10 minutos de carro e
existem restaurantes e lojas nas imediações do hotel.
O Hotel conta com 64 quartos, divididos em 3 tipologias, equipados com ar condicionado;
TV de ecrã plano e minibar. Dispõe também de 2 restaurantes e 2 bares.

Bliss Praslin Seychelles****
https://bliss-praslin.net/en/

D E S DE

2.060€

O Bliss Praslin está situado no coração da ilha de Praslin, entre a praia de Grand’Anse e a
zona tropical de “Coco de Mer”. O aeroporto fica a 10 minutos de distância.
O Hotel divide-se em 2 ambientes, o Bliss Beach House e o Eden Park.
O Beach House fica numa praia de areia branca oferecendo 10 quartos e 2 penthouses com
piscina privativa, uma recepção, um SPA e um restaurante “pé na areia”. Aqui apenas se
podem alojar maiores de 18 anos.
O Eden Park oferece 3 chalets familiares e 24 quartos, localizados num luxuriante jardim
tropical.

Le Domaine de la Reserve****
https://domainedelareserve.sc/

D E S DE

2.170€

Situa-se a cerca de 10 minutos da Baía Sainte Anne e a 25 minutos do aeroporto de Praslin,
em Anse Petite Cour.
Le Domaine da la Reserve é um agradável hotel com 4* com vários edifícios de estilo crioulo,
cada um com uma sensação calorosa e autêntica das Seicheles. Estando situado em Anse
Petite Cour, os clientes do hotel têm acesso ao Parque Nacional Curieuse Island Marine.
O hotel dispõe de 40 alojamentos equipados com ar condicionado, acesso grátis ao Wi-fi,
2 garrafas de água diariamente colocadas no quarto, café e chá grátis, tendo sempre vista
para o mar. Tem à sua disposição 1 restaurante, 3 bares, um Spa e uma loja.
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Seicheles

Mahé e Praslin
D E S DE

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Mahé/Lisboa
em classe económica (base EK cl.T);
• Voo Doméstico Mahé/Praslin/Mahé com
a Air Seychelles em classe económica;
• Transferes de chegada e saída;
• Estadia de 3 noites no hotel e regime
alimentar escolhido em Mahé;
• Estadia de 4 noites no hotel e regime
alimentar escolhido em Praslin;

1.940€

• Taxas de Serviço e IVA;
• Bagagem porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 271€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP.

Praslin e La Digue
DE S D E

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Mahé/Lisboa
em classe económica (base EK cl. T);
• Voo Doméstico Mahé/Praslin/Mahé com
a Air Seychelles em classe económica;
• Transferes de chegada e saída;
• Ferry Praslin / La Digue / Praslin;
• Estadia de 3 noites no hotel e regime
alimentar escolhido em Praslin;

1.997€

• Estadia de 4 noites no hotel e regime
alimentar escolhido em La Digue
• Taxas de Serviço e IVA;
• Bagagem porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 211€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP.

Mahé com Dubai
D E S DE

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa/Dubai/Mahé/
Lisboa em (classe T);
• 2 noites no hotel selecionado no Dubai
em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 5 noites no hotel selecionado nas
Seicheles (Mahé) no tipo de quarto e
regime indicados;
• Transfers de chegada e saída;
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1.770€

• Bagagem de porão;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível (suj. a alteração) - 239 €
• Seguro de viagens Vip.

praias | 2022/2023

BRASIL
9 Dias | 7 noites
Desde 1.280€

Brasil
O maior país da America do Sul é um país imenso com
uma enorme diversidade cultural que vale a pena explorar. Destacamos as praias do Nordeste. De Fortaleza, no
estado do Ceará, conhecida pela animação nocturna e
pelo Forró; a Salvador da Bahia, um dos destinos mais
procurados do mundo pelas suas praias, riqueza cultural
e mescla de raças e religiões. Passamos ainda por Natal
com as suas dunas, falésias e águas turquesa; por Recife,
mais especificamente Cabo de Santo Agostinho e Porto
de Galinhas e terminamos em Maceió e Maragogi, no Estado de Alagoas, considerado por muitos o litoral mais bonito do Nordeste. Em qualquer um destes destinos poderá
desfrutar das praias, vida nocturna e gastronomia locais.
A moeda oficial é o Real 1€=6,20 BRL.

Serviços incluídos:
• Passagem aérea Lisboa, Porto ou
Faro/Fortaleza ou Natal ou Maceió
ou Salvador ou Recife/Faro, Porto
ou Lisboa com a TAP em classe
económica (cl.O);
• Transferes de chegada e saída com
assistência;
• Estadia de 7 noites no hotel e regime seleccionado na zona de praia
escolhida;
• Taxas de serviço e IVA;

TI

• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 432€/433€/435€
TAP (suj. a alteração);
• Seguro de viagens VIP.
Os preços não incluem:
• Taxa turística.
• Bagagem de porão.
• Bebidas às refeições (excepto
no Tudo incluído).
• Despesas de carácter pessoal
e todos os serviços não mencionados acima.
• Despesas de Reserva.
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Fortaleza - Aquiraz

Dom Pedro Laguna *****
https://laguna.dompedro.com/pt/

D E S DE

1.440€

Integrado no eco resort de luxo Aquiraz Riviera, o hotel Dom Pedro Laguna está localizado
na costa litoral leste do Ceará, a 45 km do aeroporto de Fortaleza. É um dos mais exclusivos
resorts de praia do Brasil.
O hotel Dom Pedro Laguna tem 64 apartamentos, 30 Villas suspensas sobre a lagoa e 8
Royal Villas, com piscina privativa e acesso directo à praia. Este resort no nordeste do Ceará
funciona em regime de meia pensão, mas pode optar por pacotes em regime de tudo incluído, a pensar nas férias em família.
Situado à beira-mar, numa das paradisíacas praias do Nordeste do Brasil, este resort pé
na areia é um dos melhores destinos para férias em família. Inclui acesso direto à praia, o
único campo de golfe de 18 buracos do Ceará, kids club com monitores e a está localizado
a apenas 26 km do Beach Park, considerado o melhor Parque Aquático da América Latina.

TI

Fortaleza - Cumbuco

Vila Galé Cumbuco *****
https://www.vilagale.com/pt/hoteis/ceara/vila-gale-cumbuco D E S DE

1.650€

O hotel Vila Galé Cumbuco é um resort tudo incluído na Praia do Cumbuco, entre as dunas
da Costa dos Ventos, a 30 km de Fortaleza, no Ceará.
Com 488 apartamentos e suítes e 49 chalés com decoração dedicada aos desportos náuticos, este hotel no Ceará, garante um novo conceito de férias. Na sua estadia divida o tempo
na praia, nos quatro restaurantes e três bares e no spa Satsanga, aproveitando a piscina
interior, sauna e piscina de hidromassagem, o banho turco, ou uma massagem.
Este hotel tem ainda um ginásio, campo de ténis e um polidesportivo. Para as crianças há um
clube com muita animação e actividades para todas as idades.
Plenamente integrado na natureza, tem a localização ideal para os adeptos do kitesurf e
windsurf e dos passeios de caiaque e de lancha nas lagoas de Banana e Parnamirim.
Salvador – Guarajuba

TI

Vila Galé Marés *****
https://www.vilagale.com/br/hoteis/bahia/vila-gale-mares

D E S DE

1.705€

O hotel Vila Galé Marés é um resort tudo incluído na exótica praia de Guarajuba, a 60 quilómetros de Salvador da Bahia e a uma dezena de quilómetros da Praia do Forte.
Este hotel na Bahia conta com 432 apartamentos e 96 chalés, cinco restaurantes, 6 bares,
spa Satsanga, com piscina interior, sauna, piscina de hidromassagem, banho turco e inúmeras salas para massagens e tratamentos estéticos.
Além disso, e num local onde as atividades desportivas partilham as férias com uns bons
mergulhos e ótimos dias de praia, no hotel Vila Galé Marés pode aproveitar a academia de
fitness,o campo de ténis e futebol social, ou os desportos náuticos como surf, bodyboard,
ou mergulho.
Salvador – Praia do Forte

Tivoli Eco Resort Praia do Forte *****
https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-ecoresort-praia-do-forte DE S D E

1.880€

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia, situa-se na Mata São João, na Praia do Forte a norte da cidade de Salvador. O Aeroporto Internacional de Salvador fica a aproximadamente
60,7km, 1 hora de carro.
Neste resort a arquitectura natural está em perfeita sintonia com o ambiente e a biodiversidade envolvente, reúne 30.000 hectares de floresta tropical, dispersos por 12 km de praias
de areia dourada. Dispõe, para além disso, de um Spa de referência com tratamentos de
renome, ideal para revitalizar o corpo e a mente. Com o renovado clube Careta Careta e os
serviços exclusivos para bebés, crianças e adolescentes, o resort constitui o destino ideal
para férias em família. Casais também encontram aí o ambiente ideal para um retiro a dois,
de puro descanso ou lua-de-mel, com praias, actividades e um conjunto de experiências que
revelam os segredos da Baía. Viaje ainda através da gastronomia, pelos diferentes restaurantes e bares do hotel com pratos de deixar água na boca.
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Recife - Cabo de Santo Agostinho

Vila Galé Eco Resort do Cabo *****
https://www.vilagale.com/pt/hoteis/pernambuco/vila-gale-eco-resort-do-cabo
D E S DE

TI

1.770€

O hotel Vila Galé Eco Resort do Cabo é um resort tudo incluído no Cabo de Santo Agostinho,
a 60 minutos do centro de Recife e a 40 minutos do aeroporto.
Este hotel no Recife está enquadrado num dos cenários mais deslumbrantes do litoral brasileiro, que convida a aproveitar a calma do local para descansar. Ou a tirar partido das múltiplas actividades ao ar-livre, como caminhadas ecológicas, desportos radicais ou passeios
de catamarã pelo rio Massangana.
Diferenciando-se pelas práticas ambientais sustentáveis, este hotel inclui amplos quartos
e suítes, quatro restaurantes, dois bares e o spa Satsanga – com sauna, piscina de hidromassagem, banho turco e várias salas de massagens e tratamentos estéticos. Tem também
um ginásio, campos de ténis e polidesportivos e muita animação para todas as idades, com
destaque para as actividades náuticas e para o clube de crianças.

MACEIÓ
Vila Galé Alagoas***** Abertura em Julho 2022
https://www.vilagale.com/pt/hoteis/alagoas/vila-gale-alagoas
D E S DE

1.720€

Localizado a cerca de 40 minutos da capital Maceió, o município de Barra de Santo António,
em Alagoas, consegue, até hoje, manter suas praias tranquilas. A maioria dos turistas vão
para conhecer as falésias da praia de Carro Quebrado, um cenário cinematográfico.
O hotel Vila Galé Alagoas é composto por 513 quartos. Destes, destacamos 42 suítes adequadas para famílias e 24 chalés. Conta com 6 restaurantes e 4 bares, SPA Stasanga, parque
aquático, fitness centre e acesso gratuito à internet Wi-fi.

KENOA – Exlusive Beach Spa & Resort
https://www.kenoaresort.com
D E S DE

2.530€

Pioneiro, eco-chic design resort. Abraçado a norte pelo panorama resplandecente de quilómetros de mata virgem Atlântica e a poente pelo encantamento do azul-turquesa do oceano
aberto, o Kenoa é tão maravilhoso, quanto é privado, um lugar onde o luxo é definido por
belezas dadas pela terra-mãe.
A interconexão harmoniosa com a natureza também está presente nas 23 acomodações,
entre suites e vilas, todas com vista mar. Umas com ofuro na varanda e outras com piscinas
infinitas aquecidas por energia solar. No Resort é possível usufruir do Kaamo – restaurante,
winebar & lounge, do Kenoa SPA e fitness centre, bazar, do pool & beach club, do conference & business centre, internet Wi-fi, e passeios exclusivos.

Praia Dourada Maragogi Park ****
https://www.hotelpraiadourada.com.br/
D E S DE

1.280€

O Hotel Praia Dourada fica à beira-mar na praia de Burgalhau, que entre as 9 praias de
Maragogi, se destaca com um mar apropriado para banho e belas piscinas naturais. Esta
região é privilegiada, uma vez que está próxima a uma das maiores formações coralinas do
mundo, a Costa dos Corais.
O Hotel dispõe de 164 quartos equipados com minibar, televisão de ecrã plano e acesso ao
Wi-Fi, restaurante, bar na piscina, ginásio e kids club.
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Natal
Natal - Touros
Vila Galé Touros *****
https://www.vilagale.com/pt/hoteis/rio-grande-do-norte/vila-gale-touros
DE S D E

TI

1.580€

Localizado na paradisíaca praia de Touros, a 80 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte,
este resort tudo incluído está perfeitamente inserido na natureza ao longo de um terreno de
113 mil m².
O hotel possui 514 unidades habitacionais, entre apartamentos standard, família, suíte e
bungalows, além de infraestrutura completa e planeada para atender os hóspedes mais exigentes, incluindo duas piscinas externas, Spa Satsanga, campos poliesportivos, campos de
ténis, campos de futebol, Clube Nep (espaço desenvolvido especialmente para as crianças),
seis restaurantes e dois bares.

Polinésia Francesa

Localizado no Pacífico Sul, a Polinésia Francesa é um enigmático conjunto de arquipélagos que nos traz à mente imagens incríveis
de lagoas azuis, picos vulcânicos, florestas virgens e praias paradisíacas salpicadas de coqueiros. Pelo seu carácter remoto,
tropical e luxuriante, estas ilhas confundem-se facilmente pelo Paraíso na Terra. É um destino ideal para casais, com hotéis
bastante exclusivos, uma gastronomia requintada e uma fascinante vida marinha.
Consulte-nos orçamento.
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condições gerais
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. 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 encontram-se condicionadas à obtenção da
parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE
SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua
redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer
às seguintes Entidades de Resolução 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.

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.

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 tu8. DOCUMENTAÇÃO
rismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documen- ao viajante as correspondentes despesas administrativas,
tação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passapor- que a pedido do viajante serão justificadas.
te, documentação militar, autorização para menores, vistos,
certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A 14. REEMBOLSOS
agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reemconcessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Via- bolso por serviços não utilizados pelo Viajante por motivos
jante em país estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante de força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo
reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação
todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
de serviços previstos no programa de viagem por causas
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se deslo- imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível
quem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do a substituição por outros equivalentes, confere ao Viajante o
respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B.I, direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos
Cartão do Cidadão); Para obtenção de assistência médica de- serviços previstos e o dos efetivamente prestados.
vem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro
de Doença; Os nacionais de países não comunitários devem 15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
consultar informação específica quanto à documentação 15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo
consulados dos países de origem;
pagamento de todos os encargos a que o início do cumpri8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se deslo- mento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a
quem para fora da União Europeia deverão ser possuidores reafectação de serviços e as economias de custos.
do respetivo documento de identificação civil (passaporte) 15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado
bem como do visto se necessário (obtenha tal informação jun- pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima
to da agência no momento da reserva); os nacionais de países referidos. Na presente situação o reembolso será efetuado,
não comunitários devem consultar informação específica deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias
quanto à documentação necessária para realização de via- após a rescisão do contrato de viagem.
gem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem; 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
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, excecionais no local de destino ou na sua proximidade imesempre que um Viajante, inscrito para uma determinada via- diata que afetem consideravelmente a realização da mesma
gem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do
ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra contrato de viagem nesta situação apenas confere ao viajaneventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como te o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver
lugarcom 21 dias ou menos de antecedência em relação à 16. RESPONSABILIDADE
data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra 16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela corinscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a reta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na contrato de viagem.
cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos ser- de viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes,
viços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e
ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços sem prejuízo do direito de regresso,
dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publi- nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras responcados no folheto que motivou a contratação.
dem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de
viagens organizadas.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se subs- 16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens
tituir por outra pessoa que preencha todas as condições e turismo responde pela correta emissão dos títulos de alorequeridas para a viagem organizada, desde que informe a jamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos
agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeseguidos antes da data prevista para a partida.
ridos pelo viajante.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente respon- 16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como
sáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem
encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técniquais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.
cas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quais11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
quer erros devido a deficiências técnicas no sistema de reser11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a vas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder à
agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar signi- reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem
ficativamente alguma das características principais dos servi- que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros
ços de viagem, (ii) ou não consiga ir de encontro às exigências cometidos durante o processo de reserva.
especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento 16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por
do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que
sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
pode, no prazo de 8 (oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo 17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por rareembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta zões que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar
pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a
caso de diferença de preço.
seguinte assistência:
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fi- a) Disponibilização de informações adequadas sobre os servixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação ços de saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e
tácita da alteração proposta.
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 assis12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mí- tência tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada
nimo de participantes a Agência reserva-se o direito de can- ou por negligência, a agência de viagens e turismo poderá
celar a viagem organizada caso o número de participantes cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em viralcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante tude da prestação dessa assistência.
será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo
viagens com duração superior a seis dias;
organizadora é responsável por assegurar os custos de alojab) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de mento necessários, se possível de categoria equivalente, por
viagens com duração de dois a seis dias;
um período não superior a três noites por viajante. A agência
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável
viagens com duração inferior a dois dias.
pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regres12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de via- so, nos termos gerais aplicáveis.
gens e turismo poderá ainda rescindir o contrato se for impe- 17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica
dida de executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos
acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhae excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos das, nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos
máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem. 48 horas antes do início da viagem organizada.

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
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
vezes o preço do serviço vendido.
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterainformação a prestar pela agência de viagens, no momento ções (aumento ou redução de preço) que resultem de variações
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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
Este documento é válido de 01/05/2021 a 30/04/2022.
Este catálogo é válido de 01/01/2022 a 31/12/2022 e foi editado em Janeiro 2022.
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 verificase 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.
Câmbio
Os preços desde catálogo foram calculados ao câmbio 1€ =
$1,12 e 1€ = R$ 5,90 de Janeiro 2022

PROVEDOR DE CLIENTE:
A LUSANOVA 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
18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o via- da decisão.
jante 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
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