F ly & D r i v e

FLY & Drive
Sem pressas, sem amarras

Para quem gosta de viagens mais pessoais e com roteiros mais personalizados, preparamos
para este ano várias sugestões de fly and drive, que lhe permitem descobrir, conhecer e
descansar.
Tudo ao seu ritmo, sem pressas e sem amarras e sempre com toda a qualidade, comodidade
e segurança.
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Para mais informações, outros programas e condições gerais consulte www.lusanova.pt
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COSTA
AMALFITANA

DE S DE

865€

8 DI AS
Um dos melhores percursos para uma “road trip” por entre penhascos, vinhedos, vilarejos piscatórios, praias, mansões e vistas de cortar a respiração

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa, Porto ou Faro / Nápoles / Faro, Porto ou Lisboa em classe económica (Tap cl.T), 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo Lancia Ypsilon ou similar com A/C,
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; Taxas de aeroporto,
segurança e combustível – 77€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Bagagem de porão, Guia, excursões, ingressos; Taxas municipais (city tax); Combustível, custos de estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva

TOSCANA
ROMÂNTICA

DE S DE

1.065€

8 DI AS
3 opções de itinerário e alojamento para explorar esta região italiana caracterizada por vinhedos, cidades históricas e artísticas e paisagens bucólicas

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa, Porto ou Faro / Florença / Faro, Porto ou Lisboa em
classe económica (Tap cl.T); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço (hotéis de 4* encanto e 3*) ou 6 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço (casas rurais); Aluguer de viatura tipo Lancia Ypsilon ou similar com A/C,
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; Taxas de aeroporto,
segurança e combustível - 77€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Bagagem de porão; Bebidas às refeições; Guia, excursões, ingressos; Taxas municipais (city tax); Combustível, custos de estacionamento/multas, GPS; Despesas
de reserva

SARDENHA
ENCANTADA

DE S DE

1.090€

8 DI AS
Uma ilha encantada de praias escondidas, água azul-turquesa e muitos
segredos para descobrir

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Cagliari; Olbia / Porto ou Lisboa em classe
económica (Lufthansa cl.S); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo Lancia Ypsilon ou similar com A/C,
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; Bagagem de porão;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 159€ (suj. a alteração); Seguro
de viagens;
Os preços não incluem:
Guia, excursões, ingressos; Taxas municipais (city tax); Combustível, custos de
estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva

SICÍLIA – A ILHA MÁGICA

DE S DE

1.160€

8 DI AS
4 opções de itinerário e alojamento para explorar esta região italiana caracterizada por vinhedos, sítios arqueológicos, e praias surpreendentes

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Palermo; Catânia ou Palermo / Porto ou Lisboa
em classe económica (Tap cl.U); 7 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço em hotéis de 4*, 5*; Encanto ou Casas Rurais; Aluguer de viatura tipo
Lancia Ypsilon ou similar com A/C, incluindo quilometragem ilimitada e seguros
obrigatórios; Bagagem de porão; Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
165€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Guia, excursões, ingressos; Taxas municipais (city tax); Combustível, custos de
estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva
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BAVIERA
E AUSTRIA

DE S DE
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1.175€

7 DI AS
Descubra o maravilhoso cenário alpino, os castelos dos sonhos e as cidades culturais

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa, Porto ou Faro / Munique / Faro, Porto ou Lisboa em
classe económica (Tap cl.T); 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura grupo A (económico, com ar
condicionado) incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; Taxas
de aeroporto, segurança e combustível 95€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Bagagem de porão; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva

POR RIOS, VINHEDOS
E CASTELOS DA ALEMANHA

DE S DE

1.325€

7 DI AS
Rota Alemã do Vinho: cruzando estradas sinuosas, vinhedos e vilas, poderá
saborear o melhor da cultura do vinho e visitar castelos românticos e medievais

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa, Porto ou Faro / Frankfurt / Faro, Porto ou Lisboa em
classe económica (Tap cl.T); 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura grupo A (económico, com ar
condicionado) incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; Taxas de
aeroporto, segurança e combustível 100€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Bagagem de porão; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva

IRLANDA – A ILHA ESMERALDA
DE S DE

765€

8 DI AS
Celtas, cerveja e literatura

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa, Porto ou Faro / Dublin / Faro, Porto ou Lisboa em classe
económica (Tap cl.T); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
irlandês em hotéis de 3* ou Manour Houses; Aluguer de viatura tipo Kia Picanto
ou similar incluindo quilometragem ilimitada e seguros standards; Taxas de aeroporto, segurança e combustível- 71€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Bagagem de porão, Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas, GPS; Despesas de reserva

ESCÓCIA - OUTLANDER

DE S DE

1.365€

8 DI AS
Siga os passos de Claire e Jamie através de magníficas paisagens e locais
lendários

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Edimburgo / Porto ou Lisboa em classe
económica (British cl.Q); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo Vauxhal Corsa ou similar incluindo
quilometragem ilimitada e seguros standards; Bagagem de porão; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 99€ (suj. a alteração); Seguro de viagens;
Os preços não incluem:
Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas, GPS;
Despesas de reserva
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ISLÂNDIA INCRÍVEL

1.870€

DE S DE

8 DI AS
Percurso pelos melhores e essenciais atrativos deste país de uma fabulosa variedade de paisagens: Reiquiavique, Akureyri, Costa Norte com Cascata dos Deuses
e Lago Myvatn, Fiordes do Este e Costa Sul com a região do Glaciar Vatnajokull, o
Parque Nacional Skaftafell, campos de lava, a Cascata de Ouro e o Grande Geiser.

Datas de Partida
2022 Junho 25; Julho 09,23,28,30; Agosto 06,11,13
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Keflavik / Porto ou Lisboa em classe económica
(Lufthansa cl.W) , 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço em hotéis
de categoria turística; 7 dias de aluguer de viatura (grupo 2.0, Toyota Auris ou similar) incluindo quilometragem ilimitada, CDW, proteção antirroubo; APP Iceland Travel
Companion; linha telefónica de emergência 24/7; Bagagem de porão; Taxas de
aeroporto, segurança e combustível – 225€ (suj. a alteração) Seguro de viagem VIP.
Os preços não incluem:
Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas; Despesas de reserva

1.285€

DE S DE

Costa rica

9 DI AS
O verdadeiro Fly & Drive: pode deslocar-se pelas diferentes zonas do país, definir
o seu próprio itinerário 24h antes e escolher onde quer alojar-se dentro dos hotéis
que participam no programa.

Datas de Partida
2022 Diárias de Março a Dezembro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / San Jose / Porto ou Lisboa em classe económica
(Lufthansa cl.K); 7 noites nos hotéis/lodges selecionados em regime de alojamento
e pequeno-almoço; 7 dias de rent-a-car com quilometragem ilimitada; Transfers
privados; Bagagem de porão; Assistência pelos nossos representantes locais; Taxas
de aeroporto, segurança e combustível – 334€ (suj. a alteração); Taxas de serviço e
IVA; Seguro de viagem VIP.
Os preços não incluem:
No rent-a-car: seguro (standard obrigatório entre $19 e $25 por dia), depósito de garantia, combustível, GPS, estacionamentos, multas e outros extras; Refeições, entradas
nos parques e atrações, gastos pessoais; Taxa de saída – $29; Despesas de reserva

ESTADOS UNIDOS – O GRANDE OESTE DE S DE

1.720€

1 2 DI AS
De Los Angeles a San Francisco, passando por Las Vegas e percorrendo os principais parques nacionais como Grand Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley,
Bryce Canyon, Death Valley e Yosemite

Datas de Partida
2022 Junho 07,21; Julho 05,12,19,26; Agosto 02,09,16,23,30; Setembro 06,20,27
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Los Angeles; San Francisco / Porto ou Lisboa
em classe económica (United cl.K); 10 noites de alojamento em hotéis categoria
turística; 10 dias de aluguer de viatura grupo “Economy” tipo Mitshubishi Mirage ou
similar incluindo quilometragem ilimitada, seguros standard, 1 depósito de combustível; Bagagem de porão; Assistência virtual pelos nossos representantes locais;
Taxas de serviço e IVA; Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 335€(suj. a
alteração); Seguro de viagens VIP;
Os preços não incluem:
Guia, excursões, ingressos nos parques nacionais e outras atrações; Combustível além
do mencionado, custos de estacionamento/multas; GPS; Transfers de chegada e saída;
Pequenos-almoços e outras refeições; Visto; Despesas de reserva

CANADÁ – GRANDES
PARQUES DO OESTE

DE S DE

2.400€

1 5 DI AS
O Melhor do Oeste Canadiano: Vancouver, Vale de Okanagan, Whistler e a região
das Montanhas Rochosas

Datas de Partida
2022 Diárias de Maio a 20 de Outubro
Serviços incluídos:
Passagem aérea Lisboa ou Porto / Vancouver / Porto ou Lisboa (Air Canada ck.K) 13
noites de alojamento nos hotéis selecionados (Budget, Confort ou Superior); 11 dias
de aluguer de viatura grupo B tipo “Compact” incluindo quilometragem ilimitada e
seguros standards; Bilhete de 1 dia em trem elétrico em Vancouver; Guia rodoviário
personalizado; Taxas provinciais e federais; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 317€; Bagagem de porão; Seguro de viagem VIP.
Os preços não incluem:
Visto; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas; GPS;
Outras despesas de carácter pessoal; Despesas de reserva

C o l e ç ão lu sa n ova | 2 0 2 2 / 2 0 2 3

