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Para chegar ao paraíso... consulte os especialistas

Viajar em Segurança com a Quadrante
Atualmente é cada vez mais importante ter em conta que pequenos imprevistos que podem acontecer
em qualquer viagem. Para viajar tranquilamente e sem preocupações selecionamos uma gama de
seguros com as mais diversas coberturas entre as quais as que salvaguardam as situações causadas
pelo COVID-19, e que pode adaptar de acordo com as suas preferências.

Seguro Covid-19
Coberturas de BASE
Linha Informativa Covid-19
Consulta Médica Online
Aconselhamento médico
Aconselhamento psicológico
Cancelamento Antecipado de Viagem Segunda
Portugal
Estrangeiro
Interrupção de Viagem Segura
Portugal
Estrangeiro
Transporte em caso de Interrupção da viagem de regresso
Portugal
Estrangeiro
Pagamento de franquia de veículo de aluguer
GARANTIAS EXCLUSIVAS PARA VIAGENS EM PORTUGAL
Complemento por encerramento de Hotel por contaminação de Covid-19
Complemento por Internamento Hospitalar
Subsidio diário: 50€ até ao máximo de 10 dias (Período de carência: 7 dias)
Subsidio único em UCI
GARANTIAS EXCLUSIVAS PARA VIAGENS NO ESTRANGEIRO
Pagamento de despesas médicas, cirúrgicas, famacêuticas e de hospitalização no Estrangeiro
Acompanhamento da Pessoa Segura hospitalizada (máximo 10 dias)
Transporte
Europa: 50 € / Dia
Mundo: 75 € / Dia
Transporte de ida e volta para familiar e respetiva estadia (máximo 10 dias)
Europa: 50 € / Dia
Mundo: 75 € / Dia
Prolongamento de Estadio em Hotel (máximo 20 dias) 125 € / dia
Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes e vigilância médica no Estrangeiro
Transpor ou repatriamento após morte de Pessoa Segura (máximo 3 dias)
Urna
Estadia: 50€ / Dia
Regresso antecipado da Pessoa Segura
Supervisão de menores no estrangeiro
Localização e envio de medicamentos de urgência para o estrangeiro
Transporte de bagagens pessoais

7,50 €
Capitais
Acesso ao Serviço
1 Consulta
2 Consulta
1 Consulta
1 000 €
3 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
Max. 100 €
1 000 €
500 €
1 000 €
10 000 €
Ilimitado
500 €
750 €
Ilimitado
500 €
750 €
2 500 €
Ilimitado
Ilimitado
750 €
150 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Limite importo pelas
diversas companhias
aéras ou rodoviárias

Para chegar ao paraíso... consulte os especialistas

Coberturas de Seguro
Coberturas de BASE

Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Funeral
Responsabilidade Civil
Consulta Médica Online
Pagamento de despesas Médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de
hospitalização no Estrangeiro
Pagamento de despesas Médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de
hospitalização em Portugal (apenas para residentes em Portugal)
Pagamento de despesas médicas no país de domicílio em caso de
acidente no Estrangeiro
Pagamento de despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de
hospitalização em caso de acidente ocorrido no país de domicílio
quando em trânsito para o Estrangeiro
Transporte Sanitário de feridos ou doentes e vigilância médica
Repatriamento Sanitário de feridos ou doentes e vigilância médica
para o país de Domicílio
Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (Transporte)
Estadia: Dia/ Pessoa
Máximo
Transporte de ida e volta para familiar e respetiva estadia
Dia/ Pessoa
Máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel (Máximo)
Estadia (dia)
Repatriamento ou Transporte após morte da Pessoa Segura
Urna
Estadia (Dia)
Máximo
Adiantamento de fundos
Localização e envio urgente de medicamentos de urgência
Pagamento de despesas de comunicação
Despesas por atraso no voo (franquia 12h) (Máximo)
Estadia (dia)
Perda de Ligações Transportadora
Estadia (dia)
Cancelamento Antecipado da Viagem
Interrupção da Viagem
Perda, dano ou roubo de bagagem (Máximo)
Máximo por objecto
Transporte de bagagens pessoais
Transporte de objetos esquecidos
Atraso na receção da bagagem (franquia 24h) (Máximo)
Equipamento Profissional - Portátil / Lap-top
Cancelamento de viagem
Despesas diária de alojamento adicional durante a viagem
Despesas de alojamento adicional durante a viagem (Máximo)
Despesas de alteração da data de viagem

Seguro Base

Seguro Gold

Seguro Platinium

(Incluído)

(30 €)

(50 €)

Capitais
30 000€
500 €
25 000 €
Ilimitado
(franquia 30€)
5 000 €
(franquia 50€)
5 000 €
(franquia 50€)
1 250 €
(franquia 50€)
5 000 €
(franquia 50€)

Capitais
60 000 €
2 500 €
25 000 €
Ilimitado

Capitais
120 000 €
2 500 €
25 000 €
Ilimitado

30 000 €

60 000 €

30 000 €

60 000 €

5 000 €

5 000 €

30 000 €

60 000 €

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
100 €
1 000 €
Ilimitado
100 €
1 000 €
1 000 €
100 €
Ilimitado
200 €
100 €
1 000 €
1 000 €
Ilimitado
Ilimitado
500 €
90 €
500 €
90 €
750 €
375 €
750 €
250 €
Ilimitado
Ilimitado
250 €
n/a
750 €
150 €
450 €
750 €

Ilimitado
250 €
2 500 €
Ilimitado
250 €
2 500 €
2 500 €
250 €
Ilimitado
500 €
250 €
2 500 €
2 500 €
Ilimitado
Ilimitado
1 250 €
250 €
1 250 €
250 €
5 000 €
2 500 €
1 500 €
250 €
Ilimitado
Ilimitado
250 €
1 000 €
5 000 €
500 €
1 500 €
5 000 €

Ilimitado
250 €
2 500 €
Ilimitado
250 €
2 500 €
2 500 €
250 €
Ilimitado
500 €
250 €
2 500 €
2 500 €
Ilimitado
Ilimitado
1 250 €
250 €
1 250 €
250 €
10 000 €
5 000 €
1 500 €
250 €
Ilimitado
Ilimitado
250 €
1 000 €
10 000 €
700 €
2 100 €
10 000 €

(+ 12,50 €)

(+ 12,50 €)

Suplemento Cancelamento e interrupção da Viagem - UP

ÁFRICA
Namíbia

Namíbia

Desde

Panorama da Namíbia - Fly & Drive
10 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Windhoek
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Windhoek, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Windhoek
Assistência à chegada, levantamento do carro
e partida para o hotel. Resto do dia livre para
descanso. Alojamento.

€

1.695,00

+ € 343,72 (Supl. e Taxas)

Partidas
Alemão, área protegida. Houve uma época
em que a reserva, de 93.240 Km2, era considerada a maior reserva do mundo. Das 114 espécies de mamíferos encontrados neste parque, há várias raras, tais como o rinoceronte
negro, chita, e a impala negra. Alojamento.

3º Dia Windhoek / Etosha
Após o pequeno-almoço, partida para o Parque Nacional de Etosha, passando por Otjiwarongo e por Okahandja um dos locais mais
conhecidos da Namíbia, em artesanato de
madeira, onde se encontra os trabalhos em
madeira “Mbangura”. Alojamento.

5º Dia Etosha / Twyfelfontein
Após o pequeno-almoço, saída para Twyfelfontein, passando pela área de Damaraland,
um local com uma paisagem vulcânica com
belas formações geológicas. De tarde poderá visitar a floresta petrificada, um local
onde se encontram as pinturas rupestres dos
“Bushman”. Em alguns casos estas pinturas
têm mais de 5.000 anos. Possibilidade ainda
de visitar uma tribo Himba. Jantar e alojamento.

4º Dia Etosha
Após o pequeno-almoço, oportunidade para
efectuar um safari. Etosha é um dos maiores
parques de África, com uma paisagem única,
tendo sido declarada em 1907 pelo governo

6º Dia Twyfelfontein / Swakopmund
Após o pequeno-almoço, partida para Swakomund. De tarde, possibilidade de passear a
pé pela bonita cidade de Swakopmund. Alojamento.

Diária

Destaques
- Circuito para visitar a Namíbia em total
liberdade
- Jipe 4x4 com GPS
- Cruzeiro na Baía de Walvis Bay

7º Dia Swakopmund / Walvis Bay / Deserto
do Namib
Após o pequeno-almoço, partida para Walvis
Bay e saída em cruzeiro na lagoa, onde, além
de se poder observar uma grande colónia de
focas e dois tipos de golfinhos, há também
uma grande abundância de pássaros e leões marinhos. Após o cruzeiro, continuação
para Sossusvlei, passando pelos desfiladeiros
Ghaub e Kuiseb. Jantar e alojamento.
8º Dia Deserto do Namíb
Pela manhã e após o pequeno-almoço, poderá visitar às impressionantes dunas de

Sossusvlei e Deadvlei, algumas com 300
metros de altura. Dependendo da hora, as
dunas mudam de cor – desde o amarelo ao
vermelho, passando pelas tonalidades de
laranja. Poderá subir a uma das dunas para
ter uma ideia da dimensão do deserto. Após
o almoço, possibilidade de visitar o Desfiladeiro Sesriem, um desfiladeiro com 30m
de profundidade, formado pela erosão do
Rio Tsauchab. Uma paisagem exuberante!
A origem do nome vem do facto dos exploradores e viajantes que passavam por ali ao
tentarem tirar água do desfiladeiro tinham
que usar seis cordas unidas para atingirem o

fundo e conseguirem tirar água das lagoas.
Daí nasceu de “Ses” (seis) e “riem” (corda),
o Desfilaeiro de Seis Cordas. Jantar e alojamento.
9º Dia Deserto do Namíb / Windhoek /Portugal
Após o pequeno-almoço, partida para o aeroporto de Windhoek, para entrega do carro.
Formalidades de embarque e partida em voo
de regresso a Portugal., via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim de viagem.

Categoria Superior - desde € 1.695,00 + € 343,72 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Windhoek
Etosha
Twyfelfontein
Swakopmund
Deserto do Namib

Villa Vista Windhoek
Toshari Lodge Etosha
Twyfelfontein Country Lodge
Swakopmund Sands Hotel
Namib Desert Lodge Sossusvlei

Categoria Primeira - desde € 2.395,00 + € 343,72 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Windhoek
Etosha
Twyfelfontein
Swakopmund
Deserto do Namib

Windhoek Country Club
Epacha Game Lodge Etosha
Camp Kipwe Twylfelfontein
Swakopmond Hotel
Sossusvlei Lodge

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida ou similar
• Regime de Pequeno Almoço em Windhoek, Etosha e
Swakopmond, Meia Pensão em Twyfelfontein e Sossusvlei
• 8 dias de Rent-a-car Nissan X-Trail ou similar com km ilimitados e
GPS
• Cruzeiro em Walvis Bay
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Seguros Opcionais da viatura
Entradas nos Parques
Taxas de aeroporto, segurança e combustível

Etosha
Twyfelfontein
Swakopmund
Walvis Bay
Sossusvlei

Windhoek

EUROPA
Islândia

Islândia

Desde

Luzes da Islândia - Fly & Drive
8 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Keflavik / Reykjavik
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Keflavik. Chegada e
transporte ao hotel em Reykjavik. Alojamento.
2º Dia Reykjavik / Círculo de Ouro / Vik
Após o pequeno-almoço, entrega da viatura
e da documentação e partida em direção ao
Círculo de Ouro. Paragem no Parque Nacional
de Thingvellir, sede original do Parlamento da
Islândia desde o século X e onde podem ser observados os efeitos dos movimentos das placas
tectónicas da América do Norte e Eurásia. De
seguida, visita à espetacular área de nascentes
em erupção, Geysir, e à rainha das cataratas da
Islândia, Gullfoss. Continuação da viagem para
sul e visita às Cataratas Seljalandfoss, com uma
altura de 60 metros, e Skogafoss, uma cortina
compacta de água entre um penhasco verde.
O dia termina em Vik, onde estão localizados
o promontório de Dyrholaey e a praia de Reynisfjara, com as suas areias negras, cavernas e
formas rochosas peculiares. Alojamento.

€

1.265,00

+ € 115,82 (Supl. e Taxas)

Partidas
3º Dia Vik / Höfn
Após o pequeno-almoço, início da viagem
através da Estrada nº1, contemplando imponentes paisagens naturais compostas por campos de lava, desertos de areia vulcânica, glaciares majestosos e montanhas. Oportunidade
para paragem no Parque Nacional Skaftafell
e caminhar até a “catarata negra”, Svartifoss,
cercada por colunas basálticas. Seguindo pela
Estrada nº1, segue-se a lagoa de Jokulsarlon.
Possibilidade de navegar nesta lagoa para ver
de perto os enormes blocos de gelo provenientes de uma língua glacial próxima. Alojamento
na área de Höfn.
4º Dia Höfn / Região Este
Após o pequeno-almoço, partida em direção
ao norte da Islândia, pela zona Este. O percurso
tem duas opções: A primeira segue a estrada
costeira, atravessando os fiordes e contemplando pequenas cidades de pescadores como
Breiddalsvik ou Fáskrúðsfjörður. A segunda,
segue pela estrada de montanha conhecida
como Öxi Pass e passa na área de Hallormss-

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar os principais pontos
turísticos da Islândia em total liberdade
- Guia detalhado da Islândia com conselhos de locais a visitar e dicas para cada
dia do itinerário
- Assistência local 24 horas em espanhol

tadhur, onde se encontra a maior floresta da
ilha e as interessantes cataratas Litlanefoss e
Hengifoss. Alojamento.
5º Dia Região Este / Húsavik ou Mývatn
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao
famoso Lago Mývatn. Pelo caminho paragem
para visita a Dettifoss, uma das cataratas mais
imponentes da Europa devido ao enorme fluxo
de água que salta no vazio. Alguns quilómetros
mais a norte, encontra-se o grande desfiladeiro
de Ásbyrgi, localizado no Parque Nacional de
Jökulsárgljúfur. Para finalizar, travessia da península de Tjörnes em direção à cidade piscatória de Húsavík, um dos melhores destinos para
observação de baleias. Alojamento na cidade

ou nos arredores de Mývatn.
6º Dia Húsavik ou Mývatn / Saudarkrokur ou
Blonduos
Após o pequeno-almoço, partida à descoberta das atrações do Lago Mývatn, uma paisagem composta de vulcões, sulfataras e formações magmáticas. Continuação da viagem no
sentido oeste para visitar a majestosa “catarata dos deuses”, Godafoss, e a capital do Norte,
Akureyri, uma cidade agradável às margens
do fiorde de Eyja. Alojamento na área de Saudarkrokur / Blonduos.
7º Dia Saudarkrokur ou Blonduos / Reykjavik
Após o pequeno-almoço, início de uma lon-

ga jornada, atravessando os vales interiores, até Borgarfjörður, região Oeste. Oportunidade de visitar Hraunfossar, uma bela
catarata que flui através de uma parede de
lava, e Barnafoss, conhecida como “catarata
infantil”. Chegada a Reykjavik, devolução da
viatura e resto do dia livre. Sugerimos que
desfrute da animada atmosfera comercial e
de lazer das ruas Laugavegur e Hverfisgata.
Alojamento.
8º Dia Reykjavik / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo de regresso a Portugal. Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 1.265,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Blonduos

Kettur Reykjavik
Dyrholaey Hotel Vik
FH Vatnajokull Hofn
Snaefell Hotel
Stong GH Mývatn
GH Hofsstadir
+
VW Polo

Categoria Superior - desde € 1.435,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Blonduos

FH Reykjavik
Vik Hotel
FH Glacier Lagoon Hofn
FH Eastfjords
FH Mývatn
Tindastoll Hotel
+
Suzuki Jimny

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento nos hotéis referidos ou similares em regime de
pequeno-almoço
• 6 dias de aluguer de carro com Km ilimitados e seguros base
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Seguro opcional da viatura
Combustivel
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível

Blonduos

Mývatn

Hallormsstadhur

Keflavik

Höfn

Reykjavik

Vik

Islândia

Desde

Islândia Mágica - Fly & Drive
11 Dias / 10 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Keflavik / Reykjavik
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Keflavik. Chegada e transporte
ao hotel em Reykjavik. Alojamento.

€

1.715,00

+ € 115,82 (Supl. e Taxas)

Partidas
de Dyrholaey e a praia de Reynisfjara, com as
suas areias negras, cavernas e formas rochosas
peculiares. Alojamento.

2º Dia Reykjavik / Círculo de Ouro
Após o pequeno-almoço, entrega da viatura e da
documentação e partida em direção ao Círculo
de Ouro. Paragem no Parque Nacional de Thingvellir, sede original do Parlamento da Islândia
desde o século X e onde podem ser observados
os efeitos dos movimentos das placas tectónicas
da América do Norte e Eurásia. De seguida, visita à espetacular área de nascentes em erupção,
Geysir, e à rainha das cataratas da Islândia, Gullfoss. Alojamento.

4º Dia Vik / Höfn
Após o pequeno-almoço, início da viagem através da Estrada nº1, contemplando imponentes
paisagens naturais compostas por campos de
lava, desertos de areia vulcânica, glaciares majestosos e cordilheiras. Oportunidade para paragem
no Parque Nacional Skaftafell e caminhar até a
“catarata negra”, Svartifoss, cercada por colunas
basálticas. Seguindo pela Estrada nº1, segue-se
a lagoa de Jokulsarlon. Possibilidade de navegar
nesta lagoa para ver de perto os enormes blocos
de gelo provenientes de uma língua glacial próxima. Alojamento na área de Höfn.

3º Dia Círculo de Ouro / Vik
Após o pequeno-almoço, partida para sul e visita às Cataratas Seljalandfoss, com uma altura de
60 metros, e Skogafoss, uma cortina compacta
de água entre um penhasco verde. Continuação
para Vik, onde estão localizados o promontório

5º Dia Höfn / Região Este
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao
norte da Islândia, pela zona Este. O percurso tem
duas opções: A primeira segue a estrada costeira,
atravessando os fiordes e contemplando pequenas cidades de pescadores como Breiddalsvik ou

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar os principais pontos
turísticos da Islândia em total liberdade
- Guia detalhado da Islândia com conselhos de locais a visitar e dicas para cada
dia do itinerário
- Assistência local 24 horas em espanhol

Fáskrúðsfjörður. A segunda, segue pela estrada
de montanha conhecida como Öxi Pass e passa
na área de Hallormsstadhur, onde se encontra a
maior floresta da ilha e as interessantes cataratas
Litlanefoss e Hengifoss. Alojamento.
6º Dia Região Este / Húsavik ou Mývatn
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao
famoso Lago Mývatn. Pelo caminho paragem
para visita a Dettifoss, uma das cataratas mais
imponentes da Europa devido ao enorme fluxo
de água que salta no vazio. Alguns quilómetros
mais a norte, encontra-se o grande desfiladeiro de Ásbyrgi, localizado no Parque Nacional de
Jökulsárgljúfur. Para finalizar, travessia da península de Tjörnes em direção à cidade piscatória de
Húsavík, um dos melhores destinos para observação de baleias. Alojamento na cidade ou nos
arredores de Mývatn.
7º Dia Húsavik ou Mývatn / Akureyri
Após o pequeno-almoço, partida à descoberta

das atrações do Lago Mývatn, uma paisagem
composta de vulcões, sulfataras e formações
magmáticas. Continuação da viagem no sentido oeste para visitar a majestosa “catarata dos
deuses”, Godafoss, e a capital do Norte, Akureyri,
uma cidade agradável às margens do fiorde de
Eyja. Alojamento.

uma majestosa montanha adornada com pequenas cataratas nas proximidades, a praia de areia
preta de Djupalonssandur e os penhascos de
Arnstapi, entre outras atrações. Alojamento na
península.

8º Dia Akureyri / Saudarkrokur - Blonduos
Após o pequeno-almoço, passeio pela cidade de
Akureyri e partida em direção ao fiorde de Skagar. Pelo caminho, sugerimos paragem na antiga
fazenda Glaumbær, construída entre os séculos
XVIII – XIX e que hoje abriga um museu da cultura
popular que permite saber como era a vida na região há duzentos anos. Alojamento.

10º Dia Snaefellsnes / Vale das Sagas / Reykjavik
Após o pequeno-almoço, partida em direção
Borgarfjörður, berço de mitos e lendas. Oportunidade para visitar Hraunfossar, uma bela catarata
que flui através de uma parede de lava, e Barnafoss, a “catarata infantil”. Chegada a Reykjavik,
devolução da viatura e resto do dia livre. Sugerimos que desfrute da animada atmosfera comercial e de lazer das ruas Laugavegur e Hverfisgata.
Alojamento.

9º Dia Saudarkrokur – Blonduos / Snaefellsness
Após o pequeno-almoço, partida em direção
à península de Snaefellsness, um território acidentado dominado pelo poderoso glaciar Snæfellsjökull. Oportunidade para explorar Kirkjufell,

11º Dia Reykjavik / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida
em voo de regresso a Portugal. Chegada e fim da
viagem.

Categoria Turística - desde € 1.715,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Snaefellsness

Kettur Reykjavik
Eyjafjallajökull Hotel
Dyrholaey Hotel Vik
FH Vatnajokull Hofn
Snaefell Hotel
Stong GH Mývatn
Kea Nordurland Akureyri
GH Hofsstadir
Langaholt Snaefellsness Hotel
+
VW Polo

Categoria Superior - desde € 1.910,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Snaefellsness

FH Reykjavik
FH Hekla
Vik Hotel
FH Glacier Lagoon Hofn
FH Eastfjords
FH Mývatn
IH Akureyri
Tindastoll Hotel
FH Hellnar Snaefellsness
+
Suzuki Jimny

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento nos hotéis referidos ou similares em regime de
pequeno-almoço
• 9 dias de aluguer de carro com Km ilimitados e seguros base
• Taxas hoteleiras e Iva
Snaefellsness
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Seguro opcional da viatura
Combustivel
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível

Blonduos

Akureyri Mývatn

Hallormsstadhur

Reykjavik

Círculo de Ouro

Keflavik

Vik

Höfn

Islândia

Desde

Grande Volta à Islândia - Fly & Drive
15 Dias / 14 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Keflavik / Reykjavik
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Keflavik. Chegada
e transporte ao hotel em Reykjavik. Alojamento.
2º Dia Reykjavik
Dia livre para visita da capital da Islândia,
Reykjavik, com a sua catedral, o lago e o City
Hall, entre outros lugares interessantes. Alojamento.
3º Dia Reykjavik / Círculo de Ouro
Após o pequeno-almoço, entrega da viatura
e da documentação e partida em direção ao
Círculo de Ouro. Paragem no Parque Nacional
de Thingvellir, sede original do Parlamento da
Islândia desde o século X e onde podem ser
observados os efeitos dos movimentos das
placas tectónicas da América do Norte e Eurásia. De seguida, visita à espetacular área de
nascentes em erupção, Geysir, e à rainha das
cataratas da Islândia, Gullfoss. Alojamento.

€

2.325,00

+ € 115,82 (Supl. e Taxas)

Partidas
4º Dia Círculo de Ouro / Vik
Após o pequeno-almoço, partida para sul e
visita às Cataratas Seljalandfoss, com uma altura de 60 metros, e Skogafoss, uma cortina
compacta de água entre um penhasco verde.
Continuação para Vik, onde estão localizados
o promontório de Dyrholaey e a praia de Reynisfjara, com as suas areias negras, cavernas e
formas rochosas peculiares. Alojamento.
5º Dia Vik / Höfn
Após o pequeno-almoço, início da viagem
através da Estrada nº1, contemplando imponentes paisagens naturais compostas por
campos de lava, desertos de areia vulcânica,
glaciares majestosos e cordilheiras. Oportunidade para paragem no Parque Nacional
Skaftafell e caminhar até a “catarata negra”,
Svartifoss, cercada por colunas basálticas. Seguindo pela Estrada nº1, segue-se a lagoa de
Jokulsarlon. Possibilidade de navegar nesta
lagoa para ver de perto os enormes blocos de
gelo provenientes de uma língua glacial próxima. Alojamento na área de Höfn.

Diárias

Destaques
- Circuito para visita completa da Islândia
em total liberdade
- Guia detalhado da Islândia com conselhos de locais a visitar e dicas para cada
dia do itinerário
- Assistência local 24 horas em espanhol

6º Dia Höfn / Região Este
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao norte da Islândia, pela zona Este.
O percurso tem duas opções: A primeira
segue a estrada costeira, atravessando os
fiordes e contemplando pequenas cidades de pescadores como Breiddalsvik ou
Fáskrúðsfjörður. A segunda, segue pela
estrada de montanha conhecida como Öxi
Pass e passa na área de Hallormsstadhur,
onde se encontra a maior floresta da ilha
e as interessantes cataratas Litlanefoss e
Hengifoss. Alojamento.
7º Dia Região Este / Lago Mývatn
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao Lago Mývatn. Pelo caminho
paragem para visita à “cidade negra” de
Dimmuborgir, à área geotérmica de Hverir
e à península de Hofdi. Oportunidade para
desfrutar de um banho termal nas piscinas
naturais de Mývatn. Alojamento.
8º Dia Lago Mývatn / Península de Tjörnes / Akureyri
Após o pequeno-almoço, partida para Dettifoss, uma das cataratas mais imponentes
da Europa devido ao enorme fluxo de água
que salta no vazio. Alguns quilómetros mais
a norte, encontra-se o grande desfiladeiro
de Ásbyrgi, localizado no Parque Nacional
de Jökulsárgljúfur. De seguida, travessia da
península de Tjörnes em direção à cidade
piscatória de Húsavík, um dos melhores

destinos para observação de baleias. Continuação até Godafoss, a majestosa “catarata dos Deuses” e ao final do dia, chegada
à capital do Norte, Akureyri, localizada nas
margens do fiorde de Eyja. Alojamento.
9º Dia Akureyri / Saudarkrokur - Blonduos
Após o pequeno-almoço, passeio pela cidade de Akureyri e partida em direção ao
fiorde de Skagar. Pelo caminho, sugerimos
paragem na antiga fazenda Glaumbær,
construída entre os séculos XVIII – XIX e
que hoje abriga um museu da cultura popular que permite saber como era a vida na
região há duzentos anos. Alojamento.
10º Dia Saudarkrokur – Blonduos / Península de Drangsnes / Holmavik
Após o pequeno-almoço, partida em direção aos fiordes orientais, contornando o
fiorde de Hrúta até Holmavik, para conhecer o Museu Islandês de Feitiçaria e Bruxaria e explorar a península de Drangsnes
com seus promontórios rochosos e piscinas naturais. Alojamento.
11º Dia Holmavik / Patreksfjörður
Após o pequeno-almoço, partida em direção à costa Oeste. Paragem para visitar a
peculiar catarata de Dynjandi, uma grande
torrente que desliza por uma enorme rocha em forma de pirâmide. Continuação
para Patreksfjörður, uma pequena cidade
de pescadores. Alojamento.

Holmavik
Patreksfjörður

12º Dia Patreksfjörður
Após o pequeno-almoço, visita a Látrabjarg,
uma sucessão de falésias que são o paraíso
de aves marinhas, incluindo os icónicos papagaios-do-mar. De seguida, visita a Rauðasandur, uma praia longa e tranquila, visitada por
focas. Alojamento.
13º Dia Patreksfjörður / Brjanslaekur /
Stykkisholmur / Snaefellsness
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao porto de Brjánslaekur, para embarcar
num barco, com destino a Stykkishólmur, na
península de Snæfellsnes. Oportunidade de
explorar a majestosa montanha de origem
vulcânica, Kirkjufell, a praia de areia preta de
Djupalonssandur e as falésias de Arnstapi.
Alojamento.
14º Dia Snaefellsnes / Vale das Sagas / Reykjavik
Após o pequeno-almoço, partida em direção
Borgarfjörður, berço de mitos e lendas. Oportunidade para visitar Hraunfossar, uma bela
catarata que flui através de uma parede de
lava, e Barnafoss, a “catarata infantil”. Chegada a Reykjavik, devolução da viatura e resto do
dia livre. Alojamento.
15º Dia Reykjavik / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo de regresso a Portugal. Chegada e fim da viagem.

Blonduos

Akureyri Mývatn

Hallormsstadhur
Snaefellsness

Reykjavik

Círculo de Ouro

Keflavik

Vik

Höfn

Categoria Turística - desde € 2.325,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Holmavik
Patreksfjörður
Snaefellsness

Kettur Reykjavik
Eyjafjallajökull Hotel
Dyrholaey Hotel Vik
FH Vatnajokull Hofn
Snaefell Hotel
Stong GH Mývatn
Kea Nordurland Akureyri
GH Hofsstadir
Malahorn Holmavik
FH Westfjords Patreksfjörður
Langaholt Snaefellsness Hotel
+
VW Polo

Categoria Superior - desde € 2.610,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Holmavik
Patreksfjörður
Snaefellsness

FH Reykjavik
FH Hekla
Vik Hotel
FH Glacier Lagoon Hofn
FH Eastfjords
FH Mývatn
IH Akureyri
Tindastoll Hotel
Malahorn Holmavik
FH Westfjords Patreksfjörður
FH Hellnar Snaefellsness
+
Suzuki Jimny

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento nos hotéis referidos ou similares em regime de
pequeno-almoço
• 12 dias de aluguer de carro com Km ilimitados e seguros base
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Seguro opcional da viatura
Combustivel
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível

AMÉRICA DO NORTE
Canadá ∙ Estados Unidos da América

Canadá

Desde

Fly & Drive na Costa Leste do Canadá

€

9 Dias / 7 Noites

Itinerário
1º Dia Portugal / Toronto
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Toronto, via uma cidade de
ligação. Chegada e levantamento da viatura
alugada. Alojamento.
2º Dia Toronto / Cataratas do Niagara / Toronto
Dia livre para conhecer Toronto. Visite os importantes pontos de referência da cidade,
tais como o Rogers Centre, explore o Harbourfront a pé ou faça um pequeno cruzeiro, ou
talvez encontre uma boa liquidação nos diversos andares do Shopping Eaton Centre. Hoje
visitará o novo aquário, Ripley’s Aquarium,
que fica localizado próximo da base da CN
Tower. O aquário possui mais de 12.500 m2 de
espaço de exibição para centenas de criaturas
desde tubarões a peixes exóticos coloridos e
raros. Também está incluída a entrada para
a Torre CN, um elevador expresso e de vidro
que o levará até à sala de observação deste
monumento de 553 metros. Para ter emoções

1.225,00

+ € 308,84 (Supl. e Taxas)

Partidas
de verdade, a sugestão é uma visita às famosas Cataratas do Niágara, aproximadamente
a 2 horas por via terrestre a sul de Toronto.
O seu percuso deve incluir uma paragem na
pitoresca cidade de Niagara-on-the-Lake, região vinícola de Ontário. Nas cataratas, aguardam-no muitas oportunidades para tirar fotos
e não faltarão atrações na cidade conhecida
como “capital mundial da lua-de-mel da América do Norte”. Regresso e alojamento em Toronto.
3º Dia Toronto / Ottawa
Hoje, siga para o este, conduzindo por toda
a costa do Lago Ontário e passando por comunidades pequenas e vilas que “enfeitam a
paisagem”. A cidade de Kingston é sede da
prestigiada Queens University e porta de entrada das “Mil Ilhas”, pequenas e numerosas
ilhas ao longo de uma enorme via fluvial natural. A viagem prossegue rumo a norte, por
Rideau Heritage Route e segue, de forma intermitente, ao longo do Rio Rideau, passando
por aldeias situadas nas margens do rio como

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar a Costa Leste do
Canadá em total liberdade
- Viatura com GPS
- Admissão CN Tower e Rippley’s Aquarium
- Visita de 2 horas da Cidade de Quebec
- Cruzeiro de 1 h pelas 1000 Ilhas

Smiths Falls e Edmonds Lock. Muitas possuem eclusas que permitem que as embarcações passem de níveis mais altos para níveis
mais baixos no rio. Chegada de tarde à capital
nacional do Canadá. Alojamento em Ottawa.
4º Dia Ottawa / Cidade do Quebec
Hoje, antes de deixar Ottawa, procure visitar
o belíssimo prédio do Parlamento, a Galeria
Nacional, e outros museus, a Casa da Moeda
ou desfrutar fazendo uma aprazível viagem
de barco pelo Rio Ottawa. Prossiga a viagem
cruzando a fronteira com a província de Quebec e siga acompanhando a margem norte
do Rio São Lourenço, desta forma chegará à
cidade de Trois Rivières. Recomendamos visitar a Catedral da Imaculada Conceição, em
estilo gótico e com esplêndidos vitrais por
toda a igreja. Mais tarde, passará pela entrada murada da bela e histórica cidade de Quebec, para uma visita de dois dias. Alojamento
na cidade de Quebec.
5º Dia Cidade de Quebec
Passe um dia inteiro na cidade mais antiga do
Canadá. A cidade de Quebec foi fundada em
1608, e é a única cidade murada na América
do Norte. Além disso, foi considerada Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas.
Esse é um de muitos detalhes que conhecerá
durante o roteiro que lhe oferece um panorama global dos aspetos históricos e modernos

da cidade de Quebec. Visitará o Latin Quarter, as Planícies de Abraão, a Citadelle, as
Fortificações, a Assembleia Nacional, a Praça
Real, a Basílica e outros pontos de interesse
na cidade. À noite, opção de passeio pelas
ruas de paralelos da cidade para desfrutar de
um dos inúmeros restaurantes informais, ou
de cozinha sofisticada onde poderá experimentar iguarias locais e uma grande variedade de pratos internacionais. Alojamento na
cidade de Quebec.

te uma parada militar, onde os participantes
usam trajes da época. Caso tenha interesse,
poderá visitar os edifícios e instalações da
Queens University, ou do Museu do Royal
Military College, a mais antiga academia militar do Canadá. Também poderá realizar um
cruzeiro de barco pela bela região das Mil
Ilhas. Será uma viagem inesquecível através
das inúmeras ilhas habitadas por uma grande
quantidade de animais marinhos e aves aquáticas. Alojamento em Kingston.

6º Dia Cidade de Quebec / Montreal
No roteiro de hoje, passará pelas férteis planícies e ondulantes colinas da região Mauricie / Bois-Francs e Lanaudiere em direção às
florestas e paisagens de beleza natural de Lac
à la Truite. Pare em Berthierville para visitar o
Museu Gilles Villeneuve, em seguida, prossiga para a vibrante e cosmopolita cidade de
Montreal. Recomendamos visita à Basílica
de Notre-Dame, ao Parque Olímpico, ao Biodome, ao Museu de Belas Artes de Montreal,
ao Parque Mont Royal, ao casino ou a cidade
subterrânea. Alojamento em Montreal.

8º Dia Kingston / Toronto / Portugal
Prossiga em direção a oeste, percorrendo as
margens do Lago Ontário, através dos férteis campos de Prince Edward County, com
várias comunidades históricas, destacando
as antigas residências e casas de verão dos
governadores e juízes da era britânica no
Canadá. Nesta região, encontra-se uma série de reconhecidos vinhedos e fabricantes
de queijo, que convidam aos visitantes a parar em pequenas cidades como Picton, para
saborear a comida e os vinhos locais. Dirija-se ao Aeroporto Internacional Pearson de
Toronto. Entrega da viatura. Formalidades
de embarque e partida no voo de regresso a
Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.

7º Dia Montreal / Kingston
Cruze a fronteira para a província de Ontário e
explore a tranquilidade da região das Mil Ilhas.
Visite a aldeia de Alto Canadá em Morrisburg
ou o antigo Fort Henry, uma fortificação histórica de 1830. Neste local realiza-se diariamen-

9º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.

Quebec
Ottawa
Montreal
Toronto
Kingston
Cataratas do Niagara

Categoria Turística - desde € 1.225,00 + € 308,84 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal
Kingstown

Bond Place Toronto
Capital Hill Hotel & Suites Ottawa
Super 8 Sainte-Foy Quebec
Les Suites Labelle Montreal
Ambassador Resort Kingstown
Rent a car - Categoria B Compact

Categoria Superior - desde € 1.410,00 + € 308,84 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal
Kingstown

Chelsea Hotel Toronto
Lord Elgin Hotel Ottawa
Hotel Le Concorde Quebec
Chateau Versailles Montreal
Courtyard by Marriott Kingston
Rent a car - Categoria C Intermediate

Categoria Primeira - desde € 1.860,00 + € 308,84 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal
Kingstown

Fairmont Royal York Toronto
Fairmont Chateau Laurier Ottawa
Fairmont Le Chateau Frontenac Quebec
Fairmont The Queen Elizabeth Montreal
Delta Hotels by Marriott Kingston
Rent a Car - Categoria H Luxury

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Alojamento na opção de hotéis escolhidos ou similares em
regime de só alojamento
• Aluguer de uma viatura desde o 1º dia até ao 8º Dia com seguro
básico, GPS e km ilimitados
• Admissão na Torre CN, Aquário Ripley, Visita turistica de 2 horas
na Cidade de Quebec, Cruzeiro de 1 horas pelas 1000 Ilhas
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Serviços não mencionados como incluídos
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Seguros adiconais rent a car, e Taxa de Drop Off, Depósito de
Garantia
• Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
• Visto Canadá

Canadá

Desde

Fly & Drive na Costa Oeste do Canadá
9 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Calgary
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida
em voo com destino a Calgary, via uma cidade
de ligação. Chegada e levantamento da viatura
alugada. Alojamento.
2º Dia Calgary / Banff
Hoje, deixando Calgary para trás, irá para as
magníficas Montanhas Rochosas. Perceberá a
magnificência dessas montanhas enquanto percorre pela primeira vez o pé da montanha, e depois entrará no Parque Nacional de Banff onde
os topos íngremes vão distinguindo-se à medida
que se aproxima. Depois de ter chegado à agitada e pequena cidade de Banff, o resto do dia
é livre para explorar seus encantos. Alojamento
em Banff.
3º Dia Parque Nacional de Banff
Dia livre para percorrer Banff e seus arredores.
Sugerimos uma visita ao Museu Luxton, dar uma
volta de gôndola até o topo do Monte Sulphur ou
uma saída pela cidade admirando os numerosos

€

1.460,00

+ € 297,66 (Supl. e Taxas)

Partidas
comércios. Pode também tentar fazer rafting no
Rio Bow ou dar um passeio de barco no notável
Lago Minnewanka. Alojamento em Banff.

Diárias

4º Dia Banff / Jasper
Siga para Jasper pela espetacular Icefields
Parkway, conhecida como uma das rotas mais
panorâmicas do mundo. Sugerimos fazer paragens no Lago Louise e no Lago Peyto durante o
trajeto. Não perca uma visita ao Maligne Canyon
no Parque Nacional de Jasper. Retorne à rota
para a última etapa, até a cidade turística de Jasper. Alojamento em Jasper.
5º Dia Jasper / Sun Peaks
A estrada deYellowhead vai levá-lo por uma rota
explorada originalmente por caçadores e comerciantes. Verá o Monte Terry Fox, bem como
o Monte Robson, com o ponto mais alto das
Rochosas, frequentemente cercado por nuvens.
Se o tempo o permitir, sugerimos que explore o
Parque Provincial Wells Gray, uma reserva natural que se orgulha do estado bravio e da sua
natureza selvagem. Continue até Sun Peaks, um

Destaques
- Circuito para visitar a Costa Oeste do Canadá em total liberdade
- Viatura com GPS
- Passeio de autocarro em Vancouver

complexo turístico, aberto todo o ano, adaptado
para famílias e para amantes de desporto. Alojamento em Sun Peaks.
6º Dia Sun Peaks / Vancouver
Passando por Kamloops, atravessará as terras
agrícolas cobertas por artemisa ao longo do Rio
South Thompson. Estes continuam a ser territórios de muito gado e vaqueiros a cavalo. Penetrando entre os mais elevados muros de rocha
do Fraser Canyon, ficará surpreso vendo os rápidos de água branca do Rio Fraser que correm
muito abaixo. Mais de 750.000 litros de água são

expelidos cada minuto pela garganta de 34 m da
porta do inferno (Hell’s Gate) e certamente ficará
impressionado com um passeio em gôndola por
essa parte do canyon.
Rio abaixo, aproximando-se de Vancouver, o
suntuoso Vale Fraser desagua na enseada marítima característica da região da baixa Colúmbia
Britânica. Alojamento em Vancouver.
7º Dia Vancouver
Dia completo em Vancouver e nas proximidades. Apanhe um autocarro estilo “San Francisco” para fazer uma visita à cidade de Vancouver.

Passeie em seu próprio ritmo, saindo e entrando, durante o tempo que desejar, para conhecer muitas atrações, parques, jardins, galerias e
restaurantes de primeira classe. Alojamento em
Vancouver.
8º Dia Vancouver / Portugal
Entrega da viatura no aeroporto. Formalidades
de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.

Categoria Turística - desde € 1.460,00 + € 297,66 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Calgary
Banff
Jasper
Sun Peaks
Vancouver

Sandman Hotel Calgary West
High Country Inn Banff
Tonquin Inn Jasper
Sun Peaks Lodge
Sandman Hotel Vancouver
Rent a Car - Categoria B Compact

Categoria Superior - desde € 1.665,00 + € 297,66 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Calgary
Banff
Jasper
Sun Peaks
Vancouver

Calgary Marriott Hotel
Buffalo Mountain Lodge Banff
The Crimson Jasper
Sun Peaks Grand Hotel
Coast Coal Harbour Hotel Vancouver
Rent a car - Categoria C Intermediate

Categoria Primeira - desde € 2.385,00 + € 297,66 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Calgary
Banff
Jasper
Sun Peaks
Vancouver

Fairmont Palliser Calgary
Fairmont Banff
Fairmont Jasper Park Lodge
Sun Peaks Grand Hotel Sun Peaks
Fairmont Hotel Vancouver
Rent a Car - Categoria H Luxury

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Alojamento na opção de hotéis escolhidos ou similares em
regime de só alojamento
• Aluguer de uma viatura desde o 1º dia até ao 8º Dia com seguro
básico, GPS e km ilimitados
• Passeio de autocarro em Vancouver com paragens livres
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Serviços não mencionados como incluídos
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Seguros adiconais rent a car, e Taxa de Drop Off, Depósito de Garantia
Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
Visto Canadá

Jasper
Banff
Sun Peaks Calgary

Vancouver

Estados Unidos

Desde

Route 66 Fly & Drive
16 Dias / 14 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Chicago, IL
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Chicago, via
uma cidade de ligação. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Chicago, IL / Springfield IL
Manhã disponível para visita da cidade,
como por exemplo um passeio pela “Magnificent Mile Shopping” ou uma subida ao
Hancock Observatory, localizado no piso 94
da John Hancock Tower, e de onde é possível desfrutar da melhor vista da cidade, que
se estende até 80 km e por quatro Estados!
De tarde, levantamento do carro e inicio da
viagem pela histórica Route 66. A esquina
da Avenida Michigan e Rua Adams é o início
oficial da Route 66. Ao final da tarde, chegada a Springfield, Illinois, local de nascimento de Abraham Lincoln. Alojamento.
3º Dia Springfield IL / St Luis, MI
Possibilidade de visitar o museu Bill Shea’s

€

2.495,00

+ € 299,16 (Supl. e Taxas)

Partidas
Gas Station 66, um ícone da Route 66. Em
seguida, partida rumo a sul até à cidade de St Louis, localizada nas margens do
Mississípi e mais conhecida pelo enorme
\”Gateway Arch\” em aço inoxidável. Visita
à cervejaria Anheuser-Busch, a maior cervejaria do mundo, à Basílica de St. Louis e
ao Jardim Botânico do Missouri. Uma visita a St Louis não poderá ficar completa um
cruzeiro no rio Mississípi num dos famosos
barcos de pás. Alojamento.
4º Dia St Luis, MI / Springfield, MI
Depois de sair de St Louis paragem em Ted
Drewes para experimentar o famoso “Frozen
Custard”, antes de prosseguir viagem através
do Estado do Missouri, a terra de Mark Twain.
Paragem para conhecer as cavernas de Meramec, uma das maiores atrações da Route 66,
e o local onde o bandido Jesse James terá feito o seu esconderijo. Continuação da viagem
em direção a Springfield com possibilidade de
parar num “trading post” e comprar algumas
lembranças da Route 66. Alojamento.

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar a famosa Route 66 em
total liberdade de Chicago a Los Angeles

5º Dia Springfield, MI / Oklahoma City,
OK
Continuação da viagem, através de pequenas cidades e povoações, pelo sudeste
do Estado do Kansas, entrando depois no
Estado de Oklahoma. Se o tempo permitir,
paragem em Claremore para visitar o Museu Memorial Will Rogers. No final do dia,
chegada à cidade de Oklahoma. Alojamento.
6º Dia Oklahoma, OK / Amarillo, TX
A viagem prossegue pelo estado do
Oklahoma, com paragem em El Reno, para
conhecer o Forte Reno, construído em 1874
para proteger os índios Cheyenne e Arapaho. Continuação da viagem até Clinton
para visitar o Museu da Route 66 com a sua
coleção de carros antigos e o Memorial à
Route 66, e depois até Amarillo, no Estado
do Texas, o “Lone Star”. Alojamento.
7º Dia Amarillo, TX / Albuquerque, NM
A oeste de Amarillo encontra-se o Rancho
Cadillac, onde 10 Cadillacs foram semienterrados no chão como homenagem à estrada intercontinental. Possibilidade de parar no Café Ponto Médio em Adrian, que se
encontra exatamente a meio do percurso
Chicago - Los Angeles. Entrada no Estado
do Novo México, a Terra do Encantamento
e pátria dos índios Pueblo. Passagem por
Tucumcari, anteriormente Santa Rosa, e
admirar os diversos edifícios históricos. Pa-

ragem obrigatória no Museu Auto da Route 66 para admirar a sua coleção de carros
clássicos, e o Memorabilia. Continuação da
viagem com destino a Albuquerque, a cidade do Rio Grande e a maior cidade do Novo
México. Alojamento.
8º Dia Albuquerque, NM / Flagstaf, AZ
Partida em direção a Flagstaf, uma cidade
que deve a sua prosperidade à Route 66.
Alojamento.
9º Dia Flagstaf, AZ / Grand Canyon, AZ
Saída em direção a norte para conhecer
uma das sete maravilhas naturais do mundo, o Grand Canyon, um cenário com cerca
de 440 metros de profundidade, esculpido
pelo Rio Canyon há cerca de um milhão
atrás. Alojamento.
10º Dia Grand Canyon, AZ
O nascer do sol é o momento perfeito para
observar o espectacular jogo de cor, sombra e luz nos estratos horizontais do Grand
Canyon. Alojamento.
11º Dia Grand Canyon, AZ / Las Vegas, NV
Depois de observar esta revelação da natureza, continuação da viagem na Antiga
Route 66, em direcção a Seligman, uma das
mais movimentadas cidades da estrada
transcontinental. Por fim chegada à Capital
Mundial do Entretenimento, Las Vegas, no
Estado do Nevada. Alojamento.

12º Dia Las Vegas, NV / Needle, CA
Possibilidade de conhecer Needle, uma cidade localizada no estado americano da
Califórnia, no condado de San Bernardo.
Alojamento.
13º Dia Needle, CA / Los Angeles, CA
O final da famosa estrada está próximo. Regressando ao caminho e antes de Barstow,
é feito um desvio pelo deserto de Mohave
para conhecer a cidade fantasma de Calico
e a sua velha mina de prata. Após atravessar
as Montanhas de São Bernardino… Bem-vindo a Los Angeles, a “fábrica dos sonhos”,
onde imperam o sol, as palmeiras, os grandes carros e muita gente famosa. A Route
66 torna-se a Avenida Santa Mónica e percorre Hollywood e Beverly Hills até terminar
em Santa Mónica Boardwalk junto ao Oceano Pacífico. Entrega do carro e alojamento.
14º Dia Los Angeles, CA
Dia livre para visitar os pontos de maior interesse de Los Angeles, Hollywood e Beverly Hills. Alojamento.
15º Dia Los Angeles / Portugal
Em hora a combinar, transporte ao aeroporto e embarque no voo de regresso a
Portugal, via uma cidade de ligação. Noite
a bordo.
16º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.

St Luis
Springfield

Flagstaf
Las Vegas
Needle
Amarillo
Los Angeles
Grand
Oklahoma City
Canyon Albuquerque

Chicago
Springfield

Categoria Turística - desde € 2.495,00 + € 299,16 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Chicago, IL
Springfield, IL
St Luis, MI
Springfield, MI
Oklahoma City, OK
Amarillo, TX
Albuquerque, NM
Flagstaf, AZ
Grand Canyon, AZ
Las Vegas, NV
Needle, CA
Los Angeles, CA

Essex Inn Chicago
Days Inn Springfield
Red Roof Inn St. Luis
BW Route 66 Springfield
BW Memorial Inn Oklahoma City
BW Medical Center Amarillo
MCM Elegante Hotel Albuquerque
BW Pony Soldier Inn Flagstaf
Holiday Inn Grand Canyon
Stratosphere Las Vegas
BW Colorado Inn Needle
Dunes Inn Sunset Los Angeles

Categoria Superior - desde € 2.969,00 + € 299,16 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Chicago, IL
Springfield, IL
St Luis, MI
Springfield, MI
Oklahoma City, OK
Amarillo, TX
Albuquerque, NM
Flagstaf, AZ
Grand Canyon, AZ
Las Vegas, NV
Needle, CA
Los Angeles, CA

Palmer House Hilton Chicago
Courtyard by Marriott Springfield
Hyatt Regency at The Arch St. Luis
DoubleTree by Hilton Springfield
Hyatt Place Oklahoma City
Hilton Amarillo
Sheraton Uptown Albuquerque
Embassy Suites Flagstaf
Canyon Plaza Quality Inn Grand Canyon
Bally’s Las Vegas
Pirate Cove Resort & Marina Needle
Millennium Biltmore Los Angeles

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do aeroporto de Chicago ao hotel em Chicago
• Alojamento nos Hotéis previstos ou similares da Categoria
Escolhida em regime de Só Alojamento
• Aluguer de carro do 2º ao 13º dia com seguros básicos incluidos
• Passeio de autocarro em Vancouver com paragens livres
• Transporte do hotel em Los Angeles ao aeroporto de Los Angeles
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

• Documento ESTA (obrigatório)
• Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
• Seguros adicionais (a pagar localmente) e depósito de garantia
obrigatório (com cartão de credito – localmente no levantamento
do carro)
• Extras de carácter pessoal
• Visitas opcionais
• Resort Fees (pago localmente nos hotéis)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Taxa de retorno do veículo – drop off (aprox. 1000.00 Usd, pago
localmente)

Estados Unidos

Desde

Route 66 Harley Davidson
16 Dias / 14 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Chicago, IL
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida
em voo com destino a Chicago, via uma cidade
de ligação. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Chicago, IL / Springfield IL
Levantamento da moto e início da aventura
pela lendária Route 66, atravessando o estado
antes de percorrer todo o caminho até a costa
do Pacífico. Pelo caminho poderá vislumbrar os
tradicionais “Diners” ainda existentes. De Chicago o sentido será para Sul, com passagem pela
cidade de Mclean, outrora uma antiga paragem
obrigatória de camionistas e ainda pela área de
mineração de carvão ao longo do caminho de
ferro de Pontiac em direção a Springfield, capital
do estado de Illinois. Alojamento.
3º Dia Springfield IL / Rolla, MO
Neste dia, o destino será Rolla, com passagem
por inúmeras cidades que o convidam para uma
paragem no caminho, onde definitivamente

€

3.955,00

+ € 299,16 (Supl. e Taxas)

Partidas
deve ver a famosa paragem de camiões Dixie,
“Our Lady of the Highway” em Litchfield e o “Paris Stop Café”. Reserve um tempo para visitar as
Cavernas de Meramec enquanto segue em direção ao rio Mississipi e não perca a famosa “Chain
of Rocks Bridge”. Estando agora no Missouri, o
estado onde as florestas encontram a pradaria
e o Mississippi encontra o Missouri, aproveite a
curta viagem até ao “Gateway to the West”, St.
Louis, uma cidade que fica ao longo das margens
do poderoso Mississippi e que é o lar de algum
dos melhores “Live Musics” bares e “BBQ” restaurantes do país. Continuação da viagem para
Rolla, conhecida como “The Middle of Everywhere”. Alojamento.
4º Dia Rolla, MO / Tulsa, OK
De Rolla, a viagem leva-o ao longo do extremo norte das montanhas Ozark, que ocupam
a maior parte do sul do Missouri e do norte do
Arkansas. Nenhum dos picos de Ozark é particularmente alto, embora as estradas passem
por subidas, descidas, curvas e contra-curvas que
proporcionarão vistas deslumbrantes de encos-

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar a famosa Route 66
em total liberdade de mota

tas íngremes, cheias árvores características da
região. Tudo bastante resplandecente no Outono. Passeie pelas famosas cidades de Lebanon
e Conway e pare em Carthage para ver o belo
e antigo tribunal. O destino de hoje é Tulsa, no
Oklahoma, estado que contém mais quilómetros
da estrada antiga e é um ótimo lugar para motociclistas. Desde a sua criação até ao seu auge,
uma cidade em expansão pela extração do petróleo, Tulsa sempre foi uma cidade que tem lutado
para manter-se em desenvolvimento. Alojamento
5º Dia Tulsa, OK / Clinton, OK
De Tulsa prossiga viagem em direção ao Oeste
para a paragem em Clinton. Percorra 160 quilómetros de território indígena do velho Oeste
entre Tulsa e a cidade de Oklahoma. No século
XIX, toda esta terra era considerada inútil e ficou
reservada como território Índio, sendo as parcelas divididas entre as chamadas cinco tribos civilizadas: os Choctaw, os Chickasaw, os Seminole,
os Creek e os Cherokee. Hoje o estado tem uma
grande população de índio-americanos nativos,
sendo que a palavra Oklahoma em linguagem
Cocktaw significa “Homem Vermelho”. Mais para
oeste, passará de moto por El Reno, sobre a ponte de 1,6 km de extensão, próxima a Bridgeport e
entrará na cidade de Oklahoma, coração e alma
da região da Route 66. Continuação até Clinton.
Alojamento.
6º Dia Clinton, OK / Amarillo, TX
Esta manhã deve acordar cedo para a sua jornada até o “Panhandle”, a parte mais sul das Grandes Planícies, comumente chamada de o “verdadeiro Texas”. Esta cidade certamente realiza a
fantasia de como o Texas deveria ser, quando os
búfalos e os nativos foram afastados desta região
fronteiriça conhecida por ser perigosa e inabitável, o Panhandle, que por volta de 1870, começou
a fornecer recursos naturais originários das suas
grandes reservas. Hélio, petróleo, bem como a
agricultura, trouxeram riquezas para esta região
onde se localizam alguns dos maiores ranchos do
mundo. Amarillo pode parecer isolada do resto
do Texas mas fica numa das melhores estradas
todo-o-terreno americanas, a I-40 (antes a lendária Route 66) Nesta noite, porque não jantar no
“The Big Texan Steakhouse”? Alojamento.
7º Dia Amarillo, TX / Santa Fe, NM
Hoje saída doTexas e viagem em direcção ao “The
Land of Enchantment”, Novo México. Não deixe
de passar pelo mundialmente famoso Cadillac
Ranch antes de sair do Texas. Pare na cidade fantasma de Glen Rio, onde pode ficar com um pé
no Novo México e outro no Texas. Com quatro estados para trás e três ainda pela frente, percorra
com a sua moto a terra de Comanches e entrada
em Tucumcari, a maior cidade entre Albuquerque
e Amarillo. Siga viagem para as altas planícies de
Santa Fé, que é uma das cidades mais antigas e
bonita dos EUA e será a sua estadia nas próximas
duas noites. Aproveite a estadia perto da histórica

praça da cidade. Alojamento.

66. Alojamento.

8º Dia Santa Fé, NM
Hoje é dia de lazer, descansar e apreciar o sabor
característico desta cidade de quase 400 anos de
idade. A mistura de culturas aqui fica evidente no
estilo arquitetónico do sudoeste, tão intimamente associado à capital do Novo México. A sugestão é fazer um passeio ao longo do vale do rio
até à antiga cidade indígena americana de Taos,
desfrutar de um passeio de balão de ar quente ao
nascer do sol ou brincar aos “cowboys” por um
dia num passeio a cavalo pelos trilhos das montanhas ou canyon’s. Alojamento.

12º Dia Williams, AZ / Laughlin, NV
Navegue pela “Memory Lane” e siga em direção
à cidade de Seligman, um dos troços mais longos
da “Mother Road”. De Seligman, passando pela
Reserva Índia de Hualapai e por dezenas de cidades que estão desaparecendo rapidamente, atravessando desfiladeiros cercados por minas de
ouro e passando por Oatman, esta que é considerada uma cidade fantasma viva permanecendo fiel à sua herança, com tiroteios e burros a vaguear pelas ruas. Mas não se assuste, os cowboys
têm boa pontaria. Continue viagem para o oásis
mágico, Laughlin. Alojamento.

9º Dia Santa Fé, NM / Gallup, NM
Começando o dia em direção a sul, até Albuquerque, a maior cidade do Novo México e lar de um
terço da população do estado, uma cidade que
está em franca expansão. Atravesse o Rio Grande
e siga para o campo aberto e os tons do deserto Navajo. Mais adiante, passagem por Grants e
pela Cibola National Forest em direção à famosa
cidade Gallup, uma antiga cidade ferroviária e
reduto índio. Aproveite a sua estadia desta noite
com pessoas de todo o mundo em um dos muitos
hotéis para motociclistas de Gallup. Alojamento.
10º Dia Gallup, NM / Flagstaff, AZ
Hoje é outro grande dia, repleto de paisagens
fantásticas e paragens icónicas da Route 66. Chegará ao estado do Arizona, onde terá tempo para
apreciar a “Petrified Forest National Park”, uma
floresta pré-histórica fossilizada de árvores gigantes que foi desenterrada pela erosão. Dirigindo-se para oeste passará por Holbrook e Wislow,
típicas cidades da Route 66. Esta noite ficará em
Flagstaff, uma comunidade histórica no norte do
Arizona na histórica Route 66 e o centro regional
para visitas ao Grand Canyon. Alojamento.
11º Dia Flagstaff, AZ / Williams, AZ
Hoje terá tempo para visitar uma das maravilhas
naturais do Mundo, o Grand Canyon. Terá muito tempo para conduzir e parar para tirar fotos
com uma paisagem incrível. Esta noite ficará em
Williams, com a oportunidade de passear, jantar
e fazer compras neste ponto histórico da Route

13º Dia Laughlin, NV / Victorville, CA
Hoje partirá para a Califórnia, o último estado
nesta sua jornada pela Route 66. Com passeio
pelo deserto Mojave, que oferece alguma das
paisagens mais dramáticas do sul da Califórnia,
com formações vulcânicas surpreendentes e
árvores de Joshua que crescem quase exclusivamente neste deserto. Seguirá para Victorville,
que será a sua estadia nesta noite. Alojamento.
14º Dia Victorville, CA / Los Angeles, CA
Hoje estará a caminho do destino final de sua
lendária viagem americana, Los Angeles. Segue
para o final da Route 66, Santa Mónica, onde sugerimos que aproveite Hollywood com o famoso
“Chinese Theatre”, Beverly Hills, Rodeo Drive e
muito mais. Quando avistar a placa “End of trail”
no pontão de Santa Mónica sentirá um mar de
emoções… Mas certamente irão fazer jus à boa
expressão americana: “It´s been one hell of a
ride”. Alojamento.
15º Dia Los Angeles / Portugal
Hoje a sua emocionante viagem ficará concluida
em Los Angeles. Aproveite as mais variadas atrações que esta cidade tem para oferecer. Entrega
da moto no aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
16º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.

Rolla
Springfield

Flagstaf
Laughlin
Santa Fe
Victorville
Williams
Tulsa
Los Angeles
Gallup
Amarillo Clinton, OK

Chicago
Springfield

Categoria Turística - desde € 3.955,00 + € 299,16 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Lista de Hotéis “Moto Friendly” a Informar

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do aeroporto de Chicago ao hotel em Chicago
• Alojamento em hoteis de categoria turistica “moto friendly” em
regime de Só Alojamento
• Aluguer de carro do 2º ao 15º dia com seguros básicos incluidos
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

• Documento ESTA (obrigatório)
• Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
• Seguros (a pagar localmente) e depósito de garantia obrigatório
(com cartão de credito – localmente no levantamento da moto)
• Extras de carácter pessoal
• Visitas opcionais
• Resort Fees (pago localmente nos hotéis)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Taxa de retorno do veículo – drop off (aprox. 1000.00 Usd, pago
localmente, sujeitos a alteração)

Estados Unidos

Desde

Panorama do Alasca em Fly & Drive
9 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário

2.420,00

Partidas

1º Dia Portugal / Anchorage
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino a
Anchorage, via uma cidade de ligação.
Assistência à chegada e transporte ao
hotel. Alojamento.

4º Dia Seward / Talkeetna (aprox. 384
km, cerca de 5h)
Partida na viatura alugada em direcção a
Talkeetna. Talkeetna é uma localidade ecléctica na junção de 3 rios, onde existem
trilhos naturais e muitas actividades opcionais. Alojamento.

2º Dia Anchorage / Seward (aprox. 204
km, cerca de 2h50)
Levantamento da viatura alugada e partida em direcção a Seward. Chegada e
alojamento.

5º Dia Talkeetna / Denali (aprox. 245
km, cerca de 3h)
Partida na viatura alugada em direção a Denali. Alojamento.

3º Dia Seward
Dia livre em Seward. Oportunidade para
realizar actividades opcionais, como visita ao Kenai Fjords National Park, ou fique mais uma noite e aproveite um dos
nossos mini tours de 1 noite para ficar
no Katmai National Park e observar de
perto os famosos ursos do Alasca. Alojamento.

€

+ € 314,19 (Supl. e Taxas)

6º Dia Denali
Em hora a combinar localmente, saída para
uma visita ao coração deste parque, onde
poderão ser observados animais no seu
estado selvagem, como o alce, o caribou,
cabras da montanha e o urso grizzly. Possibilidade de observar uma das mais belas
imagens do Pico mais alto de toda a América do Norte, o Monte McKinley, com os seus
cerca de 6.100m de altura. Alojamento.

Diárias

Destaques
- Circuito para visitar os pontos principais
do Alasca em total liberdade
- Bus Tour do Parque Nacional de Denali

7º Dia Denali / Anchorage (aprox. 379
km, cerca de 5h)
Partida na viatura alugada em direção a
Anchorage. Alojamento.

8º Dia Anchorage / Portugal
Entrega da viatura no aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de
regresso a Portugal, via uma cidade de

ligação. Noite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 2.420,00 + € 314,19 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Anchorage
Seward
Talkeetna
Denali

Inlet Tower Hotel Anchorage
Exite Glacier Lodge
Susitna River Lodge Talkeetna
Grizzly Bear Resort Denali
Rent a Car - Midsize

Categoria Superior - desde € 3.030,00 + € 314,19 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Anchorage
Seward
Talkeetna
Denali

Sheraton Hotel Anchorage
Harbor 360 Hotel Seward
Talkeetna Alaskan Lodge
Grande Denali Lodge
Rent a Car - SUV 4X4

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel em Anchorage
• Alojamento nos Hotéis indicados ou similares e em regime de só
alojamento
• Aluguer de uma viatura do 2º Dia ao 8º Dia com Km ilimitados,
LDW, e taxas
• Bus Tour de Denali (aprox. 7h/8h, em Maio e Setembro o Tour
poderá ter uma duração mais pequena devido às condições das
estradas)
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Serviços não mencionados como incluídos
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Seguros adiconais rent a car, Depósito de Garantia
Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
Visto (ESTA)

Denali National Park
Talkeetna
Anchorage
Seward

Estados Unidos

Desde

Alasca Completo em Fly & Drive
16 Dias / 14 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Anchorage
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino a Anchorage, via uma
cidade de ligação. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Anchorage / Talkeetna (aprox. 180 km,
cerca de 2h)
Levantamento da viatura alugada e partida em direcção a Talkeetna. Talkeetna é uma localidade ecléctica na junção de 3 rios, onde existem trilhos naturais e muitas actividades opcionais. Alojamento.
3º Dia Talkeetna / Denali (aprox. 245 km, cerca
de 3h)
Partida na viatura alugada em direção a Denali.
Alojamento.
4º Dia Denali
Em hora a combinar localmente, saída para uma
visita ao coração deste parque, onde poderão
ser observados animais no seu estado selvagem,
como o alce, o caribou, cabras da montanha e o

€

3.780,00

+ € 314,19 (Supl. e Taxas)

Partidas
urso grizzly. Possibilidade de observar uma das
mais belas imagens do Pico mais alto de toda a
América do Norte, o Monte McKinley, com os
seus cerca de 6.100m de altura. Alojamento.

Diárias

5º Dia Denali / Fairbanks (aprox. 200 km, cerca
de 2h30)
Partida na viatura alugada em direção a Fairbanks. Alojamento.
6º Dia Fairbanks / Paxson Area (aprox. 280 km,
cerca de 3h30)
Partida na viatura alugada em direcção a Paxson
Area. Alojamento.
7º Dia Paxson Area / Sheep Mountain Area
(aprox. 235 km, cerca de 2h30)
Partida na viatura alugada em direção a Sheep
Mountain. Alojamento.
8º Dia Sheep Mountain Area / Palmer Area
(aprox. 130 km, cerca de 1h30)
Partida na viatura alugada em direcção a Palmer Area. Alojamento.

Destaques
- Circuito para visitar o Alasca em total
liberdade
- Bus Tour do Parque Nacional de Denali

9º Dia Palmer Area
Dia livre na zona de Palmer. Oportunidade para
actividades opcionais como um Tour de Helicóptero. Alojamento.

Fjords National Park, ou fique mais uma noite e
aproveite um dos nossos mini tours de 1 noite
para ficar no Katmai National Park e observar de
perto os famosos ursos do Alasca. Alojamento.

10º Dia Palmer Area / Seward (aprox. 280 km,
cerca de 4h)
Partida na viatura alugada em direcção a
Seward. Alojamento.

12º Dia Seward / Homer (aprox. 272 km, cerca
de 3h30)
Partida na viatura alugada em direcção a Homer.
Alojamento.

11º Dia Seward
Dia livre em Seward. Oportunidade para realizar actividades opcionais, como visita ao Kenai

13º Dia Homer
Dia livre em Homer. Oportunidade para tours
opcionais como um tour de pesca. Alojamento.

14º Dia Homer / Anchorage (aprox. 360 km,
cerca de 4h30)
Partida na viatura alugada em direção a Anchorage. Alojamento.
15º Dia Anchorage / Portugal
Entrega da viatura no aeroporto. Formalidades
de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
16º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 3.780,00 + € 314,19 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Anchorage
Talkeetna
Denali
Fairbanks
Paxson Area
Sheep Mountain Area
Palmer Area
Seward
Homer

Inlet Tower Hotel Anchorage
Susitna River Lodging Talkeetna
Denali Grizzly Bear Resort
Best Western Chena River Lodge Fairbanks
Lodge at Black Rapids (Paxson Area)
Sheep Mountain Lodge
Knik River Lodge (Palmer Area)
Exit Glacier Lodge Seward
BW Bidarka Inn Homer
Rent a Car – Midsize

Categoria Superior - desde € 4.760,00 + € 314,19 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Anchorage
Talkeetna
Denali
Fairbanks
Paxson Area
Sheep Mountain Area
Palmer Area
Seward
Homer

Sheraton Hotel Anchorage
Talkeetna AK Lodge
Grande Denali
Pike’s Waterfront Lodge Fairbanks
Lodge at Black Rapids (Paxson Area)
Sheep Mountain Lodge
Knik River Lodge (Palmer Area)
Harbor 360 Hotel Seward
Land’s End Resort Homer
Rent a Car - SUV 4X4

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel em Anchorage
• Alojamento nos Hotéis indicados ou similares e em regime de só
alojamento
• Aluguer de uma viatura do 2º Dia ao 15º Dia com Km ilimitados,
LDW, e taxas
• Bus Tour de Denali (aprox. 7h/8h, em Maio e Setembro o Tour
poderá ter uma duração mais pequena devido às condições das
estradas)
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Visto (ESTA)

Fairbanks
Denali National Park
Talkeetna
Anchorage

Paxson Area
Sheep Mountain Area
Palmer Area

Seward
Homer

AMÉRICA CENTRAL
Costa Rica ∙ Panamá

Costa Rica

Desde

Costa Rica Fly & Drive
9 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / San José
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque
e partida no voo com destino a San José, via
uma cidade de ligação. Assistência à chegada.
Transporte ao hotel (open voucher). Alojamento (pré-reserva da 1ª noite em San José
num hotel da categoria escolhida em open
voucher.)
2º Dia San José
Entrega da viatura e da documentação. Alojamento.

€

925,00

+ € 358,08 (Supl. e Taxas)

Partidas
3º ao 7º Dia Costa Rica
Dias livres na Costa Rica com aluguer de
uma viatura.

Diárias

8º Dia San José / Portugal
Comparência no aeroporto de San José
e devolução da viatura. Formalidades de
embarque e partida no voo de regresso a
Portugal, via uma cidade de ligação. Noite
a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Destaques
- Circuito para visitar a Costa Rica em total liberdade
- Possibilidade de elaboração do itinerário dia a dia conforme o interesse dos
clientes

Categoria Turística - desde € 925,00 + € 358,08 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Categoria Standard
Opção Suzuki Jimny 4WD ou similar

Categoria Superior - desde € 935,00 + € 358,08 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Categoria Standard Plus
Opção SSangYong Korando 4WD ou similar

Categoria Primeira - desde € 1.040,00 + € 358,08 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Categoria Superior
Opção SSangYong Korando 4WD ou similar

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Assistência à chegada e transporte do aeroporto ao hotel (préreserva da 1ª noite em San José num hotel da categoria escolhida
em open voucher)
• Sistema de Open Voucher com 7 noites de estadia ou mais e renta-car
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

• Documento ESTA (obrigatório só para voos via ou com stop nos
Estados Unidos)
• Transferes internos
• Seguro da viatura (variam entre 14 Usd a 40 Usd por dia) e
deposito de garantia (cartão de crédito obrigatório - aprox. 750
Usd)
• Aluguer do GPS e condutor adicional (custo adicional)
• Extras de carácter pessoal
• Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
• Imposto de saída da Costa Rica (aprox. 29 Usd por pessoa - pago
localmente)

San José

Panamá

Desde

Fly & Drive no Panamá

€

10 Dias / 8 Noites

Itinerário
1º Dia Portugal / Cidade do Panamá
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque
e partida no voo com destino à Cidade do
Panamá, via uma cidade de ligação. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Cidade do Panamá / El Vallé
Em hora a combinar transporte à estação
de rent a car. Levantamento da viatura alugada. Partida no carro alugado para El Vallé,
viajando em direcção a oeste, atravessando
o Canal do Panamá sobre a Ponte das Américas até à costa do pacífico. Siga por uma
estrada que o levará até à inativa cratera
vulcânica de El Valle, famosa pelas suas
cascatas, clima rejuvenescedor e fontes termais. Alojamento.
3º Dia El Vallé / Villa Tavida
A viagem continua com um passeio panorâmico por uma estrada de montanha ventosa até à Posada Cerro La Vieja, famosa pelo

2.235,00

+ € 352,13 (Supl. e Taxas)

Partidas
seu relevo cárstico. Esta noite ficará a dormir num chalé, localizado em Villa Tavida,
inserido numa reserva natural privada, com
uma impressionante cascata. Alojamento.

Diárias

4º Dia Villa Tavida / Playa Venao
Com o carro alugado descida da montanha
e continuação até à Península de Azuero,
com as suas paisagens típicas e o seu charme cultural, famosa pelas suas cidades históricas, comida saborosa e inúmeros festivais. Condução para sul em direção à cidade
costeira de Playa Venao, conhecida pelos
surfistas por suas ondas. Alojamento.
5º Dia Playa Venao / Chitre
Regresso ao norte da península pelas áreas
montanhosas do interior de Azuero, passando por aldeias típicas e fantásticos cenários
de montanha. Ao chegar a Chitre, check-in
no Cubita Boutique Resort and Spa, um projeto determinado a resgatar e preservar as
raízes, o património e as tradições da Península de Azuero. Alojamento.

Destaques
- Circuito para visitar o Panamá em total
liberdade

6º Dia Chitre / Chiriqui
Continuação da viagem em direção à cidade de Boca Chica, na província de Chiriqui, pela Autoestrada Panamericana.
Alojamento num hotel boutique. Possibilidade de explorar a área circundante,
o Parque Marinho Nacional do Golfo de
Chiriqui que tem algo a oferecer a todos.
Alojamento.

7º Dia Chiriqui
Dia livre em Chriqui. Alojamento.
8º Dia Chiriqui / David / Cidade do Panama
Partida no carro alugada em direcção à cidade de David. Entrega da viatura no aeroporto.
Formalidades de embarque e partida no voo
doméstico de regresso à Cidade do Panamá.
Chegada e transporte ao hotel. Alojamento

9º Dia Cidade do Panamá / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto da Cidade do Panamá. Formalidades de embarque e partida no voo internacional de regresso a Portugal, via uma cidade
de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 2.235,00 + € 352,13 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Cidade do Panamá
El Vallé
Vila Tavida
Playa Venao
Citre
Chiriqui

Executive Hotel Cidade do Panama
Los Mandarinos El Valle de Anton
Villa Tavida
Villa Marina Playa Venao
Cubita Resort Chitre
Bocas del Mar Chiriqui

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa (conforme
itinerario)
• Alojamento nos hoteis mencionados em regime de pequenoalmoço
• Aluguer de uma viatura (Toyota RAV4 ou similar com mudanças
automáticas, wifi, bluetooh) de acordo do 2º ao 8º Dia com
seguro basico
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

• Documento ESTA (obrigatório para voos via ou com stop nos
Estados Unidos)
• Extras de carácter pessoal
• Seguros opcionais, deposito de garantia e taxas de drop off
• Visitas opcionais
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Imposto de saída do Panamá (aprox. 40 Usd por pessoa, pago
localmente)

Cidade de Panamá
Vila Tavida
David

Chiriqui
Chitre
Playa Venao

El Vallé

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei nº 17/2018 de 8 de Março.
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 Quadrante Mistério Unipessoal, Lda, pessoa coletiva e
número de matrícula 510 098 509, com sede na Rua 1º de Maio, 221 –A, 4520-115 Santa Maria da Feira, com a inscrição nº
3621 do RNAVT.
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
inicio do Serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. A Quadrante Mistério Unipessoal, Lda, reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuada 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 ás
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 causa o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação
deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabilidade da Quadrante Lda, sobre a entidade prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante 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.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens, no momento
da reserva. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de
acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende
de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetuada utilizando como forma de
pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n.º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no
mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada
pelos prestadores de serviço se apenas será feita mediante acordo prévio entre as partes.
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 que sejam exigidos). A agência
declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em pais
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 de Cidadão ou outro documento que seja exigível); 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 especifica 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 especifica quanto à documentação necessária para a 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 clausula “Rescisão
do Contrato pelo Viajante”.
9.2 Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis 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 inicio da viagem organizada, (i) a agencia 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 ás 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 08 (oito) dias seguidos.
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 com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na clausula 15ª, infra.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
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.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao
reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
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 do programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) que resultem de variações no
custo dos transportes ou do combustível, impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
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
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 pode desistir da viagem a todo 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 à 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.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetuada utilizando como forma
de pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n.º 17/2020 de 23 de Abril , ou em caso de reagendamento com base
no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reservas
simuladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos valores titulados pelo vale.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
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 qualquer erro 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 dos 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 especificas pelo menos 48 horas antes
do início da viagem organizada.
18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo de
Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050 – 124 LISBOA, Tel. 211 140 200 / Fax 211 140 830 – info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1 A responsabilidade da agência de viagens organizada deste programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Allianz, apólice 205648060, no montante
75.000€, nos termos da legislação em vigor.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em função das necessidades de
segurança do viajante. Existem seguros específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem ser
expressamente solicitados.
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 a partir de 01/01/2020.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras especificas, 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”.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo pais e de acordo com horários das respetivas
companhias aérea à data de impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
Os horários das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem
organizada, deve ter em conta essa possível alteração. Caso o Viajante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organizada, deverá fazê-lo com uma margem de tolerância de pelo
menos 6 horas em relação ao horário de chegada / partida prevista na viagem organizada.
Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibilizado pela
Quadrante.
HOTEIS / APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços 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. Poderão haver serviços que só estão disponibilizados caso se reúnam as condições e normas de utilização
que se enquadram no mesmo.
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
fornecedores 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 de 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 as 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, ainda assim, condicionada pela hora em que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alojamento por parte do Viajante.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAIDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra,
sem caráter vinculativo, os quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres
até às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17h do dia de chegada e deverão ser
deixados livres até as 10h do dia de saída. Em muitos alojamentos é solicitado uma garantia/caução, que é restituída após
a saída do Viajante e após confirmação do estado em que deixou o alojamento.
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.

