Maldivas
2021

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

Maldivas

Desde

Praias das Maldivas
10 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Maldivas
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Malé, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.

para desfrutar da praia, apreciar os corais e
peixes tropicais ou praticar os inúmeros desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.

2º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à Ilha escolhida. Alojamento.
3º ao 8º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico

10º Dia Portugal
Chegada e fim da Viagem.

• Passagem aérea em classe económica de
acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Viceversa
• Alojamento durante 7 noites no Hotel e
regime alimentar escolhido
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de
emergência
• Seguro Multiviagens

865,00

Partidas

9º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto de Malé. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.

Inclui no Preço Base

€

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Não Inclui no Preço Base
• Extras de carácter pessoal
• Visitas opcionais
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível
• Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite
(no Hotel Riu Atoll e Riu Palace) - a pagar
localmente à chegada

Diárias

Malé

Maldivas

****
The Barefoot Eco Hotel

Desde

€

865,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Seaside Room
APA

Localização

Localizada a 45 minutos de voo doméstico do Aeroporto Internacional
de Malé para o Aeroporto Hanimadhoo e a partir daí, 15 minutos de carro
até o hotel.

Quartos

Os seus quartos incluem ar condicionado, cofre, mini-bar secador de cabelo, telefone, ventoinha de tecto e acesso à Internet wireless.

Serviços

Dispõe de restaurante, bar, ginásio, Spa, centro de mergulho, biblioteca,
boutique, serviço de excursões, snorkelling.boutique, serviço de excursões, snorkelling.

****
Meeru Island Resort & Spa
Localização

Desde

€

1.195,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Garden Room
PC

O Meeru Island Resort & Spa está situado num verdadeiro paraíso tropical de coqueiros, longas extensões de praia de areia branca, cercada por
águas cristalinas e mornas e recifes de corais coloridos repletos de vida
marinha abundante. Localizado a norte de Malé, o acesso ao resort é feito de lancha rápida e tem uma duração de 50 minutos.

Quartos

Com 284 quartos em 5 categorias de quartos, o Meeru oferece acomodação confortável com comodidades modernas de decoração tropical,
seja perto da praia ou sobre a água. Todos eles estão equipados com ar-condicionado, ventoinha de tecto, cofre, mini bar, televisão e dispõe de
Wi-Fi gratuito. As casas de banho são privativas e tem à disposição secador de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos.

Serviços

O resort disponibiliza 2 piscinas de água doce na praia e um parque infantil. No que toca a desporto, o resort dispõe de centro de fitness, campo de
futebol, campo de golfe, court de ténis, campo de badminton, voleibol de
praia, mesas de ping-pong e serviço de aluguer de bicicletas. Conta com
facilidades para desportos aquáticos e organiza excursões aquáticas. O
resort está equipado com 2 restaurantes estilo buffet, 4 restaurantes ‘à la
carte’ e seis elegantes bares que oferecem uma atmosfera única de ilha
e vista para o mar.

Maldivas

****
Filitheyo Maldives

Desde

€

1.255,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Superior Villa,
MP

Localização

O Filitheyo fica localizado no Atol de Faafu a cerca de 120 km a sul de
Malé e a 40 minutos de hidro-avião.

Quartos

Dispõe de 125 Villas, das quais 94 Villas Superior, 15 Villas de Luxo e 16
Villas sobre água. Todos os quartos estão equipados com mini-bar, secador, TV satélite, telefone e ar condicionado.

Serviços

Possui restaurante e bar, loja de recordações, entretenimento nocturno
(ocasional). E dispõe ainda de ginásio, piscina, Spa, diversos desportos
aquáticos, uma escola de mergulho e serviço de excursões.

****
Kuredu Island Resort & Spa
Localização

Desde

€

1.270,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Garden Bungalow,
PC

O Kuredu Maldives Resort & Spa está localizado no Atol de Lhaviyani,
a norte da capital, Malé, e do seu aeroporto internacional. A viagem de
hidroavião de 35 minutos para a ilha aumenta o fascínio das férias nas
Maldivas e oferece vistas deslumbrantes de uma das paisagens marinhas
mais distintas do mundo.

Quartos

Todos as acomodações do Kuredu estão equipadas com ar-condicionado, ventoinha de tecto, cofre, mini bar, máquina Nespresso para preparar
café ou chá, terraço com espreguiçadeiras e são facultadas toalhas de
praia. As casas de banho privativas dispõe de secador de cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos.

Serviços

O Kuredu está equipado com uma piscina exterior, um centro de spa, um
centro de fitness de uso gratuito e comodidades para desportos aquáticos. O resort dispõe de várias restaurantes e bares e tem inclusive uma
gelataria.(ocasional). E dispõe ainda de ginásio, piscina, Spa, diversos
desportos aquáticos, uma escola de mergulho e serviço de excursões.

Maldivas

****
Riu Atoll

Desde

€

1.590,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Standard,
TI

Localização

O Riu Atoll encontra-se na paradisíaca ilha privada de Maafushi e tem
um serviço ‘Tudo Incluído 24 horas’ para que se possa desfrutar de umas
férias exclusivas neste destino incomparável. O acesso ao hotel tem a duração de cerca de 45 minutos em voo doméstico do aeroporto de Malé
até Kudahuvadhoo, mais 15 minutos em lancha rápida até ao hotel.

Quartos

Possui mais de 250 quartos equipados com as melhores comodidades,
como minibar, máquina para preparar café e chá, ar condicionado, ventilador, cofre, Wi-Fi gratuito e TV por satélite. As casas de banho são
privativas e dispõe de secador de cabelo e produtos de higiene pessoal
gratuitos. Todos os quartos contam com área de estar e vista para o mar.

Serviços

Dispõe de uma piscina com bar aquático e impressionantes vistas para
o mar, piscina infantil, área de praia com espreguiçadeiras e guarda-sóis, ginásio e banho de vapor gratuito, Spa, comodidades para desportos
aquáticos, programas de entretenimento e/ou espetáculos de música ao
vivo e o RiuLand kids’ club. O restaurante principal serve pequenos-almoços de tipo buffet e no italiano e steakhouse tem à disposição jantares à
la carte. Tem ainda à disposição o Lounge Bar e o Sports Bar, aberto 24
horas.

****
Oblu By Atmosphere at
Helengeli

Desde

€

1.820,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
TI

Localização

O Oblu by Atmosphere at Helengeli está localizado no Atol de Malé do
Norte, a 50 minutos de lancha rápida do Aeroporto Internacional de Malé.

Quartos

O hotel possui 116 villas com uma decoração moderna e equipadas com
ar condicionado, televisão de ecrã plano, máquina de café, chaleira, banheira, chuveiro exterior, roupões de banho e chinelos.

Serviços

O resort dispõe de uma piscina exterior, bar, restaurante com cozinha
internacional de alta qualidade, facilidades para actividades, centro de
mergulho e desportos aquáticos e um spa.

Maldivas

*****
SAii Lagoon Maldives

Desde

€

870,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Sky Room,
APA

Localização

O SAii Lagoon Maldives localizado na Lagoa Emboodhoo, é uma nova
experiência de resort original e inspiradora. O espaço perfeito criado
criado para casais, famílias e amigos em busca de um destino divertido.
Fica a apenas 15 minutos de lancha do aeroporto.

Quartos

Todos os quartos incluem almofadas de conforto Creature, uma saborosa caixa de snacks exclusiva, minibar, Smart Tv com canais premium e
jogos interactivos, Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, cofre e comodidades
para preparar chá/café. Nas casas de banho privativas estão disponíveis
produtos de higiene pessoal naturais personalizados.

Serviços

O hotel dispõe de uma piscina exterior de beiral infinito, um centro de fitness, uma grande variedade de opções de restauração no local, incluindo
marisco mediterrâneo e restaurantes tailandeses e um café. O Café del
Mar e o Hard Rock Café ficam a poucos passos do resort e existe acesso directo ao The Marina @ CROSSROADS. Dispõe ainda de facilidades
para desporto aquáticos.

*****
Hard Rock Hotel Maldives

Desde

€

980,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Silver Sky Studio,
APA

Localização

O Hard Rock Hotel Maldives, é um resort de 5 estrelas, que dispensa apresentações. Está localizado dentro da Lagoa Emboodhoo e fica a apenas
15 minutos de lancha do aeroporto.

Quartos

Todos os quartos do hotel estão equipados com cama Simmons “Cool-Max”, Smart TV, Soundbar, frigobar, comodidades para chá e café e
casa de banho privativa com chuveiro efeito chuva e secador de cabelo. A
propriedade oferece o uso gratuito de guitarras Fender e vitrolas Crosley
para sessões de jam no quarto.

Serviços

O hotel apresenta uma grande piscina com vista para o mar com escorrega, Rock SPA, Body Rock Ginásio, centro de desportos aquáticos, Rock
Shop, Hard Rock Café e acesso direto ao The Marina @ CROSSROADS.
Apresenta também um espaçoso Roxity Kids Club e Teen Spirit Club que
oferece atividades inspiradas na música, adequadas para crianças dos 3
aos 17 anos de idade e toda a família. Conta ainda com 3 fantásticas opções de restauração e um Pool Bar.

Maldivas

*****
Medhufushi Island Resort
Localização

Desde

€

1.230,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa (Semi-detached)
MP

O hotel fica situado no Atol Meemu, a 129 quilómetros (40 minutos de
hidro-avião) do aeroporto de Malé. A ilha tem 1000 metros de comprimento e 200 de largura.

Quartos

Dispõe de 112 quartos, divididos em Villas Praia (Geminada), Villas Praia,
Suites Villa Praia, Villas sobre água e Suites Lagoa. Os quartos estão equipados com leitor de CD, televisão, ar condicionado, telefone, cofre e mini-bar.

Serviços

Cozinha internacional, rica e variada, bem como o buffet ao pequeno-almoço, são servidos no restaurante principal. Dispõe também de um
bar com vista para a lagoa. Possui serviço de excursões, facilidades para
a prática de desportos náuticos, centro de mergulho, mesa de ténis, ginásio e SPA.

*****
Velassaru Maldives

Desde

€

1.315,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Deluxe Bungalow,
APA

Localização

O hotel fica localizado a apenas 45 minutos de lancha rápida do aeroporto internacional de Malé. O Velassaru dá-lhe as boas vindas com um
profissionalismo e uma hospitalidade incomparável.

Quartos

Possui 54 Bungalows Luxo, 30 Villas Praia, 17 Bungalows sobre água e 28
Villas sobre água. Os 129 quartos possuem ar condicionado, mini-bar, secador de cabelo, cofre, televisão satélite, leitor de DVD e telefone.

Serviços

O hotel dispõe de restaurantes, bar, centro de mergulho, desportos aquáticos, piscina, biblioteca de CD & DVD, boutique, serviço de lavandaria e
ginásio.

Maldivas

*****
YOU & ME by Cocoon

Desde

€

1.725,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Manta Villa,
MP

Localização

You & Me é uma ilha privada, rústica e romântica, num belo e intocado
canto das Maldivas. Um mundo longe das tensões da vida quotidiana.
Localiza-se no Atoll de Raa, e o transporte por norma é em hidro-avião,
no entanto este meio de transporte é realizado apenas durante o dia e
até a uma determinada hora.
Menores de 16 anos de idade não são permitidos

Quartos

Dispõe de vários tipos de quartos, entre os quais 42 Manta Villas, 15 Dolphin Villas e 19 Dolphin Villa Pool, estes tipos de quartos dispõem de acesso à internet, ar condicionado, ventoinha, televisão, mini-bar, facilidades
para chá / café, secador de cabelo, telefone e cofre.

Serviços

O You & Me Maldives dispõe de restaurante, um bar, uma piscina exterior,
um centro de fitness

*****
Ayada Maldives

Desde

€

1.870,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Garden Villa,
APA

Localização

Este hotel está situado numa ilha privada do Atol Gaafu Dhaalu no sul
do país. O Ayada Maldives é acessível através de um voo doméstico do
aeroporto de Malé até ao aeroporto doméstico Kaadedhdhoo, seguido
de uma viagem de lancha rápida para o resort.

Quartos

O resort oferece 122 villas e suítes espaçosas, com piscinas privativas,
serviço de mordomo e detalhes cinco estrelas. As tradicionais villas com
telhados de palha ficam sobre a tranquila lagoa do resort, enquanto as
villas na praia oferecem privacidade absoluta, estando rodeadas de esplendorosa vegetação e praias de areias finas.Todos os quartos, suites e
villas possuem ar condicionado, um alpendre privativo e chuveiros interiores e exteriores.

Serviços

Dispõe de vários restaurantes e bares, piscina, ginásio, Spa, facilidades
para desportos aquáticos, campo de ténis, babysitting, loja de recordações e serviço de excursões.

Maldivas

*****
Cocoon Maldives

Desde

€

1.870,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
TI

Localização

O hotel Cocoon está situado na ilha verdejante de Ookolhufinolhu, numa
parte inexplorada do Atoll Lhaviyani e a sensivelmente 30 minutos de hidro-avião do aeroporto internacional.

Quartos

Todos os quartos estão decorados com um design moderno e em sintonia com elementos que evocam uma sensação de comodidade, onde
se destacam as camas flutuantes. Todas as categorias de quartos estão
equipadas com ar condicionado, secador, telefone, mini bar, plasma,
sofa, cofre e varanda.

Serviços

O hotel dispõe de 3 restaurantes, 2 bares, piscina, serviço de babysitting,
wifi, lavandaria, centro de mergulho e desportos aquáticos e spa.

*****
Riu Palace Maldives

Desde

€

1.880,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Junior Suite,
TI

Localização

O Riu Palace Maldivas é um resort com serviço ‘Tudo-Incluído 24h’, situado na ilha privada de Kedhigandu, no atol de Dhaal e proporciona uma
estadia de luxo num destino paradisíaco. O acesso ao hotel tem a duração de cerca de 45 minutos em voo doméstico do aeroporto de Malé até
Kudahuvadhoo, mais 15 minutos em lancha rápida até ao hotel.

Quartos

No Riu Palace Maldivas, os mais de 150 quartos estão equipados com minibar, distribuidores de bebidas, fervedor de água, ar condicionado, ventilador de tecto, Wi-FI gratuito, TV por satélite e vistas impressionantes
para o mar, entre muitas outras comodidades. As casas de banho privativas apresentam cabines de duche espaçosas, secador de cabelo e dispõe
de produtos de higiene pessoal gratuitos.

Serviços

O Riu Palace dispõe de uma piscina de beiral infinito com bar aquático,
centro de fitness e sauna. O restaurante principal serve pequenos-almoços, almoços e jantares buffet. Conta ainda com um restaurante japonês
e um de cozinha eclética com pratos à la carte para jantar. Além disso,
é possível aceder ao restaurante italiano e ao steakhouse do Hotel Riu
Atoll. Esta situação aplica-se também para acesso à piscina infantil, ao
RiuLand kids’ club, ao Spa e às comodidades para desportos aquáticos,
do Riu Atoll.

Maldivas

*****
The Residence Maldives at

Desde

€

1.930,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
APA

Falhumaafushi
Localização

O The Residence Maldivas está localizado a cerca de 55 minutos em voo
domestico do aeroporto de Malé até ao aeroporto doméstico de Kooddoo + 7 minutos em lancha rápida deste aeroporto até Hotel

Quartos

Todas as 94 Villas foram decoradas com produtos naturais existentes na
ilha. Os telhados em palha, os materiais naturais e os exuberantes tecidos, não só complementam a vista de 360º como também assentam em
perfeita harmonia com a moderna mobília. Os quartos estão equipados
com ar condicionado, secador de cabelo, ventoinha, duche, leitor de
DVD/CD, Tv LED, internet, cofre, bar, máquina de café e chã.

Serviços

O Hotel dispõe de 3 restaurantes, bar, Spa, piscina, lojas de comércio,
centro de negócios, clube para crianças, praia privada, sauna, centro de
fitness e disponibilidade de praticar desportos aquáticos (não-motorizados).

*****
Kudafushi Resort & Spa

Desde

€

1.965,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
Soft TI

Localização

O Kudafushi está localizado no Atol de Raa, a cerca de 30 minutos em
voo doméstico do aeroporto de Malé até ao aeroporto de Ifuru, mais 25
minutos em lancha rápida deste aeroporto até hotel.

Quartos

As acomodações do hotel são constituídas exclusivamente por Villas de
diferentes categorias. Todas as villas foram modernamente decoradas,
possuindo quartos espaçosos, banheira, chuveiro exterior e equipados
com a mais recente tecnologia.

Serviços

O Kudafushi Resort & Spa possui dois restaurantes, bar, centro de mergulho, piscina, Spa e ginásio.

Maldivas

*****
Varu by Atmosphere

Desde

€

2.090,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
TI

Localização

Atmosphere Hotels & Resorts apresenta o seu mais novo resort, o VARU
by Atmosphere. A cerca de 40 minutos de lancha do aeroporto internacional de Malé fica este magnifico resort a noroeste das Maldivas. Experimente a cultura local e a sua calorosa hospitalidade enquanto se submete a um serviço de 5 estrelas durante a sua estadia. ‘Varu’ em Dhivehi,
o dialeto local refere-se à força, resiliência e vida em abundância que
ganha vida no resort, com a mistura perfeita entre a arquitetura contemporânea e as vibrações tropicais da ilha paradisíaca.

Quartos

O quartos apresentam interiores eloquentes, com teto de madeira de
teto alto, paredes de cor creme e uma porta de vidro deslizante do chão
ao teto que cria um ambiente luminoso e arejado, cheio de luz natural.
Estão equipados com mini-bar, máquina de café e uma casa de banho
ao ar livre.

Serviços

O Resort tem um restaurante, bicicletas gratuitas, um bar e jardim. Entre as comodidades desta propriedade estão um serviço de quartos e um
clube infantil, juntamente com acesso Wi-Fi gratuito em toda a propriedade. O resort dispõe de uma piscina exterior, de um centro de fitness,
de entretenimento nocturno e de uma recepção aberta 24 horas por dia.
Os hóspedes podem jogar bilhar, ténis de mesa e ténis no alojamento, e
a área é popular para snorkelling e canoagem.

*****
Anantara Veli

Desde

€

2.150,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Over Water Bungalow,
MP

Localização

O hotel está localizado no Atol de Malé Sul, a cerca de 20 quilómetros (35
minutos de lancha rápida) do aeroporto internacional.
Menores de 18 anos de idade não são permitidos

Quartos

Os quartos no Anantara Veli oferecem a combinação perfeita entre a privacidade, modernidade e vistas deslumbrantes. Cada um dos diferentes
tipos de quartos tem uma grande variedade de serviços como televisão
de tela plana, acesso à internet de alta velocidade e frigobar.

Serviços

O hotel oferece uma grande variedade de experiências gastronómicas
de nível internacional e a possibilidade de jantares privados no próprio
deque flutuante ou numa tranquila lagoa. Possui 8 restaurantes, bar, boutiques, spa, escola de mergulho, desportos aquáticos não motorizados,
ginásio e biblioteca.

Maldivas

*****
Oblu Select at Sangeli

Desde

€

2.245,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
TI

Localização

Situado na ponta noroeste do Male Atoll. Este Hotel localiza-se a 50 minutos de Lancha rápida do aeroporto Internacional de Malé.

Quartos

Dispõe de um total de 137 quartos. As Villas Praias são villas tropicais, vibrantes e independentes em frente às belas lagoas azul-turquesa da ilha
de Sangeli. Cada um com acesso direto à praia e com interiores confortáveis e aconchegantes. Acentuando estilos de “design” moderno fundido
com a arquitetura tradicional das Maldivas. As Villas sobre água são villas
com um “design” romântico e com acesso direto à lagoa.

Serviços

O Oblu at Sangeli possui restaurante, bar, piscina, Kids Club e ginásio.

*****
Hurawalhi Island Resort
Localização

Desde

€

2.395,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Ocean Villa
APA

Hurawalhi Island Resort está situado numa paradisíaca ilha privada no
atol Lhaviyani, a aproximadamente 40 minutos de hidroavião do Aeroporto Internacional de Malé.
(menores de 15 anos de idade não são permitidos)

Quartos

O hotel possui 90 Villas com vistas esplendorosas sobre o oceano ou inseridas na deslumbrante vegetação. Todos os quartos foram elegantemente mobilados e possuem área de estar, casa de banho com chuveiro com
efeito chuva, terraço, LCD, secador de cabelo e cofre.

Serviços

O resort dispõe de 5 restaurantes, onde se destaca um restaurante debaixo de agua para uma experiência gastronómica única, bar, Spa, centro
de mergulho, piscina, campo de ténis e facilidades para a pratica de desportos aquáticos.

Maldivas

*****
Anantara Dhigu

Desde

€

2.425,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Sunrise Beach Villa,
MP

Localização

O hotel está localizado no Atol de Malé Sul, a cerca de 20 quilómetros (35
minutos de lancha rápida) do aeroporto internacional.

Quartos

Os quartos divididos em suites e villas, apresentam uma decoração única
e que estão equipados com a mais recente tecnologia. Dispõem de cofre,
ar condicionado, telefone, televisão plasma com DVD e mini-bar.

Serviços

A ementa do restaurante é inovadora e o bar encontra-se envolvido num
ambiente tropical. O snack-bar está à beira mar, podendo saborear um
snack com os pés na areia. O hotel possui um Spa, campo de ténis, piscina, acesso à Internet, biblioteca e uma boutique com produtos essenciais, souvenirs e artesanato asiático.

*****
Dusit Thani Maldives
Localização

Desde

€

2.455,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa
APA

O luxuoso Dusit Thani Maldivas está localizado no Atol Baa, a primeira e
única reserva de biosfera da UNESCO nas Maldivas, a cerca de 35 minutos em Hidro-avião do aeroporto de Malé até hotel Dusit Thani

Quartos

Este requintado hotel disponibiliza 94 villas e residências, todas decoradas com um estilo tailandês e equipadas com uma televisão de ecrã
plano por satélite, um sistema de som surround, frigorífico de vinho, um
mini-bar e uma máquina Nespresso. Os hóspedes podem também desfrutar da banheira de hidromassagem ou de um banho rejuvenescedor
no chuveiro de efeito chuva no exterior. Os produtos de higiene pessoal
gratuitos incluem um conjunto dental, de barbear e de unhas.

Serviços

O hotel dispõe de uma das maiores piscinas de beiral infinito das Maldivas, cercada por bonitos recifes de corais e uma lagoa turquesa. Possui também uma praia privada, um spa no topo de uma árvore, acesso
Wi-Fi gratuito nos quartos, 3 restaurantes que oferecem experiências
gastronómicas internacionais, 2 bares, centro de mergulho e snorkelling,
biblioteca, clube exclusivo para crianças, estúdio de fotografia, centro de
actividades com programas CSR, programas diários de entretenimento e
uma loja de recordações.

Maldivas

*****
The Residence Maldives
at Dhigurah

Desde

€

2.495,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Sunrise Beach Pool Villa,
PC

Localização

O The Residence Maldivas at Dhigurah está situado a cerca de 55 minutos em voo domestico do aeroporto de Malé até ao aeroporto doméstico
de Kooddoo, mais 7 minutos em lancha rápida deste aeroporto até ao
hotel. Localizado no sul das Maldivas, no Atol Gaafu Alifu, é um autêntico
paraíso rodeado de palmeiras, protegido por lagoas turquesa, azuis calmantes do oceano e uma exuberante natureza selvagem.

Quartos

O Residence Maldives em Dhigurah tem um total de 173 villas luxuosas.
Cada villa possui Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, ventilador de teto,
Smart TV LCD, DVD player, telefone IDD, cofre, comodidades para fazer
chá e café e secador de cabelo. Lavatório duplo, banheira e cabine de
chuveiro separada.

Serviços

O hotel dispõe de uma piscina, centro de fitness, parque infantil, centro
de mergulho PADI 5 Estrelas, comodidades para desportos aquáticos, o
The Spa by Clarins, 2 restaurantes, 1 bar com serviço de tapas e 2 bares
com serviço de cocktails e snacks.

*****
Atmosphere Kanifushi
Localização

Desde

€

2.495,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Sunset Beach Villa
TI

A 30 minutos de hidroavião do aeroporto internacional de Malé, numa pequena ilha do atol de Lhaviyani, o Atmosphere Kanifushi é um verdadeiro
refúgio tropical. Aninhado em 2km de praia de areias brancas e envolto por
uma luxuriante vegetação, possui vistas deslumbrantes sobre o oceano Indico.

Quartos

O resort foi desenhado e construído de forma tradicional numa combinação
elegante e requintada entre o design contemporâneo e a inspiração maldivana. Com um ambiente sóbrio e contemporâneo, todas as villas e suites
foram construídas com materiais locais e encontram-se equipadas com as
mais modernas comodidades entre as quais TV, Ipod Dock Station e wi-fi.

Serviços

Opte por um dos restaurantes do resort e prove as delícias da cozinha internacional no The Spice, os grelhados no Teppanyaki Grill ou as iguarias do
primeiro restaurante vegetariano das Maldivas, o Just Veg. Desfrute da natureza do resort e faça um jogging, pratique yoga na praia, relaxe com um dos
tratamentos disponíveis no Akiri Spa, jogue uma partida de ténis, explore os
recifes fazendo mergulho ou snorking ou opte por uma excursão cultural ou
de aventura, para conhecer um pouco mais sobre as ilhas e os seus habitantes.

Maldivas

*****
Constance Halaveli

Desde

€

2.735,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Water Villa,
APA

Localização

Este Resort fica localizado a 20 min de hidro-avião do aeroporto de Malé,
no Norte Ari Atol.

Quartos

O hotel dispõe de 50 Villas sobre água, 20 Villas Praia, 8 Villas Praia Double Storey, e 1 Villa Praia Presidential. Todas as villas têm piscina privada
localizada na praia ou sobre a água, equipada com televisão, leitor DVD
e mini bar.

Serviços

Possui 3 restaurantes, bar, boutiques, spa, desportos aquáticos não motorizados como winsurfing e Kayaks, ginásio, ténis, biblioteca, acesso à
Internet e clube para crianças.

*****
Constance Moofushi Resort

Desde

€

2.840,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Water Villa,
TI

Localização

O Constance Moofushi está localizado no coração das Maldivas, a sensivelmente 25 minutos de hidroavião do aeroporto de Malé. Este fantástico Resort é um local íntimo onde se pode deslumbrar com a conjugação
de lagoas puras, ambiente tropical, tranquilidade e beleza natural.

Quartos

O hotel possui 110 Villas que combinam na perfeição a elegância do luxo
com a simplicidade do rústico. Todas as Villas estão equipadas com ar
condicionado, televisão LCD, Mac Mini (conexão para iPod, CD e DVD),
mini bar, telefone, cofre, secador de cabelo e máquina de café.

Serviços

O resort dispõe de dois restaurantes que oferecem uma verdadeira aventura gastronómica pelo mundo e dois bares, onde são servidos os mais
famosos cocktails.
Relaxe o corpo e a mente no luxuoso SPA, com várias salas de tratamento
e um pavilhão de Yoga.
O desporto também não foi esquecido e o resort oferece inúmeras possibilidades de praticar desportos aquáticos entre os quais o windsurf,
kayaking, snorkeling e desportos de academia entre os quais a ginástica
e aeróbica.

Maldivas

*****
Dhigali Maldives
Localização

Desde

€

2.850,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Bungalow
Premium TI

O Dhigali Maldives está localizado no Atol de Raa, na ilha de Dhigali, rodeado
por recifes de coral repleto de vida iridescente, praia de areia branca, água
azul cristalina e beijada pelo Sol.

Quartos

Cada acomodação do resort tem uma casa de banho ao ar livre, com um
luxuoso chuveiro em forma de cascata e produtos de higiene pessoal gratuitos. Varanda coberta com espreguiçadeiras privadas para descansar. Cama
king-size, cofre, mini-bar, comodidades para café e chá e televisão LCD.

Serviços

O hotel está equipado com piscinas rodeadas por espreguiçadeiras dentro
da vegetação natural, centro de fitness, parque de diversão infantil, salão de
jogos, Spa Dhigali, centro de mergulho certificado, salão de beleza e um centro desportivo de jogos aquáticos. O hotel dispõe de 7 opções de restauração.
Transporte em hidroavião será organizado apenas para os voos internacionais que chegam a Malé entre 06: 00hrs e 15: 00hrs
Para partidas de voos internacionais, transporte em hidroavião somente será
organizado para voos com partida entre as 09: 00h e as 19: 00h.
O transporte em Voo doméstico + lancha rápida será organizado para todos
os hóspedes que chegarem e partirem fora dos horários acima mencionados.

*****
Lily Beach Maldives

Desde

€

2.875,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Beach Villa,
TI

Localização

Localizado na ilha de Huvahendhoo no sudeste do Atoll de Ari, cerca de
20 minutos em voo doméstico do aeroporto de Malé até ao aeroporto de
Maamigili + 30 minutos em lancha rápida deste aeroporto até ao Hotel
Lily Beach Resort & Spa.

Quartos

119 quartos distribuídos em 57 Villas praia, 6 Villas Praia Familar, 16 Villas
Lagoas, 36 Villas luxo sobre água e 4 Suites Sunset sobre água. Os quartos
dispõe de ar condicionado, ventoinha de tecto, cofre, acesso à Internet,
CD/DVD, e televisão satélite.

Serviços

Dispõe de restaurantes, Spa, centro de mergulho, ginásio, centro de desportos aquáticos como canoas, windsurf, e velas catamaran, mesa de ténis, ténis, voleibol de praia e kids club.

Maldivas

*****
Six Senses Laamu
Localização

Desde

€

3.185,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Lagoon Water Villa
APA

Situado no Atoll Laamu e a sensivelmente 70 minutos do aeroporto internacional, o Six Senses é o lugar perfeito para explorar as belezas naturais
das Maldivas.

Quartos

O hotel dispõe de 97 espaçosas villas que se dividem em 5 categorias distintas. Todas as categorias foram harmoniosamente decoradas com um
estilo moderno, possuindo duche e banheira separados com vista panorâmica para a água, jardim aquático privado, plataforma exterior com espreguiçadeiras e rede sobre a água, secador de cabelo, roupões e garrafa
de água.

Serviços

O hotel oferece maravilhosas facilidades, tais como massagem, sauna,
centro de fitness, jardim, bar, restaurante, serviço de babysitting e excursões.

*****
Gili Lankanfushi

Desde

€

3.780,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Villa Suite,
APA

Localização

Este requintado resort está situado na ilha privada de Lankanfushi no
Atol de Malé, a sensivelmente 20 minutos de lancha do Aeroporto Internacional de Malé.

Quartos

Todos os seus 45 quartos ecológicos incluem deques privados para banhos de sol, um jardim aquático, uma televisão por cabo e satélite, leitor
de DVD, uma máquina de café expresso e minibar.

Serviços

O hotel possui 4 restaurantes com ofertas gastronómicas distintas como
cozinha de fusão japonesa e peruana, marisco fresco, chocolate gourmet
e buffets internacionais. Dispõe também de Wi-Fi gratuito, uma piscina
exterior com vista para o oceano, um spa, campo de ténis, centro de mergulho e livraria.

Maldivas

*****
W MALDIVES
Localização

Desde

€

3.915,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Fabulous Overwater Oasis,
APA

W Maldives está localizado na Ilha Fesdu na North Ari Atoll, a 25 minutos
de hidro-avião do aeroporto de Malé.

Quartos

As villas espaçosas oferecem acesso direto à praia e contam com piscina privativa. Estão equipados com uma televisão com ecrã plasma. Os
Quartos incluem roupa de cama da W, espreguiçadeiras ao ar livre, comodidades para fazer chá e café e minibar.

Serviços

O relaxamento pode ser encontrado no AWAY Spa, que oferece um menu
de massagens, tratamentos ayurvédicos e faciais. Os hóspedes também
podem desfrutar de atividades que vão desde desportos aquáticos, ioga
e hidroginástica. Uma biblioteca e sala de atividades também estão disponíveis.

*****
OZEN Life Maadhoo

Desde

€

3.955,00

+ € 453,85 (Supl. e Taxas)

Earth Villa,
TI

Localização

A Ilha Maadhoo está situada no Atol de Malé Sul - a apenas 45 minutos de
lancha rápida do Aeroporto Internacional de Malé.

Quartos

OZEN by Atmosphere at Maadhoo possui 41 villas em frente à praia, localizadas idilicamente em uma praia de areia macia e imaculada, com
vista para o horizonte. Além disso, possui ainda 49 villas sobre água,
construídas sobre palafitas com design criativo, oferecem uma experiência romântica e hipnotizante, verdadeiramente incomparável… Todos
os espaços são criados com o máximo de luxo e conforto em mente, incorporando uma fusão perfeita de design moderno, natureza e vibração!

Serviços

Dispõe de restaurantes, bar, Spa e desportos aquáticos.

Maldivas

Desde

Stop em Istambul e Maldivas
10 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Istambul
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Istambul.
Assistência à chegada e transporte ao hotel
escolhido. Alojamento.
2º Dia Istambul
Dia livre nesta bonita cidade para fazer
algum tour opcional ou simplesmente
descobrir por si os recantos mágicos da
cidade. Alojamento.
3º Dia Istambul / Maldivas
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidade de embarque e
partida em voo com destino a Malé. Noite a
bordo.

€

1.130,00

+ € 452,02 (Supl. e Taxas)

Partidas
4º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à Ilha
escolhida. Alojamento.

Diárias

5º ao 8º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.
9º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto de Malé. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da Viagem.

Destaques
- Stop em Istambul
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

Categoria Turística - desde € 1.130,00 + € 452,02 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Istambul
Maldivas

Olimpiyat Istambul
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base

Istambul

• Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em Istambul, no hotel escolhido em regime de
pequeno-almoço
• Alojamento nas Maldivas, no Hotel e regime alimentar escolhido
• 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
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Malé

Maldivas

Desde

Stop no Dubai e Maldivas
9 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Dubai
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino
ao Dubai. Assistência à chegada e
transporte ao hotel. Alojamento.
2º e 3º Dia Dubai
Após o pequeno-almoço, dias livres no
Dubai para visitar a cidade ou os Emiratos
vizinhos. Alojamento.
4º Dia Dubai / Maldivas
Transporte ao aeroporto e partida para
as Maldivas. Assistência à chegada e
transporte ao hotel escolhido. Alojamento.

€

1.405,00

+ € 193,63 (Supl. e Taxas)

Partidas
Diárias
5º ao 7º Dia Maldivas
Dias livres para desfrutar da praia, fazer
excursões pela ilha, fazer cruzeiros ou
praticar os inúmeros desportos aquáticos
disponíveis nos diversos hotéis.
8º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente,
transporte ao 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.

Destaques
- Stop no Dubai
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

Categoria Turística - desde € 1.405,00 + € 193,63 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Dubai
Maldivas

Holiday Inn Al Barsha
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
•
•
•
•
•
•
•

Dubai

Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento no Dubai, no hotel e regime alimentar escolhido
Alojamento nas Maldivas, no hotel e regime alimentar escolhido
Taxas hoteleiras e Iva.
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxa a pagar localmente no Dubai
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Malé

Maldivas

Desde

África do Sul e Maldivas
14 Dias / 10 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Cidade do Cabo
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida com destino à Cidade do Cabo, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.

€

2.510,00

+ € 586,04 (Supl. e Taxas)

Partidas
africano. Paragem numa quinta para apreciar
os seus jardins e fazer uma prova de vinhos.
Regresso ao hotel e alojamento.

2º Dia Cidade do Cabo
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia para descanso. Alojamento.

4º Dia Cidade do Cabo
Após o pequeno-almoço, dia livre para descobrir
esta magnífica cidade, fazer um pouco de praia
ou visitar Robben Island, onde Nelson Mandela
esteve preso durante o Apartheid. Alojamento.

3º Dia Cidade do Cabo
Após o pequeno-almoço, saída para uma visita
aos pontos mais interessantes da “Cidade
Mãe”. A visita começa na base da Table
Mountain, de onde é possível desfrutar de uma
magnífica paisagem da cidade e de toda a baía.
Opcionalmente é possível subir de teleférico
ao topo. Em seguida visita ao bairro de “Bo
Kaap”, catedral de St Georges, aos jardins da
Companhia, à antiga câmara municipal, ao
castelo da Boa Esperança e ao Distrito 6. Após
almoço, partida para o vale de Constantia que
com o seu clima temperado e um solo rico em
nutrientes é considerado o berço do vinho sul-

5º Dia Cidade do Cabo
Após o pequeno-almoço, partida para excursão
pela Península do Cabo, onde poderá apreciar a
beleza da paisagem costeira, passando por Hout
Bay, uma aldeia piscatória com características
coloniais holandesas. Visita ainda à ilha das
Focas e Boulder’s Beach, podendo admirar a
colónia de Pinguins que nela habitam. Paragem
obrigatória no Cabo da Boa Esperança, local de
uma beleza extraordinária. Sabe-se hoje em
que o ponto que divide o Oceano Atlântico do
Índico não é o Cabo da Boa Esperança, mas
sim o Cabo das Agulhas. Regresso ao hotel e
alojamento.

Segundas

Destaques
- Safari no Kruger Park
- Visita ao Cabo da Boa Esperança
- Visita da Cidade do Cabo e região das
vinhas
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

6º Dia Cidade do Cabo / Joanesburgo /
Mpumalanga / Kruger Park
De manhã cedo, transporte ao aeroporto e
partida para Joanesburgo. Assistência à chegada
e saída para o Kruger Park, atravessando a
Província de Mpumalanga, visitando locais de
uma beleza surpreendente, como Bourke’s Luck
Potholes, formações rochosas criadas pelos
Rios Blyde (Alegre) e Truer (Triste). Passagem
também por God’s Window, um caminho florido
até um miradouro com uma vista deslumbrante.
Chegada ao Kruger Park, jantar e alojamento.

alojamento.

7º Dia Kruger Park
Safari pelo parque em veículo 4x4, um autêntico
oásis da vida animal, onde se poderão observar os
“Big Five”, leopardos, elefantes, leões, rinoceronte
e búfalo, além de muitos outros animais. Jantar e

9º Dia Joanesburgo / Maldivas
Após o pequeno-almoço, dia livre. Em hora a
informar localmente, transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida com
destino a Malé. Noite a bordo.

8º Dia Kruger Park / Pretoria / Joanesburgo
Após o pequeno-almoço, partida para
Joanesburgo com passagem pela cidade de
Pretória, capital administrativa da África do
Sul. Visita panorâmica à cidade incluindo o
Voortrekker Monument, a Praça da Igreja e
os “Union Buildings”. A cidade de Pretória é
conhecida como a Cidade Jardim pois está
rodeada por colinas e belos jardins. Chegada a
Joanesburgo e transporte ao hotel. Alojamento.

10º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha escolhida.
Alojamento.
11º ao 12º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico para
desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes
tropicais ou praticar os inúmeros desportos
aquáticos disponíveis nos hotéis.
13º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto de Malé. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Portugal, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
14º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 2.510,00 + € 586,04Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Cidade do Cabo
Kruger
Joanesburgo
Maldivas

Cape Diamond Cape Town
Greenway Woods Kruger
Birchwood Johannesburg
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Superior - desde € 2.625,00 + € 586,04(Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Cidade do Cabo
Kruger
Joanesburgo
Maldivas

Park Inn / Townhouse Cape Town
Premier Winkler Kruger
Silverbirch Johannesburg
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 2.855,00 + € 586,04 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Cidade do Cabo
Kruger
Joanesburgo
Maldivas

Radisson Residence Cape Town
Country Boutique Hotel Kruger
De Oreale Johannesburg
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de
pequeno-almoço
• 2 Almoços na Cidade do Cabo, 2 Jantares no Kruger Park e no
regime alimentar escolhido no hotel das Maldivas
• Visitas em regular, referidas como incluídas e com
acompanhamento de guias locais em espanhol
• Safari no Kruger Park em jipe 4x4
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Malé
Kruger Park
Pretoria
Joanesburgo

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Cidade do Cabo

Mpumalanga

Maldivas

Desde

Safari Bora e Maldivas
11 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Nairobi
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Nairobi, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Nairobi
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descansar da viagem.
Alojamento.
3º Dia Nairobi / Lago Nakuru
Após o pequeno-almoço, partida para o
Parque Nacional do Lago Nakuru, localizado
em pleno vale do Rift. Após o almoço no lodge,
saída para Safari, onde se poderão observar
os famosos flamingos rosas além de leões,
zebras, rinocerontes, leopardos, gazelas, etc.
Jantar e alojamento.
4º Dia Lago Nakuru / Masai Mara
Após o pequeno-almoço, partida para a
famosa Reserva de Masai Mara, que é uma
extensão queniana do Parque do Serengeti.

€

2.840,00

+ € 270,88 (Supl. e Taxas)

Partidas
Em caminho, possibilidade de visitar uma
aldeia da tribo Masai (mediante pagamento
local), onde se poderá observar o seu modo
de vida e ainda danças e cantares tribais.
Após o almoço no lodge, saída para Safari
pelas suas planícies repletas de vida. Jantar e
alojamento.
5º Dia Masai Mara
Dia completo dedicado ao safari pela
reserva de Masai Mara. Aqui será possível
ver os Cinco Grandes (The Big Five): Leão,
Elefante, Leopardo, Búfalo e Rinoceronte.
Opcionalmente, oportunidade de efectuar um
inesquecível passeio de balão ao amanhecer,
sobre as planícies de Masai Mara. Estadia em
regime de pensão completa. Alojamento.
6º Dia Masai Mara / Nairobi / Maldivas
Após o pequeno-almoço, partida para Nairobi
(almoço não incluído). Em hora a combinar
localmente, transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Malé. Noite a bordo.

Terças, Quartas e Domingos

Destaques
- Safari no famoso parque de Masai Mara
- Safari no Lago Nakuru para ver os
Flamingos Rosa
- Guia em espanhol
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

7º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha
escolhida. Alojamento.

para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.

aeroporto de Malé. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.

8º ao 9º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico

10º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao

11º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 2.840,00 + € 270,88 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Nairobi
Lago Nakuru
Masai Mara
Maldivas

Intercontinental Nairobi
Lake Nakuru Lodge
Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Camp
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 2.885,00 + € 270,88 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Nairobi
Lago Nakuru
Masai Mara
Maldivas

The Sarova Stanley Nairobi
Nakuru Sarova Lion Hill Lodge
Sarova Mara Camp / Kandili Camp
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica de acordo com o
itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida
• Regime de Pequeno-almoço em Nairobi, Pensão Completa nos
Lodges do safari e no regime alimentar escolhido no hotel das
Maldivas
• Safaris em regular, em carrinha de 7 lugares e com
acompanhamento de guia em espanhol
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
• Extras de carácter pessoal
• Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
• Visto (Obtido online ou à chegada pelo valor de 50 Usd para o
Quénia)
• Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e
Riu Palace) - a pagar localmente à chegada

Lago Nakuru
Reserva de
Masai Mara

Malé
Nairobi

Maldivas

Desde

Safari Mambo e Maldivas
11 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Arusha
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Arusha, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Arusha
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descansar da viagem.
Alojamento.
3º Dia Arusha / Serengeti
Após o pequeno-almoço, partida de avioneta
para o famoso Parque Nacional do Serengeti.
Assistência à chegada e transfer até ao lodge,
realizando safari em caminho. Após o almoço,
saída para novo safari pelo parque. Jantar e
alojamento.
4º Dia Serengeti
Dia completo (com almoço pic-nic) dedicado
a safari fotográfico num dos parques mais
emblemáticos de África. Os “Big Five” (leão,
leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte)

€

3.995,00

+ € 539,32 (Supl. e Taxas)

Partidas
poderão ser vistos juntamente com uma
variedade de antílopes, em especial gnus
e zebras, na sua impressionante migração.
Opcionalmente, oportunidade de efectuar um
inesquecível passeio de balão ao amanhecer,
sobre as planícies do Serengeti. Jantar e
alojamento.
5º Dia Serengeti / Cratera de Ngorongoro
Após o pequeno-almoço, partida para a Área
de Conservação da Cratera de Ngorongoro.
Em caminho, possibilidade de visitar uma
aldeia da tribo Masai (mediante pagamento
local), onde se poderá observar o seu modo
de vida. Após o almoço, descida ao interior
da cratera para safari fotográfico. Esta joia
da natureza com 30 km de diâmetro, alberga
as espécies mais importantes do leste de
África, com excepção das girafas. Jantar e
alojamento.
6º Dia Cratera de Ngorongoro / Arusha /
Maldivas
Após o pequeno-almoço, regresso a Arusha

Diárias

Destaques
- Safari no famoso parque do Serengeti
- Descida á Cratera de Ngorongoro
- Guia em espanhol
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

para almoço. Em hora a combinar localmente,
transporte ao aeroporto de Kilimanjaro.
Formalidades de embarque e partida com
destino a Malé. Noite a bordo.
7º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha
escolhida. Alojamento.

8º ao 9º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.

Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto de Malé. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a
Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
11º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

10º Dia Maldivas / Portugal

Categoria Superior - desde € 3.995,00 + € 539,32 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Arusha
Serengeti
Cratera de Ngorongoro
Maldivas

Four Points by Sheraton Arusha
Serengeti Sopa Lodge
Ngorongoro Sopa Lodge
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 4.135,00 + € 539,32 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Arusha
Serengeti
Cratera de Ngorongoro
Maldivas

Gran Melia Arusha
Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro Serena Lodge
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Regime de Pequeno-almoço em Arusha, Pensão Completa nos
Lodges do safari e no regime alimentar escolhido no hotel das
Maldivas
• 1 Almoço em Arusha
• Safaris em privado, em jipe 4x4 de 7 lugares e com
acompanhamento de guia em inglês
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
• Extras de carácter pessoal
• Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
• Visto da Tanzânia (Obtido online ou à chegada pelo valor de 50
Usd)
• Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Serengeti
Arusha
Cratera de Ngorongoro
Malé

Maldivas

Desde

Contrastes da Namíbia e Maldivas
14 Dias / 10 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 e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descanso. 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”. Ao final da tarde, saída
para um safari no parque. Jantar e alojamento.
4º Dia Etosha
Após o pequeno-almoço, saída para efectuar
um safari em jipe 4x4. Etosha é um dos maiores
parques de África, com uma paisagem única,
tendo sido declarada em 1907 pelo governo

€

3.870,00

+ € 327,66 (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. Jantar e 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.
Visita a uma aldeia Himba para apreciar os
seus costumes. De tarde, saída em veículos
4x4 em busca do elefante do deserto. Jantar e
alojamento.
6º Dia Twyfelfontein / Swakopmund
Após o pequeno-almoço,saída para ver as
pinturas rupestres dos “Bushman”. Em alguns
casos estas pinturas têm mais de 5.000 anos.
Em seguida, saída para Swakomund. De tarde,
possibilidade de passear a pé pela bonita
cidade de Swakopmund. Alojamento.

Março - 7, 21 e 28
Abril - 4 e 18
Maio - 2, 16 e 30
Junho - 13 e 27
Julho - 4, 11, 18 e 25
Agosto - 1, 8, 15, 22 e 29
Setembro - 5, 12, 19 e 26
Outubro - 10 e 24
Novembro - 7 e 21
Dezembro - 5 e 19

Destaques
- Safari no Parque Nacional de Etosha
- Visita ás Pinturas Rupestres de
Twyfelfontein
- Visita a uma tribo Himba
- Cruzeiro na Baía de Walvis Bay
- Visita ás enormes dunas de Sossusvlei e
Deadvlei
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

7º Dia Swakopmond / Walvis Bay / Deserto do
Namib
Após o pequeno-almoço, saída 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 da Namib
Pela manhã e após o pequeno-almoço, visita
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. Subida a uma das dunas

para ter uma ideia da dimensão do deserto.
Após o almoço, visita 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 Namib / Windhoek / Maldivas
Após o pequeno-almoço, partida para o
aeroporto de Windhoek. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a Malé.
Noite a bordo.

10º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha
escolhida. Alojamento.
11º ao 12º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico para
desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes
tropicais ou praticar os inúmeros desportos
aquáticos disponíveis nos hotéis.
13º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto de Malé. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
14º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 3.870,00 + € 327,66 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Windhoek
Etosha
Twyfelfontein
Swakopmund
Deserto do Namib
Maldivas

Avani Windhoek
Toshari Lodge Etosha
Twyfelfontein Country Lodge
Swakopmund Sands Hotel
Namib Desert Lodge Sossusvlei
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

•
•
•
•

• Extras de carácter pessoal
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida ou similar
Regime de pequeno-almoço em Windhoek e Swakopmond,
pensão completa no Deserto do Namib, meia pensão em Etosha
e Twyfelfontein e no regime alimentar escolhido no hotel das
Maldivas
Safaris e visitas de acordo com o Programa, com guia local em
espanhol
Cruzeiro em Walvis Bay
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro

Etosha
Twyfelfontein
Malé
Swakopmund
Walvis Bay
Sossusvlei

Windhoek
Deadvlei

Maldivas

Desde

Paisagens do Uganda e Maldivas
13 Dias / 9 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Entebbe
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a
Entebbe, via uma cidade de ligação. Noite
a bordo.
2º Dia Entebbe
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descansar da viagem.
Alojamento.
3º Dia Entebbe / Fort Portal
Após o pequeno-almoço, partida para
uma viagem de aproximadamente 5 horas,
até Fort Portal, atravessando diversas
paisagens de zonas agrícolas, aldeias e
parte do vale do Rift, onde as paisagens
são deslumbrantes. Durante o caminho
serão feitas diversas paragens para repouso
e para almoço. De tarde, caminhada na
cintura de lagos e crateras vulcânicas e
visita a algumas aldeias do reino de Tooro.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

€

4.220,00

+ € 274,24 (Supl. e Taxas)

Partidas
4º Dia Fort Portal / Parque Nacional Kibale /
Parque Nacional Queen Elizabeth
Saída bem cedo para o Parque Nacional de
Kibale, onde existe a maior concentração
de primatas do mundo com 13 espécies
diferentes. Mais de 1400 chimpanzés residem
nesta floresta, que é a maior do género na
africa subsaariana. Aqui é possível observar
o macaco de Ohoestes, o colobo vermelho,
o cercopithecus azul, o guenon de cauda
vermelha e o mangabey de faces cinzentas.
Após o almoço, partida para o Parque Nacional
Queen Elizabeth. Jantar e alojamento.
5º Dia Parque Nacional Queen Elizabeth
Saída bem cedo para safari na zona de
Kasenyi, dentro do parque nacional, onde
se poderão avistar leões, búfalos, elefantes,
antílopes como o cobo Uganda (representado
no brasão nacional de Uganda) entre outros,
e até o leopardo, as hienas e o raro hilóquero
(“Porco gigante da floresta”). Após o almoço,
saída para passeio de barco no canal de
Kazinga (um canal natural de 32 km que liga os

Domingos

Destaques
- Visita ao Parque Nacional Kibale com
a maior concentração de primatas do
mundo
- Safari no Parque Queen Elizabeth
- Caminhada no Parque Nacional de
Bwindi em busca dos Gorilas
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

lagos Edward e George), para poder apreciar
uma das maiores concentrações do mundo de
hipopótamos, búfalos e aves aquáticas (mais
de 600 espécies de aves foram avistadas no
Parque Nacional Queen Elisabeth), bem como
os crocodilos do Nilo. Antes de jantar, saída
para novo safari pelo parque. Alojamento.
6º Dia Parque Nacional Queen Elizabeth /
Ishasha / Bwindi
Saída bem cedo para Ishasha, na zona sul
do parque, em busca dos leões trepadores e
onde é também possível encontrar elefantes,
búfalos e inúmeros antílopes. Após o almoço,
partida para o Parque Nacional de Bwindi.
Jantar e alojamento.
7º Dia Bwindi
Após o pequeno-almoço, breve apresentação
do parque, dos guias e do trajecto. Partida
em seguida em busca do Grande Gorila das

montanhas. A caminhada pode durar entre 1
e 8 horas e pode-se alcançar altitudes acima
de 2.500 metros. O terreno é íngreme e às
vezes há muita lama. Embora a caminhada
requeira esforço físico, a beleza da floresta e
a paisagem a tornam muito divertida. Uma
vez que os gorilas são encontrados, todo
o cansaço é esquecido, e a experiência é
muitas vezes descrita como o mais profundo
e inesquecível do mundo animal. Almoço picnic com paragem para descansar. Regresso ao
hotel, jantar e alojamento.
8º Dia Bwindi / Entebbe / Maldivas
Após o pequeno-almoço, partida para
Entebbe, com almoço em caminho.
Durante a viagem é possível apreciar a
mudança de paisagens e é possível avistar
os espectaculares montes Kigezi, ates de
atravessar a linha do equador. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino a

Malé. Noite a bordo.
9º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha
escolhida. Alojamento.
10º ao 11º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.
12º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto de Malé. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a
Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
13º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 4.220,00 + € 274,24 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Entebbe
Fort Portal
Parque Nacional Queen Elizabeth
Bwindi
Maldivas

Lake Victoria Serena Resort Entebbe
Primate Lodge Fort Portal
Mazike Valley Lodge
Silverback Lodge Bwindi
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

•
•
•
•

• Extras de carácter pessoal
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
• Visto (Obtido online ou à chegada pelo valor de 50 Usd para o
Uganda)
• Autorização de trekking para avistamento dos Gorilas e
Chimpanzés (900 Usd, sujeitos a alteração)
• Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida
Regime de Pequeno-almoço em Entebbe, Pensão Completa nos
restantes lodges do safari e no regime alimentar escolhido no
hotel das Maldivas
Safaris em regular, em jipe Land Cruiser 4x4 e com
acompanhamento de guia em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Parque
Nacional Kibale

Malé
Fort Portal

Parque Nacional
Queen Elizabeth
Ishasha
Bwindi

Entebbe

Maldivas

Desde

Rota dos Nabateus e Maldivas
12 Dias / 9 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Amman
Comparência no aeroporto 180 minutos
antes da partida. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Amman, via
uma cidade de ligação. Assistência á chegada
e transporte ao Hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Após o pequeno-almoço, saída para visita
à cidade de Amman, onde se destacam
as suas avenidas, a cidadela, o centro da
cidade e o Teatro Romano. De seguida,
partida para Jerash, um dos locais mais
bem conservados da civilização Romana.
Em Jerash, visita ao Arco do Triunfo, à Praça
Oval, a Colunata, bem como ao Templo de
Afrodite. De seguida, partida até ao Castelo
de Ajloun, uma fortaleza construída em 1185
e restaurada no século XIII após a invasão
Mongol. É um castelo localizado no topo
da montanha junto à cidade de Ajloun, de
onde se pode contemplar belas vistas sobre
a cidade. Regresso ao hotel em Amman.
Alojamento.

€

2.250,00

+ € 465,54 (Supl. e Taxas)

Partidas
3º Dia Amman / Castelos do Deserto / Mar
Morto
Após o pequeno-almoço, partida para visita
aos Castelos do Deserto Harranah, Amra e
Hallabat. As suas construções remontam
aos séculos VII e XI, tendo sido usados como
fortes para defender o território. De seguida,
saída para o Mar Morto, o ponto mais baixo
e com a mais alta taxa de salinidade da terra,
onde poderá tomar banho e desfrutar de uma
agradável sensação de flutuar. Além disso, as
águas salgadas têm propriedades curativas.
Alojamento.
4º Dia Mar Morto / Madaba / Monte Nebo /
Shobak / Petra
Após o pequeno-almoço, visita da Igreja de São
Jorge, em Madaba, onde se encontra o mosaico
do séc. VI que representa o mapa mais antigo
(em mosaico) da Terra Santa. Continuação em
seguida para o Monte Nebo, lugar de onde
Moisés admirou a terra prometida. Deste
ponto é possível desfrutar de uma magnífica
vista do Vale do Jordão, Jericó e Mar Morto.

Terças

Destaques
- Visita às famosas ruínas de Petra
- Visita ao Mar Morto
- Noite em tendas no deserto de Wadi Rum
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

Antes de chegar a Petra, visita ao castelo de
Shobak, construído pelo Rei Balduíno I para
vigiar a rota entre o Egipto e Damasco. Jantar
e alojamento.
5º Dia Petra
Após o pequeno-almoço, dia inteiramente
dedicado à visita de Petra, a famosa cidade
Nabateia. Esta maravilha foi completamente
escavada na rocha rosa e violeta, entre os anos
300 e 400 A.C. A visita inicia-se pelo Tumulo dos
Obeliscos e depois por el Siq, um vale fechado
ao longo de 1 km e que conduz ao Tesouro (AlKhazneh), um túmulo colossal e decorado com
colunas e esculturas de um detalhe e beleza
incomparáveis. Continuação do passeio pela
rua das fachadas e do teatro. Regresso ao
hotel. Alojamento.

6º Dia Petra / Pequena Petra / Wadi
Rum
Após o pequeno-almoço, saída para
visitar pequena Petra, um pequeno
enclave Nabateu de grande encanto.
Partida em seguida para Wadi Rum,
também chamado como o Vale da Lua.
Rodeado de uma deslumbrante paisagem
de montanhas de cor púrpura, saída para
um passeio pelo deserto em veículos
4x4, durante aproximadamente duas
horas. Alojamento em acampamento.
7º Dia Wadi Rum / Amman / Maldivas
Em hora a informar localmente,
transporte ao aeroporto de Amman.
Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Malé. Noite a bordo.

8º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha
escolhida. Alojamento.
9º ao 10º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.
11º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto de Malé. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 2.250,00 + € 465,54 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Amman
Mar Morto
Petra
Wadi Rum
Maldivas

Mena Tyche Amman
Ramada Resort & Spa Dead Sea
Grand View Petra
Sun City Camp Wadi Rum
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 2.415,00 + € 465,54 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Amman
Mar Morto
Petra
Wadi Rum
Maldivas

Bristol Amman
Holiday Inn Dead Sea
Hayatt Zaman Petra
Sun City Camp Wadi Rum
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Luxo - desde € 2.455,00 + € 465,54 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Amman
Mar Morto
Petra
Wadi Rum
Maldivas

The Boulevard Arjaan by Rotana Amman
Crowne Plaza Dead Sea
Hayatt Zaman Petra
Sun City Camp Wadi Rum
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento na Jordânia, nos hotéis referidos ou similares de
Categoria escolhida em Regime de Meia Pensão
• Alojamento nas Maldivas, no hotel e regime alimentar escolhido
• Visitas em regular, mencionadas como incluídas e com guia local
em espanhol
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
Visto da Jordânia (obtido à chegada)
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Ajloun
Jerash

Mar
Morto

Castelos do Deserto
Amman
Madaba
Monte Nebo

Shobak
Petra
Wadi Rum

Malé

Maldivas

Desde

Encantos de Oman e Maldivas
12 Dias / 10 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Muscat
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida no voo com destino a Muscat, via uma
cidade de ligação. Assistência à chegada e
transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Muscat / Barkha / Nakhal / Al Hazm /
Muscat
Após o pequeno-almoço, saída para visita
à região de Batinah, uma das zonas mais
férteis de Oman. A primeira paragem será na
pequena aldeia piscatória de Barkha onde se
visita o mercado de peixe. Continuação da
viagem para a aldeia de Nakhal, famosa pelas
suas fontes termais e pelo forte, construído no
século XVI. De tarde, saída para visita ao forte
de Al Hazm, um dos fortes mais bonitos de
Oman. Regresso a Muscat. Alojamento.
3º Dia Muscat
Após o pequeno-almoço, visita da cidade de
Muscat, começando com a visita da Mesquita
de Qaboos, uma obra prima construída em

2.575

+ €

€
,00
417,35 (Supl. e Taxas)

Partidas
marmore e pedra arenisca. Em seguida, visita
exterior do Palácio de Al-Alam, residência do
Sultão. Em seguida visita panorâmica dos fortes
Jalali e Mirani, construídos pelos portugueses
no século XVII. Mais tarde, a visita continua pela
parte antiga da cidade, com visita ao museu
Bait Al Zubair, que alberga varias colecções
de objectos que representam a cultura de
Oman. Por fim, passeio pelo Souk de Muttrah
que ainda mantém a atmosfera oriental. A
meio da tarde, saída para um cruzeiro de 2
horas ao longo da costa de Muscat, podendo
apreciar a bonita paisagem das montanhas e
arquitectura local. Haverá ainda a possibilidade
de ver golfinhos durante o passeio. Regresso
ao hotel e alojamento.
4º Dia Muscat / Jabrin / Bahla / Nizwa
Após o pequeno-almoço, partida em direcção
ao interior de Omã para visitar em Jabrin, um
dos mais bonitos fortes de Oman. Este castelo
foi construído em 1675 pelo Imã Sultão Bin
Bil’Arab como segunda residência. É famoso
pelos seus tectos pintados, paredes decoradas

Fevereiro - 7, 14 e 28
Março - 7, 14 e 28
Abril - 4
Maio - 23
Junho - 13
Julho - 11
Agosto - 15
Setembro - 12 e 26
Outubro - 10 e 24
Novembro - 7, 21 e 28
Dezembro - 19 e 26

Destaques
-Visita aos castelos portugueses de Jalali e Mirani
-Visita aos Fortes de Nakhal, Jabrin e Nizwa
- Estadia em tendas no Deserto deWahiba
- Possibilidade de nadar nas piscinas naturais de
Wadi Bani Khaled
-Visita ás tartarugas de RasAl Jinz
-Cruzeiro na baía de Muscat para ver os golfinhos
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

com arabescos e ornamentos em estuque
ou madeira. Visita ainda ao forte de Bahla.
Após almoço pic-nic, visita ao palmeiral de Al
Hamra, onde ainda se vislumbram muitas casas
tradicionais em barro. Em seguida, viagem até
a aldeia de Misfah onde é possível passear e
ver os canais de irrigação tradicionais (falaj).
Chegada por fim a Nizwa, antiga capital de
Oman, que desfrutou de um período prospero
durante o reinado da dinastia de Ya’ruba (1624
– 1744). Alojamento.
5º Dia Nizwa / Wahiba
Após o pequeno-almoço, visita do forte
de Nizwa, com a sua imponente torre de
vigilância e de onde se pode admirar uma
magnífica paisagem sobre o palmeiral, as
montanhas e a cúpula da mesquita. Tempo
livre para poder passear pelo famoso souk.
Partida em seguida para o deserto de Wahiba,
com paragem em caminho na aldeia de Birkat
al Mauz que conserva ainda a sua atmosfera
tradicional e exótica. Ao chegar ao deserto,

passeio em 4x4 pelas dunas para apreciar o
entardecer no deserto. Jantar e alojamento
em tendas.
6º Dia Wahiba / Wadi Bani Khaled / Ras Al Jinz
Após o pequeno-almoço, partida em direcção
a Wadi Bani Khaled, nas montanhas de Hajjar,
um dos ícones naturais mais impressionantes
do Sultanato de Oman. Este local é famoso
pelas suas piscinas naturais e bela vegetação.
De tarde, continuação da viagem para sul
através da região de Já’alan, onde será feita
uma paragem para fotografar a mesquita.
Chegada à cidade costeira de Ras Al Jinz, onde
é possível ver tartarugas. Jantar e alojamento.
7º Dia Ras Al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Muscat /
Maldivas
Após o pequeno-almoço, viagem até Sur onde
se visitam os estaleiros dos tradicionais Dhows
de madeira. Em seguida, partida para Wadi
Tiwi, de onde se podem observar um conjunto
de bonitas piscinas de água turquesa e cascatas

no meio do deserto e onde será possível nadar.
Regresso pela costa até Muscat. Transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino às Maldivas, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
8º Dia Maldivas
Assistência à chegada a Malé e transporte ao
hotel escolhido. Alojamento.
9º ao 10º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas praias do Indico
para desfrutar da praia, apreciar os corais
e peixes tropicais ou praticar os inúmeros
desportos aquáticos disponíveis nos hotéis.
11º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto. Formalidade de embarque e partida
em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 2.575,00 + € 417,35 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Muscat
Nizwa
Wahiba
Ras Al Jinz
Maldivas

Muscat Holiday
Falaj Daris Nizwa
Arabian Orix Camp
Sur Plaza
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 2.880,00 + € 417,35 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Muscat
Nizwa
Wahiba
Ras Al Jinz
Maldivas

Grand Millenium Muscat
Golden Tulip Nizwa
Desert Nights Camp
Sur Plaza
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em Oman, nos hotéis referidos ou similares em
regime de pequeno-almoço
• 2 Almoços e 4 Jantares em Oman
• Alojamento nas Maldivas, no hotel e regime alimentar escolhido
• Visitas em regular, mencionadas no itinerário e com guia em
espanhol
• 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 de Oman
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Muscat
Rustaq
Bahla
Nizwa
Jabrin

Nakhl
Wadi Tiwi
Wadi Bani
Khaled

Sur
Ras
Al Jinz

Wahiba
Malé

Maldivas

Desde

Descoberta da India e Maldivas
12 Dias / 9 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Delhi
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida com destino a Delhi, via uma cidade de
ligação. Noite a bordo.
2º Dia Delhi
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descansar. Alojamento.
3º Dia Delhi
Após o pequeno-almoço, saída para visita
aos pontos de maior interesse de Velha Delhi,
com destaque para a Mesquita de Jama
Majid, uma das maiores mesquitas da Ásia e
construída em arquitectura hindu e mongol.
Em seguida, visita ao maior mercado da Ásia,
Chandni Chowk, incluindo um fascinante
passeio de “Rickshaw” pelas ruas estreitas de
Delhi e vista panorâmica do Forte Vermelho
(exterior). Antes de almoço, visita a Raj Ghat,
um memorial a Mahatma Ghandi. De tarde,
visita a Nova Delhi, que reflete bem a herança
britânica na capital indiana. Visita panorâmica

€

1.560,00

+ € 443,42 (Supl. e Taxas)

Partidas
ao Portal da Índia, ao Edifício do Parlamento e
a Rastrapathi Bhawan, o Palácio Presidencial.
Continuação do passeio em direção ao sul
de Delhi, para visita ao Qutub Minar, a mais
alta torre em pedra da Índia. Segue-se visita
ao Agrasen ki Baori, um poço tradicional
do século XIV que foi construído durante
o período Tughalq do Sultanato de Delhi.
Tempo livre para visita ao mercado local
de Connaught. O dia termina com visita ao
templo dos Sikhs, Guruduwara Bangla Sahib.
Jantar e alojamento.
4º Dia Delhi / Samode / Jaipur
Após o pequeno-almoço, partida para a
magnífica cidade de Jaipur, capital do estado
do Rajasthan. Em caminho, visita ao Palácio
de Samode, localizado numa antiga rota
das caravanas. Almoço no palácio. O Palácio
encontra-se fabulosamente decorado com
murais que datam de há 300 anos, a maior parte
dos quais alusiva a motivos religiosos. Chegada
a Jaipur e participação numa cerimónia Aarti
no templo de Birla. Jantar e alojamento.

Terças

Destaques
- Visita de Delhi com passeio de Rickshaw
- Visita ao Forte de Amber e ao Palácio
dos Ventos
- Participação numa cerimónia Aarti em
Jaipur
- Visita ao famoso Taj Mahal, simbolo do
Amor
- Regime de Pensão Completa na India
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

5º Dia Jaipur
Após o pequeno-almoço, visita ao Forte Amber,
construído no século XVI por Raja Man Singh I. Subida
ao Forte, de elefante ou, em alternativa, em jipe. De
seguida, visita ao Templo Galta ji, lar de centenas
de macacos e dedicado a Ganesh, o Deus elefante.
Almoço num restaurante local e visita a uma loja de
doces. De seguida, visita ao Palácio da Cidade, um
complexo impressionante de palácios, jardins e pátios
requintados, arte decorativa e portas esculpidas. O
palácio abriga várias estruturas, comoChandra Mahal,
Mubarak Mahal e Diwan-I-Khas. Segue-se o Jantar
Mantar ou Observatório Astronómico com o maior
relógio de sol em pedra do mundo e onde ainda hoje é
possível fazer observações. Passagem pelo templo de
Baldev ji onde se pode observar as tradições e cultura
local e paragem no restaurante do forte Nahargarh,
que está situado nas colinas de Araveli e de onde é
possível ter uma vista magnífica da cidade de Jaipur.
Resto da tarde para explorar os mercados locais.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
6º Dia Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Após o pequeno-almoço, saída em direção a Agra,

visitando em caminho a cidade de Fatehpur Sikri,
construída no séc. XVI e abandonada pouco tempo
depois devido à falta de água. Esta cidade mantém,
em grande parte, muito bem conservados os seus
palácios e mesquitas, como há 400 anos. Após o
almoço, continuação para Agra. Ao final da tarde
visita a Mehtab Bagh. O jardim Mehtab ou Jardim
do Luar era uma extensão do Jardim Taj Mahal, do
outro lado do rio e era usado de noite para observar
o reflexo do Taj Mahal no lago octagonal e no rio.
Jantar e alojamento.
7º Dia Agra / Delhi
Após o pequeno-almoço, visita ao célebre
Taj Mahal. Construído no sec. XVII, durante 22
anos e com o esforço de 20000 homens, este
magnífico mausoléu, em mármore branco e
ricamente decorado com pedras semipreciosas,
foi mandado edificar pelo Imperador Shah
Jahan como expressão do seu amor pela
Raínha Mumtaz. Apresenta no interior, uma
esplendorosa harmonia baseada na arquitectura
hindú e muçulmana. Visita ainda ao Forte de
Agra, construído na margem do rio Yamuna,

sede do Império Mughal durante várias gerações.
Após o almoço, partida para Delhi. Jantar num
restaurante local e transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Malé. Noite a bordo.
8º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte ao hotel
escolhido. Alojamento.
9º ao 10º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes
tropicais ou praticar os inúmeros desportos
aquáticos disponíveis nos hotéis.
11º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida
no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de
ligação. Noite a bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde €1.560,00 + € 443,42 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Delhi
Jaipur
Agra
Maldivas

Mint Oddles New Delhi
Mansingh Palace Jaipur
Mansingh Palace Agra
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Superior - desde € 1.590,00 + € 443,42 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Delhi
Jaipur
Agra
Maldivas

The Suryaa Delhi
Ramada Jaipur
Doubletree Hilton Agra
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde €1.740,00 + € 443,42 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos

Inclui no Preço Base

Delhi
Jaipur
Agra
Maldivas

Le Meridien Delhi
Hilton Jaipur
Taj Agra
The Barefoot Eco Hotel

• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento na India em hotéis de categoria escolhida, em regime
de pequeno-almoço e no regime alimentar escolhido nas Maldivas
• 5 Almoços e 5 Jantares na India
• Visitas referidas no itinerário, em Regular, com guia local em
espanhol
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada
• Visto da India

Delhi
Samode
Jaipur

Malé

Agra
Fatehpur
Sikri

Maldivas

Desde

Jóias do Sri Lanka e Maldivas
10 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Colombo
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Colombo, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Colombo
Assistência à chegada ao aeroporto de Colombo e início de visita panorâmica da cidade,
que possui a maior população do país, cerca de
600.000 habitantes. A capital comercial do Sri
Lanka, localizada na costa oeste da ilha, é uma
cidade vibrante, cheia de vida e com uma impressionante mistura de arquitetura moderna,
edifícios coloniais e algumas ruínas. Devido ao
seu grande porto natural e à sua posição estratégica nas rotas de comércio marítimo que
ligam o leste e o oeste, faz mais de 2000 anos
que os comerciantes têm conhecimento da sua
existência. A cidade é dividida em diferentes
áreas, sendo a central a que engloba o centro
de negócios, a zona de restauração e lazer.
Na visita, oportunidade de ver os lugares mais
representativos de Colombo, o Forte, o bairro

€

1.615,00

+ € 546,62 (Supl. e Taxas)

Partidas
residencial de Petah, os Jardins de Cinnamon, o
parque Galle Face e o parque Viharamahadevi.
Alojamento.
3º Dia Colombo / Sigiriya / Dambulla / Sigiriya
Após o pequeno-almoço partida para Sigiriya.
Visita ao complexo de Sigiriya, um antigo complexo de palácios construído durante o reinado
do rei Kasyapa (477-495) e classificado como
Património Mundial em 1982. As ruínas do palácio estão localizadas no topo de uma impressionante rocha de pedra vermelha, a 180 m acima da selva, que fica aos seus pés no meio de
todo o complexo. Na parte central, está a parede do Espelho, onde estão as famosas pinturas
das donzelas Apsara. Além do Lion Gate, que
dá acesso ao topo. Na parte inferior da rocha
fica o palácio inferior e os fossos, muros e jardins que se estendem ao longo de centenas de
metros da base rochosa. Este espetacular conjunto surpreende o visitante pela criatividade
de sua construção e pelo magnífico local de sua
localização. De seguida, visita a Dambulla, cujo
complexo de cavernas convertidas no Templo

Diárias

Destaques
- Visita ao Rochedo de Sigiriya
- Visita ás Grutas de Dambulla
- Visita de Polonnaruwa
- Safari no Parque Nacional de Minneriya
- Visita á antiga capital de Kandy
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

Dourado, é seu principal foco de atração por
sua singularidade e por ser o maior sistema
de cavernas do país. Além disso, este conjunto
mantém uma importante e grande coleção de
imagens de Budha, por volta de 153, que representam os diferentes estágios de sua vida.
Estes, por sua vez, são cercados por pinturas e
murais fascinantes, que se estendem por uma
área de 2.100 quilômetros quadrados. Toda
essa área de grande importância cultural e religiosa foi construída pelo rei Walangambahu no
primeiro século a.C. e foi declarado Patrimônio
da Humanidade em 1991. Alojamento.
4º Dia Sigiriya / Polonaruwa / Minneriya /
Sigiriya
Após o pequeno-almoço, saída até Polonnaruwa, uma das antigas capitais do Sri Lanka,
sendo a sede dos reis cingaleses dos séculos
XI a XIII. Em 1982, foi declarado Patrimônio
da Humanidade. Visita às famosas estátuas
dos Budas de Gal Vihara, três grandes estátuas esculpidas numa parede rochosa, que
se destacam pelos detalhes e impressionam
pelo tamanho. A primeira e a segunda des-

sas estátuas representam um Buda sentado
numa posição de meditação; enquanto o
terceiro e maior, com 14 metros de comprimento, representa a figura reclinada. De tarde, visita ao Parque Nacional de Minneriya,
que possui uma grande variedade de animais
com destaque para búfalos, veados, leopardos, chacais, repteis, 160 espécies de aves e
78 variedades de borboletas. É, no entanto,
famoso pela sua grande população de elefantes, que vagueiam livremente pela selva.
Alojamento.
5º Dia Sigiriya / Kandy
Após o pequeno-almoço, partida para Kandy, com paragem no jardim de especiarias de
Matale. Kandy é conhecida como a capital das
montanhas, além de ser o coração do budismo
no país. No meio das ruas e bazares, encontramos o Mercado Municipal ou o Centro de Artes
e Ofícios, lugares que se destacam pelo afluxo
de pessoas e por sempre serem incentivados
pela população local. Visita ao Dalada Maligawa, um complexo arquitetónico formado por
pavilhões rosa com telhados vermelhos onde

está localizado o Templo do Dente de Buda, o
principal centro religioso dos seguidores budistas no qual a relíquia do dente de Buda é venerada. Alojamento.
6º Dia Kandy / Colombo / Maldivas
Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Malé. Assistência à chegada e
transporte ao hotel escolhido. Alojamento.
7º ao 8º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico
para desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes tropicais ou praticar os inúmeros desportos
aquáticos disponíveis nos hotéis.
9º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde € 1.615,00 + € 546,62 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Colombo
Sigirya
Kandy
Maldivas

Grand Oriental Hotel Colombo
Kasapa Lions Rock Sigirya
Topaz Hotel Kandy
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Superior - desde € 1.630,00 + € 546,62 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Colombo
Sigirya
Kandy
Maldivas

The Ozo Colombo
Amaya Lake Dambulla
Amaya Hills Kandy
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 1.825,00 + € 546,62 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Colombo
Sigirya
Kandy
Maldivas

Galle Face Hotel Colombo
Elephant Corridor Sigiriya
Earls Regency Kandy
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde €2.305,00 + € 546,62 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Colombo
Sigirya
Kandy
Maldivas

Uga Residence Colombo
Vil Uyana Hotel Sigiriya
King’s Pavilion Kandy
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de
pequeno-almoço no Sri Lanka e no regime alimentar escolhido
nas Maldivas
• Visitas em privado, referidas como incluídas e com
acompanhamento de condutor / guia em inglês
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Sigiriya
Polonnaruwa
Kandy
Colombo

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada
• Visto do Sri Lanka

Malé

Maldivas

Desde

Stop em Tóquio e Maldivas
11 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Tóquio
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Tóquio, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Tóquio
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Alojamento.
3º e 4º Dia Tóquio
Após o pequeno-almoço, dias livres para
visitas a gosto pessoal. Alojamento.
5º Dia Tóquio / Maldivas
Após o pequeno-almoço, dia livre. Ao final da
tarde, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino a
Malé. Noite a bordo.

€

1.835,00

+ € 529,34 (Supl. e Taxas)

Partidas
6º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte ao hotel
escolhido. Resto do dia livre. Alojamento.

Diárias

7º ao 9º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do
Índico para desfrutar da praia, apreciar
os corais e peixes tropicais ou praticar os
inúmeros desportos aquáticos disponíveis
nos hotéis.
10º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida no voo de regresso a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
11º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Tóquio

Malé

Categoria Turística - desde €1.835,00 + € 529,34 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Tóquio
Maldivas

Ibis Tokyo Shinjuku
The Barefoot Eco Hotel

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, tipos de quarto e regime escolhidos
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
A taxa de Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu
Atoll e Riu Palace) - a pagar localmente à chegada

Maldivas

Desde

Japão Maiko e Maldivas
12 Dias / 9 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Osaka
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Osaka, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Osaka
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Alojamento.
3º Dia Osaka / Nara / Quioto
Após o pequeno-almoço, saída para visita
ao castelo de Osaka. De seguida, partida
para Nara, onde se respira a atmosfera da
antiga cultura japonesa. A cidade foi muito
maior do que na actualidade, repleta de
palácios, templos e mansões. Os diversos
incêndios e o passar do tempo encarregaramse de reduzir a sua grandiosidade. Visita ao
Templo de Todaiji, que alberga o grande
Buda “Daibutsu”, a maior estátua de Buda em
bronze do mundo, com 16 metros de altura e
452 toneladas de peso. Visita ainda ao parque
dos veados. Após almoço, visita ao Templo

€

3.195,00

+ € 529,34 (Supl. e Taxas)

Partidas
de Fushimi Inari, enclave único com vários
km de caminho repletos dos característicos
Torii de cor vermelha. Chegada a Quioto e
alojamento.
4º Dia Quioto
Após o pequeno-almoço, visita da cidade que
foi capital do país por 1000 anos e é o coração
cultural e espiritual do Japão. A visita inclui o
jardim zen do Templo Tenryu-ji, o Bosque de
Bambu de Arashiyama, o Templo de Kinkakuji,
mais conhecido como Pavilhão de Ouro, que
se encontra junto a um lago e rodeado de
um exuberante jardim. Foi de início a Villa de
recreio do Shogun Ashikaga mas após a sua
morte foi convertido num templo budista.
O edifício actual coberto de folha de ouro
é uma réplica do original que ardeu em
1950 após permanecer intacto por mais de
550 anos. Por fim, visita ao Castelo de Nijo,
que foi a residência do Shogún Tokugawa,
caracterizado pela sua arquitetura delicada
e decoração sóbria. Após almoço, tarde livre
para visitas a gosto pessoal. Alojamento.

Segundas

Destaques
- Visita do Castelo de Osaka e de Nara
- Visita de dia inteiro a Quioto
- Visita do Parque Nacional de Hakone
(Monte Fuji)
- Visita de Meio dia de Tóquio
- 4 Almoços e 1 Jantar no Japão
- Possibilidade de dormir num típico
Ryokan Japonês
- Praia numa ilha de sonho das Maldivas

5º Dia Quioto / Hakone
Após o pequeno-almoço, partida no comboiobala com destino a Hakone. Chegada e início
da visita ao Parque Nacional de Hakone,
começando com um mini-cruzeiro pelo
lago Ashi e subida de teleférico ao Monte
Komagatake, a partir de onde, se as condições
climatéricas forem favoráveis, é possível
desfrutar de uma bela vista do Monte Fuji.
Após almoço, transporte ao hotel e resto da
tarde. Alojamento.

Meiji. O segundo ponto de visita, é o Templo
de Asakusa Kannon, dedicado à deusa da
Misericórdia e rodeado de ruelas típicas da
época Edo, conhecido como Nakamise-dori.
Por fim, visita à Torre de Tóquio. Alojamento.

6º Dia Hakone / Tóquio
Após o pequeno-almoço, partida para
Tóquio. Após almoço, visita ao templo de

8º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte ao hotel
escolhido. Resto do dia livre. Alojamento.

7º Dia Tóquio / Maldivas
Após o pequeno-almoço, dia livre. Ao final da
tarde, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino a
Malé. Noite a bordo.

9º ao 10º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do
Índico para desfrutar da praia, apreciar
os corais e peixes tropicais ou praticar os
inúmeros desportos aquáticos disponíveis
nos hotéis.
11º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida no voo de regresso a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Turística - desde €3.195,00 + € 529,34 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Osaka
Kyoto
Hakone
Tóquio
Maldivas

Monterey Le Frere Osaka
Karasuma Kyoto
Hakone Sengokuhara Prince
Shinjuku Washington Tokyo
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Superior - desde € 3.580,00 + € 529,34 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Osaka
Kyoto
Hakone
Tóquio
Maldivas

Rhiga Royal Osaka
Cross Hotel Kyoto
Hakone Sengokuhara Prince (Quarto Premier)
Hyatt Regency Tokyo
The Barefoot Eco Hotel

Categoria Primeira - desde € 3.890,00 + € 529,34 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Osaka
Kyoto
Hakone
Tóquio
Maldivas

Rhiga Royal Osaka (Tower Wing)
Cross Hotel Kyoto
Ryokan Ryuguden Hakone
Hilton Tokyo
The Barefoot Eco Hotel

Inclui no Preço Base
• Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de
pequeno-almoço
• 4 Almoços e 1 Jantar no Japão
• Visitas em regular, referidas como incluídas e com
acompanhamento de guias locais em espanhol
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu
Palace) - a pagar localmente à chegada

Tóquio
Quioto Hakone
Osaka
Nara
Malé

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.

