PROGRAMAÇÃO 2020

Agência Rainha Santa Isabel Viagens e Turismo, Lda

Para os nossos clientes e amigos,
Chegou 2020 e a Rainha Santa Isabel Viagens e Turismo apresenta mais uma vez a sua
programação para o ano que agora começa, como vos habituámos ano após ano.
Diversificámos os destinos, desde os mais convencionais a alguns invulgares, criámos
novos programas, alterámos e melhorámos outros, selecionámos Hotéis, Restaurantes,
Guias e Transportes, sempre para que todos os serviços por nós disponibilizados vão de
encontro às vossas expectativas. Pode considerar como garantia dos nossos 27 anos de
existência que em todas as nossas viagens, irá encontrar um grupo agradável e profissionais que irão fazer tudo para que desde uma pequena viagem de 1 dia a uma
viagem intercontinental de várias semanas, o nosso espírito, dedicação e metodologia
de trabalho seja semelhante.
Deixe-se seduzir por esta variada oferta de viagens. Estaremos à sua espera para que
encontre o melhor destino.
Equipa da Rainha Santa Isabel
“A Felicidade é um modo de viajar, não um destino.” – Roy Goodman

JANEIRO
Dia 05: Almoço de Reis – RESTAURANTE QUINTA DAS OLIVEIRAS – Visita ao Museu
Metalúrgica Duarte Ferreira no Tramagal – Novidade
Dia 11: CIRQUE DU SOLEIL – Espetáculo CORTEO – Altice Arena ( NOVIDADE )
Dia 19: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 19: Parque Mayer – Teatro Maria Vitória - REVISTA Pare, Escute e…. Ria! – Novo
programa
Dia 25: Visita ao Santuário de GUADALUPE
Dia 26: LISBOA com visita ao Planetário e Museu Nacional dos Coches ( NOVIDADE )

FEVEREIRO
Dia 01: NOVO PROGRAMA - ARACENA – Com visita à Gruta das Maravilhas, Museu
del Jamon e Passeio de Comboio Turístico
Dia 02: OLEIROS – Com visita aos Passadiços do Penedo Furado e Almoço com
ementa de Cabrito Estonado ( NOVIDADE )
Dia 02: CHICAGO MUSICAL – Teatro da Trindade – Com visita ao Museu do Dinheiro
– Novidade
Dias 08 e 09 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA -Fim-de-semana – SALAMANCA – La
Alberca – Penha de Francia
Dia 09: Almoço de Leitão na Bairrada – Restaurante Rui dos Leitões – Com visita às
Caves Aliança e Coimbra
Dia 15: Passeio à SERRA DA ESTRELA - Com almoço no Restaurante do ALBERTINO
em Folgosinho – Com visita a Linhares da Beira
Dia 16: MÉRIDA – Capital da Lusitânia – Com visita ao Teatro – Anfiteatro – Museu
Romano e Passeio de Comboio Turístico
Dia 16: MARISCADA DOS NAMORADOS – ERICEIRA – Restaurante Viveiros do Atlântico - Com Música ao Vivo
Dia 16: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
De 22 a 25 [4 Dias]: CARNAVAL 2020 – CASTELA MEDIEVAL – Visitando: Salamanca
– Burgos – Covarrubias – Santo Domingo de Silos – Desfiladeiro de Yecla – Lerma –
Aranda del Duero - Valladolid ( NOVIDADE )
De 22 a 25 [4 Dias]: NOVO PROGRAMA - CARNAVAL 2020 – COSTA DA LUZ E PUEBLOS BLANCOS DE ANDALUZIA – Visitando: Ronda – Setenil de Las Bodegas – Carnaval de Cadiz – Grazalema – Arcos de la Frontera – Rota – Sanluncar de Barrameda
– Jerez de la Frontera
Dia 23: Almoço de DOMINGO DE CARNAVAL no Restaurante “A LAREIRA” - Lanche
e Baile de Carnaval – Com visita às Caldas da Rainha e Foz do Arelho
Dia 25: Almoço de TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL no Restaurante “A GRALHA” –
Lanche e Baile de Carnaval – Com visita ao Ecoparque da Pia do Urso
Dia 29: NOVO PROGRAMA -TRUJILLO – Terra de Conquistadores

MARÇO
Dia 01: NOVO PROGRAMA - PARQUE MAYER - Teatro Maria Vitória - REVISTA Pare,
Escute e…. Ria! - 2ª DATA
Dias 07 e 08 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA - AMENDOEIRAS EM FLOR – BEIRA ALTA E
TRÁS-OS-MONTES – Serra da Estrela – Seia – Museu do Pão – Figueira de Castelo Rodrigo – Escalhão Barca - D´Alva – Torre de Moncorvo – Vila Nova de Foz Côa - Novo Programa
Dia 08: Dia da Mulher – Restaurante ACORDEON – Com visita ao Fórum Montijo
Dia 14: TONY CARREIRA – Tour “Estou Aqui” – Altice Arena
Dias 14 e 15 [2 Dias]: Fim-de-semana do FADO – LISBOA CASTIÇA – Bairro da Mouraria – Jantar na Maria da Mouraria – Museu do Fado – Bairro de Alfama – Casa Museu
Amália Rodrigues ( NOVIDADE )
Dia 15: CASTELO BRANCO Cultural ( NOVIDADE )
De 17 a 21 [5 Dias]: NOVO PROGRAMA - FALLAS DE VALÊNCIA - A maior Festa de
Espanha – Cullera – Alicante – Múrcia
Dias 21 e 22 [2 Dias]: Fim-de-semana – FEIRA DO CORDEIRO À MODA DE MONÇÃO
- FODA – Com visita ao Palácio da Brejoeira ( NOVIDADE )
Dia 22: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 22: COUDELARIA DE ALTER DO CHÃO – Alter Real – Visita à Coudelaria, Alter do
Chão, Crato e Flor da Rosa e almoço com ementa regional ( NOVIDADE )
Dias 28 e 29 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA -PORTO CULTURAL – 5ª Edição – As últimas
grandes novidades do Porto: World of Discovery – Teatro Nacional São João: Espetáculo A Castro – Porto Legends – Museu do Carro Elétrico
Dia 29: Almoço com ementa de LAMPREIA – PENACOVA ( NOVIDADE )

De 29/03 a 09/04 [12 Dias]: A ÍNDIA DOS MARAJÁS – Bombaim – Udaipur – Jaipur –
Fatehpur – Agra – Varanasi - Deli – Circuito Tudo Incluído
De 29/03 a 13/04 [16 Dias]: A ÍNDIA DOS MARAJÁS – Com Extensão a GOA - Bombaim
– Udaipur – Jaipur – Fatehpur – Agra – Varanasi – Deli – Goa – Circuito Tudo Incluído (
NOVIDADE )

ABRIL
Dia 04: NOVO PROGRAMA - AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES – Vale de Alcântara – Reservatório da Mãe D´Água das Amoreiras e Estação Elevatória a vapor dos Barbadinhos
Dia 05: HERDADE VALE DA ROSA – Ferreira do Alentejo – Experiência na Terra da Uva sem
Grainha à Descoberta do Alentejo Inovador - Almoço Regional e Lanche ( NOVIDADE )
Dia 04 e 05 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA – PARAÍSO EXTREMENHO – Visitando: Cória
– Plasencia – Comarca de la Vera – Mosteiro de Yuste – Garganta de Olla – Parque de
Monfrague
De 04 a 11 [8 Dias]: AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL – Praga, Karlovy Vary, Bratislava, Budapeste, Passeio de Barco no Danúbio, Viena - Circuito Tudo Incluído - *
De 04 a 11 [8 Dias]: TURQUIA MÁGICA – Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir - Circuito Tudo Incluído - *
De 10 a 12 [3 Dias]: PÁSCOA 2020 – Semana Santa em SANTIAGO DE COMPOSTELA
– Descubra a Galiza e assista às Celebrações Pascais neste grande Santuário do
Mundo - Programa Clássico
De 10 a 13 [4 Dias]: PÁSCOA 2020 – À DESCOBERTA DO NORTE DE MARROCOS –
Cidade Azul, local único e mágico: CHEFCHOUEN – Visitando: Algeciras – Ceuta –
Tetuan – Tanger – Cabo Spartel – Grutas Hercules - Super Oferta Low-Cost
De 09 a 12 [4 Dias]: NOVO PROGRAMA - PÁSCOA 2020 – LONDRES – “A Joia da Coroa”
Dia 12: Almoço de DOMINGO DE PÁSCOA - Restaurante D. ISILDA – Palmela – Com
visita ao Palácio da Bacalhoa e Museu da Música Mecânica ( NOVIDADE )
Dia 18: NOVO PROGRAMA - BADOCA SAFARI PARK - Visita ao maior Parque Temático
do Alentejo – Sines – Costa Alentejana
Dia 18 e 19 [2 Dias]: PIODÃO – Serra da Lousã – Serra do Açor – Mata da Margaça – Programa Gastronómico e Paisagístico - Programa Clássico
Dia 19: TUK TUK E HIPPOTRIP - À Descoberta de Lisboa por Terra e por Mar
De 22 a 26 [5 Dias]: PICOS DA EUROPA - Picos Asturianos e Picos Cantábricos - Visitando: Leon, Oviedo, Cangas de Onis, Covadonga, Potes, Fuente Dé, Santilhana del
Mar, Santander, Costa Cantábrica, Parque Cabárceno e Palência - Programa Clássico
Dia 25 e 26 [2 Dias]: TESOUROS ESCONDIDOS NO INTERIOR CENTRO DE PORTUGAL
– Pombal – Santiago da Guarda – Casal de São Simão – Monte de Nossa Senhora da
Confiança – Aldeia de Álvaro – Oleiros – Sertã – Dornes ( NOVIDADE )
Dia 25: NOVO PROGRAMA - ÓBIDOS – Festival Internacional do Chocolate

Dia 26: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 26: SINTRA I – Quinta da Regaleira
De 27/04 a 01/05 [5 Dias]: INNSBRUCK – MUNIQUE – Castelo Neuschwanstein – Circuito Tudo Incluído ( NOVIDADE )
De 29/04 a 03/05 [5 Dias]: ROMA – VATICANO – VITERBO – ASSIS – Circuito Tudo
Incluído ( NOVIDADE )
De 29/04 a 03/05 [5 Dias]: MADEIRA – Funchal – Festa da Flor 2020
De 30/04 a 04/05 [5 Dias]: MADEIRA – Funchal – Festa da Flor 2020

MAIO
DIA 01: Chicago Musical – Teatro da Trindade - Com visita ao Museu do Dinheiro – 2ª Data
De 01 a 03 [3 Dias]: ÁVILA E SEGÓVIA
De 02 a 05 [4 Dias]: HOLANDA – Festa das Tulipas – Amesterdão – Com visita a Volendam, Marken, Zaanse Schans, Aalmeer, KeuKenhof ( NOVIDADE )

Dia 02: Feira de SEVILHA
Dia 03: Programa DIA DA MÃE NO RESTAURANTE VALOÁSIS – Lanche e Baile – Com visita
ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres – Sobral do Monte Agraço ( NOVIDADE )
De 03 a 07 [5 Dias]: MADEIRA – Funchal – Festa da Flor 2020
Dias 09 e 10 [2 Dias]: Fim-de-semana – COSTA ALENTEJANA E COSTA VICENTINA –
Visitando: Sines, São Torpes, Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Cabo Sardão, Zambujeira do Mar, Aljezur, Vila do Bispo, Cabo São Vicente, Sagres, Monchique e Foia
Dia 10: BELVER – PASSADIÇOS DO ALAMAL - MAÇÃO – Visita ao Castelo de Belver,
Museu do Sabão e Almoço com ementa de Peixe do Rio ( NOVIDADE )
Dia 10: Programa Especial – TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS – Ópera La Bohème –
Giacomo Puccini ( NOVIDADE )
De 13 a 17 [5 Dias]: SÃO MIGUEL e TERCEIRA – Tudo incluído - *
De 14 a 18 [5 Dias]: LOURDES – PIRINÉUS - ZARAGOZA – Por ocasião da 62º Peregrinação Militar Internacional - Programa Clássico
Dia 17: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 17: MÉRTOLA – Vila Museu – Almoço com ementa regional e visita ao Pulo do
Lobo ( NOVIDADE )
Dias 23 e 24 [2 Dias]: CAMINHOS DE FERRO – De Comboio de Lisboa para a Beira
interior - Visitando: Entroncamento – Museu Nacional Ferroviário – Almoço numa
Carruagem Museu – Linha da Beira Baixa – Com visita a Covilhã – Guarda – Sortelha Belmonte ( NOVIDADE )
Dia 24: NOVO PROGRAMA - Caldeirada em PENICHE com visita guiada ao Forte
De 29/05 a 05/06 [8 Dias]: NOVO PROGRAMA - ENCANTOS DA CROÁCIA, DA ESLOVÉNIA E DO MONTENEGRO : Zagreb - Dubrovnik - Passeio de Barco – Montenegro
- Trogir – Split - Parque Natural de Plitvice Jezera – Ljubliana – Grutas – Postojna - Bled
– Circuito Tudo Incluído
Dias 30 e 31 [2 Dias]: Fim-de-semana - AROUCA - SERRA DA FREITA e PASSADIÇOS
DO PAIVA
Dia 31: NOVO PROGRAMA - COSTA ATLÂNTICA – Guincho – Cabo da Roca – Colares -

JUNHO
De 01 a 08 [8 Dias]: CIRCUITO AÇOREANO – São Miguel – Terceira – Faial – Pico – Tudo
incluído - *
De 05 a 12 [8 Dias]: CIRCUITO À DESCOBERTA DE CABO VERDE – Ilhas de Santiago,
São Vicente e Santo Antão – Circuito Tudo Incluído ( NOVIDADE )
Dias 06 e 07 [2 Dias]: AVEIRO CULTURAL – COSTA NOVA - ILHAVO – Novo Programa
De 07 a 13 [7 Dias]: MARROCOS – À Descoberta do Deserto – Reinos Nómadas –
Amanhecer no Grande Sahara – Visitando: Marrakech, Kasbah, de Ait Bem Haddou –
Zagora – Porta do Deserto – Esfoud – Dunas Merzouga – Gargantas do Todra – Rota
dos Kasbahs – Ouarzazate
Dia 07: Programa Especial – TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS – Ópera La Bohème –
Giacomo Puccini ( NOVIDADE )
Dia 07: SINTRA II – Palácio da Pena
De 08 a 14 [7 Dias]: CAMINHO DE SANTIAGO – Caminho Primitivo – Lugo – Ponte Ferreira – Melide – Arzúa - O Pino – Amenal – Monte Gozo – Santiago de Compostela –
Com Guia do Caminho ( NOVIDADE )
De 10 a 14 [5 Dias]: BARCELONA E VALÊNCIA – O Melhor do Mediterrâneo - Programa
Clássico
Dias 13 e 14 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA - CEREJA 2020 - Cova da Beira - Visitando:
Idanha-a-Nova – Santuário de N. S. do Almurtão – Idanha-a-Velha – Monsanto –
Fundão – Pomar de Cerejas – Alcongosta – Almoço buffet da Cereja na Quinta da
Dança em Castelo Branco - Programa Temático
De 17 a 21 [5 Dias]: SÃO MIGUEL – Tudo incluído - *
De 19 a 27 [9 Dias]: CRUZEIRO FIORDES DO NORTE – As Paisagens mais Belas do
Mundo - Visitando: Trondheim (Noruega) – Alesund (Noruega) – Geiranger e Hellesylt
(Noruega) – Flam (Noruega) – Bergen (Noruega) – Stavanger (Noruega) – Malmo (Copenhaga) - Tudo Incluído a Bordo - *

De 20 a 23 [4 Dias]: BILBAO - COSTA DO CANTÁBRICO – Bilbao – Museu Guggenheim – Portugalete – Gernika – Castro Urdiales - Santander
Dias 20 e 21 [2 Dias]: CAMINITO DEL REY – O Mais Espetacular Passadiço de Espanha - *
Dia 21: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dias 23 e 24 [2 Dias]: PORTO – SÃO JOÃO NO DOURO – Passeio de Barco com jantar –
Seis Pontes e Foz do Douro – Fogo de Artificio visto do Barco - Programa Clássico
De 27/06 a 04/07 [8 Dias]: Férias em LA MANGA DEL MAR MENOR – Costa de Cálida –
Super Oferta Low-Cost
Dia 28: Mariscada na FIGUEIRA DA FOZ

JULHO
De 01 a 11 [11 Dias]: O MELHOR DO CÁUCASO – GEÓRGIA – ARMÉNIA – AZERBEIJÃO
– Visitando: Tbilisi – Erevan – Alaverdi - Baku – Circuito Tudo Incluído - *
De 02 a 07 [7 Dias]: AÇORES – Circuito Tesouros do Atlântico – Terceira – Graciosa –
São Miguel – Santa Maria - *
Dias 04 e 05 [2 Dias]: CRUZEIRO NO DOURO – Régua/Barca D´Alva - Visitando: Amarante e Vila Real
Dia 05: SINTRA III – Palácio de Monserrate
De 10 a 18 [9 Dias]: Férias em BENIDORM – Costa Blanca
De 10 a 25 [16 Dias]: Férias em BENIDORM – Costa Blanca ( NOVIDADE )
Dias 11 e 12 [2 Dias]: Fim-de-Semana – SEGADA E MALHADA NO MINHO – Visita a
Póvoa de Lanhoso e Guimarães ( NOVIDADE )
Dia 12: NOVO PROGRAMA - DINO PARQUE – Lourinhã – Regresso ao Jurássico – Visita
ao Museu da Lourinhã
De 13 a 20 [8 Dias]: CIRCUITO AÇOREANO – São Miguel – Terceira – Faial – Pico – Tudo
incluído - *
De 15 a 19 [5 Dias]: MADEIRA – Beleza Natural - Cultura - Gastronomia - Tudo incluído -*
De 19 a 26 [8 Dias]: ESCÓCIA E PAISAGENS DAS TERRAS ALTAS – Visitando: Liverpool
– Passeio de Barco no Lago Windermere – Glasgow – Destilaria – Stirling – Fort Williaam – Comboio Jacobita – Mallaig – Passeio de Barco no Loch Ness – Inverness –
Glamis – Durham - Middlesbrough - Circuito Tudo Incluído - * ( NOVIDADE )
Dia 19: Passeio de Barco no TEJO INTERNACIONAL – Portas de Rodão – Castelo do Rei
Wamba – Almoço com ementa regional - Novo Programa
Dia 19: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
De 22 a 26 [5 Dias]: NOVO PROGRAMA - PARIS E EURODISNEY
De 23 a 26 [4 Dias]: GALIZA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - DIA DO APÓSTOLO –
RIAS BAIXAS - Ilhas Cies – Visitando: Baiona – Vigo - Ilhas Cies – Santiago de Compostela – La Toja – Grove ( NOVIDADE )
Dias 24 a 29 [6 Dias]: NOVA IORQUE – com visita aos Memorial do 11 de Setembro,
subida ao “Top of the Rock” e Ferry à Estatua da Liberdade - *
De 25/07 a 01/08 [8 Dias]: ITÁLIA CLÁSSICA – Visitando: Roma – Vaticano – Assis –
Siena – Florença – Pisa – Verona – Pádua – Veneza - Milão - Circuito Tudo Incluído - *
Dias 25 e 26 [2 Dias]: DOURO E TRÁS-OS-MONTES – Cruzeiro Régua/Pinhão e Visita
ao Palácio de Mateus
Dia 26: Visita a PENICHE e à ILHA DA BERLENGA

AGOSTO
Dias 01 e 02 [2 Dias]: CRUZEIRO NO DOURO – Porto/Régua/Porto - Com visita à
cidade do Porto – Subida de Comboio e Descida de Barco
De 01 a 05 [5 Dias]: FESTAS GUALTERIANAS em Guimarães e viagem MEDIEVAL em
Santa Maria da Feira – 5 Dias – Programa Cultural – Procissão de São Gualter - Marcha
Gualteriana – Batalha das Flores – Fogos de Artificio e Viagem Medieval na FEIRA o
maior evento de recreação histórica do País ( NOVIDADE )
Dia 02: Cruzeiro no GUADIANA
De 02 a 09 [8 Dias]: TESOUROS DA IRLANDA – Visitando: Dublin – Kilkenny – Castelo
de Kilkenny - Cork – Limerick – Penhascos de Moher – Galway – Kylemore – Westport –
Sligo – Derry – Calçada dos Gigantes - Belfast - Circuito Tudo Incluído - * ( NOVIDADE )
De 05 a 09 [5 Dias]: SÃO MIGUEL – Tudo incluído - *

De 07 a 15 [9 Dias]: RUSSIA – MOSCOVO, S. PETERSBURGO E HELSIÍNQUIA - Circuito
Tudo Incluído - * ( NOVIDADE )
De 08 a 13 [6 Dias]: LOURDES – ANDORRA - ZARAGOZA – Programa Clássico
Dia 09: ALGARVE – Passeio de Barco – Ria Formosa – Ilha do Farol – Ilha da Culatra –
Armona - Olhão ( NOVIDADE )
De 12 a 16 [5 Dias]: SÃO MIGUEL e TERCEIRA – Tudo incluído - *
De 12 a 16 [5 Dias]: MADEIRA – Beleza Natural - Cultura - Gastronomia - Tudo incluído -*
De 13 a 16 [4 Dias]: ALTO MINHO – SISTELO, o Tibete Português – Parque Natural da
Peneda Gerês - Arcos de Valdevez, Ecopista do Vez, Sistelo, Ponte da Barca, Lindoso, Sra.
Da Peneda, Castro Laboreiro, Melgaço, Monção ( NOVIDADE )
Dias 15 e 16 [2 Dias]: CRUZEIRO NO DOURO – Régua/Barca D´Alva - Visitando: Amarante e Vila Real
De 15 a 22 [8 Dias]: FRANÇA, HISTÓRIA E TRADIÇÃO – Visitando: Amiens – Rouen – Caen
– Praias da Normandia – Mont Saint Michel – Rennes – Saint Malo – Dinan – Vale do Loire –
Amboise – Tours – Chevery – Chambord - Paris – Circuito Tudo Incluído - * ( NOVIDADE )
De 15 a 19 [5 Dias]: LA RIOJA – VINHOS & MOSTEIROS – Sória – Tudela - Logroño –
Mosteiros: Santa Maria la Real, Valvanesa, Suso, Yuso, Santo Domingo de la Calzada –
Museu do Vinho – Haro ( NOVIDADE )
De 20 a 23 [4 Dias]: VIANA DO CASTELO - Festas da Senhora da Agonia 2020
De 20 a 26 [7 Dias]: AÇORES – Circuito Tesouros do Atlântico – Terceira – Graciosa – São
Miguel – Santa Maria - *
De 21 a 28 [8 Dias]: NOVO PROGRAMA - ENCANTOS DA CROÁCIA, DA ESLOVÉNIA E
DO MONTENEGRO – Zagreb - Dubrovnik - Passeio de Barco – Montenegro - Trogir – Split Parque Natural de Plitvice Jezera – Ljubliana – Grutas – Postojna - Bled – Circuito Tudo Incluído
De 21 a 29 [9 Dias]: Férias em BENIDORM – Costa Blanca
Dia 23: Mariscada na ERICEIRA – Restaurante Viveiros do Atlântico
Dia 23: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
De 23 a 30 [8 Dias]: SUL DE ITÁLIA – Terra do “Mezzogiorno”– Visitando: Nápoles –
Capri – Costa Amalfitana – Pompeia – Paestum – Alberobello – Matera – Bari – Ostuni
– Lecce – Avelino - Caserta - Circuito Tudo Incluído - * ( NOVIDADE )
De 26 a 30 [5 Dias]: A Mítica EN2 – ESTRADA NACIONAL 2 – De Chaves a Faro 738Km
– Roteiro Gastronómico e Panorâmico que atravessa 11 distritos e 33 Municípios - Visitando: Chaves – Vila Pouca de Aguiar – Vila Real – Régua – Lamego – Castro Daire –
Viseu – Santa Comba Dão – Vila Nova Poiares – Gois – Pedrogão Grande – Vila Rei –
Abrantes – Mora – Alcáçovas – Ferreira do Alentejo – Aljustrel – Castro Verde – Almodôvar – Ourique – São Brás Alportel – Estoi – Faro ( NOVIDADE )
Dias 29 e 30 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA -Douro – COMBOIO HISTÓRICO DA LINHA
DO DOURO – Com Passeio de Barco na Régua e Descoberta da Gastronomia Duriense
De 29/08 a 05/09 [8 Dias]: PARIS, BENELUX E VALE DO RENO – Visitando: Amesterdão, Marken, Roterdão, Antuérpia, Bruxelas, Colonia, Koblenz, Barco no Reno, Luxemburgo – Paris - Circuito Tudo Incluído - *
Dia 30: ALGARVE – Passeio de Barco às GRUTAS ALGARVIAS – Praia de Benagil –
Almoço com ementa regional
De 30/08 a 06/09 [8 Dias]: ESCÓCIA E INGLATERRA – Visitando: Londres, Oxford,
Stratford-Upon-Avon, York, Durham, Edimburgo, Glasgow, Loch Lomond, Stirling,
Passeio de barco no Lago Windermere, Liverpool - Circuito Tudo Incluído - *

SETEMBRO
De 02 a 06 [5 Dias]: SÃO MIGUEL e TERCEIRA – Tudo incluído - *
Dias 04 a 06 [3 Dias]: NOVO PROGRAMA - FEIRAS NOVAS – Ponte de Lima – A
Tradição das Romarias Minhotas
De 05 a 12 [8 Dias]: FÉRIAS EM SALOU – Costa Dourada
Dia 06: CHARNECA RIBATEJANA – Visitando: Salvaterra de Magos, Museu do Rio,
Aldeia Avieira de Escaroupim, Muge, Glória do Ribatejo – Com passeio de barco no rio
Tejo e almoço regional
Dias 12 e 13 [2 Dias]: DOURO E TRÁS-OS-MONTES – Cruzeiro Régua/Pinhão e visita ao
Palácio de Mateus
De 11 a 14 [4 Dias]: Viagem à GALIZA com regresso em CRUZEIRO – Sanxenxo – La
Toja – Grove – Santiago de Compostela - Vigo – Navio Monarch – Tudo Incluído a
Bordo ( NOVIDADE )
Dia 13: CRUZEIRO NO ZÊZERE - Barco São Cristóvão - Barragem de Castelo de Bode
– Com visita a Dornes
De 14 a 21 [8 Dias]: CIRCUITO AÇOREANO – São Miguel – Terceira – Faial – Pico – Tudo
incluído - *
De 16 a 20 [5 Dias]: MADEIRA – Beleza Natural - Cultura - Gastronomia - Tudo incluído -*
De 18 e 20 [3 Dias]: NOVO PROGRAMA - BRAGA e GERÊS - Visitando: Braga, Caldas
do Gerês, São Bento da Porta Aberta - Com Passeio de Barco na Barragem da Caniçada e de Mini-Bus ou carrinha no Parque Natural do Gerês
De 19 a 26 [8 Dias]: AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL – Praga, Karlovy Vary, Bratislava, Viena, Budapeste, Cruzeiro no Danúbio - Circuito Tudo Incluído - *
Dia 20: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 20: SINTRA IV – Palácio da Pena
De 21 a 29 [9 Dias]: CRUZEIRO ILHAS GREGAS – Atenas – Santorini – Marmaris – Creta
(Chania) – Mykonos
De 23 a 27 [5 Dias]: SÃO MIGUEL - Tudo incluído - *
Dias 26 e 27 [2 Dias]: Cruzeiro no DOURO - RÉGUA/BARCA D´ALVA - Visitando: Amarante e Vila Real
Dia 27: Almoço no Restaurante “A ESCOLA” – Visita à Península de Troia e Sines

Data a indicar: [8 Dias]: MALTA – A Joia do Mediterrâneo – Visitando: St. Julian´s –
Valeta – Mdina – Rabat – Mosta – Ilha de Gozo – Dingli – Siggiewi - Marsaxlokk - Circuito Tudo Incluído * ( NOVIDADE )

OUTUBRO
De 02 a 05 [4 Dias]: ZARAGOZA CULTURAL – Capital de Aragão – Com visita a
Tazones e Fuendetodos ( NOVIDADE )
De 03 a 06 [4 Dias]: NOVO PROGRAMA - TRÁS-OS-MONTES – Nordeste Transmontano – Lagos de Senabria com Cruzeiro nas Arribas do Douro
De 03 a 05 [3 Dias]: CÓRDOBA e GRANADA – Com visita à Mesquita de Córdoba,
Palácios do Alhambra e Jardins do Generalife - Programa Clássico
Dia 05: NOVO PROGRAMA -ALQUEVA - Passeio de Barco – com almoço buffet típico
de iguarias do Alentejo e animação regional
De 05 a 12 [8 Dias]: TURQUIA MÁGICA – Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir - Circuito Tudo Incluído - *
De 07 a 11 [5 Dias]: SÃO MIGUEL e TERCEIRA – Tudo incluído - *
Dias 10 e 11 [2 Dias]: Fim-de-Semana - AROUCA - SERRA DA FREITA e PASSADIÇOS
DO PAIVA
Dias 10 e 11 [2 Dias]: CRUZEIRO NO DOURO – Porto/Régua/Porto - Com visita à cidade
do Porto – Subida de Comboio e Descida de Barco
Dia 11: TOMAR E CASTELO DE ALMOUROL – Visita a Tomar e ao Convento de Cristo
De 11 a 14 [4 Dias]: CIRCUITO DA MADEIRA - Tudo incluído - *
De 11 a 21 [11 Dias]: ISRAEL e JORDÂNIA – Tudo Incluído – Visitando: Jerusalém – Tel
Aviv – Costa do Mediterrâneo – Caná – Nazaré – Tiberíades (Galileia) – Monte Tabor –
Jerash – Amã – Monte Nebo – Madaba – Petra – Mar Morto – Novidade
De 15 a 25 [11 Dias]: SINGAPURA E MALÁSIA – O Exotismo do Sudeste Asiático- Visitando:
Singapura – Malaca – Kuala Lumpur – Cameron Highlands - Penang – Tudo Incluído
( NOVIDADE )

Dias 17 e 18 [2 Dias]: QUINTA DA MALAFAIA – Costa Verde – com visita a Póvoa de
Varzim, Vila do Conde, Viana do Castelo e Ponte Lima

Dia 18: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dias 24 e 25 [2 Dias]: Fim-de-Semana – ALDEIAS VINHATEIRAS – Paisagens de
Outono - Salzedas - Ucanha - Provesende - Barcos - Visitando: Lamego, Vila Real, São
Martinho da Anta, Pinhão e Tabuaço - Programa Temático
Dia 25: Festival Nacional da Gastronomia de SANTARÉM – 40ª Edição
De 25/10 a 01/11 [8 Dias]: EGIPTO com Cruzeiro no Nilo – Cairo – Luxor – Esna - Edfu –
Kom Ombo - Assuão ( NOVIDADE )
Dias 31/10 e 01/11 [2 Dias]: Fim-de-Semana em HUELVA E MATALASCAÑAS - COSTA
DA LUZ - Com visita a Puerto das Caravelas - Mosteiro de La Rabida - El Rocio - Parque
Doñana - Minas de Rio Tinto

NOVEMBRO
Dia 01: CÁCERES e Santuário da Virgem da Montanha
Dias 07 e 08 [2 Dias]: NOVO PROGRAMA - FIM-DE-SEMANA DE SÃO MARTINHO –
Feira de Penafiel com visita à Quinta da Aveleda – Programa Temático e Gastronómico
Dia 07: NOVO PROGRAMA - FEIRA DA CASTANHA em Marvão
Dia 08: NOVO PROGRAMA -FEIRA DA GOLEGÃ – Demonstrações equestres, feira
tradicional, almoço livre.
De 13 a 15 [3 Dias]: SEXTA-FEIRA 13 no Barroso – Castelo de Montalegre - Visitando:
Montalegre – Chaves – Vilar de Perdizes – Pitões das Júnias – Paredes de Rio – Mourilhe
Dia 14: JEREZ DE LOS CABALLEROS E OLIVENZA – Recantos e Encantos desconhecidos junto à Fronteira ( NOVIDADE )
Dia 15: NOVO PROGRAMA - ALMOÇO DE SÃO MARTINHO com visita ao Museu da
Vinha e do Vinho de Bucelas – Almoço na Quinta da Luz com Baile e Lanche incluído
Dia 15: Excursão ao Santuário de FÁTIMA
Dia 19: Programa Especial – ANDRÉ RIEU e a sua Orquestra Johann Strauss – Altice Arena
Dias 21 e 22 [2 Dias]: FIM-DE-SEMANA MISTÉRIO - 27º ANIVERSÁRIO da RAINHA
SANTA ISABEL VIAGENS E TURISMO – Em 2020 iremos à descoberta de novos destinos e novas experiências, sempre com o objetivo de superar as suas expectativas!! Inscrições a partir de 01 de Março de 2020 – Lugares Limitados
Dias 28 e 29 [2 Dias]: OROPESA E TALAVERA DE LA REINA – Nos passos de São João
de Deus - 1ª Edição ( NOVIDADE )
De 28/11 a 01/12 [4 Dias]: À DESCOBERTA DO NORTE DE MARROCOS – Cidade Azul,
local único e mágico: CHEFCHOUEN – Visitando: Algeciras – Ceuta – Tetuan – Tanger
– Cabo Spartel – Grutas Hercules

Dia 28: Programa Especial - NOITE DE FADOS E GUITARRADAS no Restaurante
Típico Dom Leitão - Lisboa

DEZEMBRO
De 01 a 05 [5 Dias]: MERCADOS DE NATAL – Alemanha Romântica – Visitando: Munique – Nuremberga – Rotemburgo – Augsburg ( NOVIDADE )
De 05 a 08 [4 Dias]: NOVO PROGRAMA - MADRID – Museus e Monumentos – Iluminações de Natal – Tour de Tapas – Visita a Toledo
Dia 06: Compras no MERCADILHO em Badajoz e El Faro
Dia 06: ÓBIDOS - VILA NATAL
Dia 12: Compras no CENTRO DE BADAJOZ E EL FARO
De 12 a 21 [10 Dias]: NOVO PROGRAMA - CRUZEIRO DUBAI, DOHA, BAHREIN e
LENDAS ÁRABES – Emiratos Árabes Unidos: Dubai – Abu Dhabi – Doha – Bahrein –
Khasab - Dubai (2 Dias) – Navio Horizon – Tudo Incluído a Bordo - *

Dias 12 e 13 [2 Dias]: FIM-DE-SEMANA NO PORTO – Visitas, Iluminações de Natal e
Compras - Programa clássico
Dia 19: LISBOA – Compras e Iluminações
Dias 23 a 26 [4 Dias]: NATAL no Santuário de FÁTIMA
- Programas de Fim de ano de 2, 3 e 4 Dias
Legenda:
* - Viagem com a possibilidade de ser sujeita a alteração de datas;
( NOVIDADE )- Novo destino e/ou itinerário;
NOVO PROGRAMA - Programa com novo itinerário e visitas;
Super Oferta Low-Cost - Programa abaixo do preço de mercado;
Programa Cultural - Programa com grande interesse cultural e/ou monumental;
Programa Temático - Programa associado a um tema ou objetivo em particular;
Programa Clássico - Programa clássico da nossa programação há vários anos;
Programa Gastronómico - Programa com elevada componente gastronómica
regional exclusiva;
Programa Paisagístico – Programa com grande interesse paisagístico;
Desconto de Reserva Antecipada – Tarifa Preço Especial Reserva Antecipada

1 – Para os programas especiais de espetáculos irão ser efetuadas viagens durante todo o período de exibição em datas a
indicar posteriormente.
2 – É possível que na programação da RSI para 2020 haja alterações de datas, anulação de viagens e inclusão de outras por
motivos que assim o justifiquem.
3 – Todas as viagens para a sua realização estão sujeitas a um número mínimo de participantes indicados em cada programa descriminado.
4 – Toda a programação não dispensa a consulta das condições gerais da programação.
5 – Na programação de 2020 existirão viagens que em caso de reserva antecipada terão um desconto percentual no preço
base. À viagem que se aplica essa condição irá ser feita referência no programa detalhado da viagem com as siglas –
Desconto de Reserva Antecipada
6 – A RSI compromete-se a colocar à disposição dos seus clientes os programas detalhados de todas as viagens com pelo
menos, 60 dias de antecedência da sua realização, salvo se houver algo alheio à nossa vontade que o impeça.
7 – As condições gerais de todas as viagens estão disponíveis em impresso próprio.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa de viagem é o documento informativo no qual se inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem. As presentes
condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor. As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva
da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens é da Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda, pessoa coletiva 503051896, com sede no
Largo dos Combatentes da Grande Guerra, 9 e 10, 7100-111, em Estremoz, titular do RNAVT 2045. O contrato é constituído
pelas condições gerais desde que o mesmo contemple todas as informações necessárias. Sabemos e referimos que algumas informações apenas serão conhecidas na pendência do processo de reserva, pelo que não podem constar das
condições gerais, mas deverão constar de documento que seja entregue ao cliente – condições particulares - pois o contrato apenas estará completo quanto contemplar todas as informações obrigatórias por lei.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do
início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser paga no ato da inscrição. A Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo,
Lda reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação de todos os
serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às
seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt; Ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela Direção
Geral do Consumidor in www.consumidor.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 por escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja,
sem demora injustificada.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No transporte internacional, em
caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação
do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação
deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabilidade da Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda sobre a
entidade prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos
termos da Convenção de Montreal, de 28 de Maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna,
de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente aos seus
Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes
marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes: a) €
441.436, em caso de morte ou danos corporais; b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação; c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida; d) € 10.375, em caso de
perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel; e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado
da danificação do veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtração de
bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado,
tem como limites: a) € 1.397, globalmente; b) € 449 por artigo; c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três
vezes o preço do serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens. 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. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte,
documentação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em
país estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia: Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União Europeia
deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão). Para obtenção
de assistência médica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença.
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para
realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
8.3. Viagens fora da União Europeia: Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da União
Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (passaporte) bem como do visto se
necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva); Os nacionais de países não comunitários
devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem,
desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual
alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com
21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou
se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex.
ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos
antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente informados e comprovados pela agência de
viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir de encontro às
exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%,
o viajante pode, no prazo de 20 (vinte) dias: Aceitar a alteração proposta; Rescindir o contrato, sem qualquer penalização,
sendo reembolsado das quantias pagas; 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 / o cancelamento da viagem com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na
cláusula supra.
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: 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens
com duração superior a seis dias; 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração de dois a
seis dias; 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 deste 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 previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços
previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a
rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de
rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata
que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do
contrato de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1.A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes,
ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais
aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de
viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos
pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediárias em vendas ou reservas de serviços de viagem
avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas
nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem
que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam
causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar a
viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência: disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
A qualquer momento, os viajantes podem contactar à agência de viagens através do seguinte número de emergência +351
919535355.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada ou
por negligência, a agência de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude
da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo
organizadora é responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, por
um período não superior a três noites por viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável
pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas
antes do início da viagem organizada.
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 organizadora deste programa e emergentes das obrigações assumidas,
encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na FIDELIDADE MUNDIAL, apólice nº 9253537, no montante de
75,000.00€ euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de
situações de assistência e despesas de cancelamento.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de Julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE
Este programa é válido de 01/01/2020 a 31/12/2020.

NOTAS

As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que devidamente
acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar-manter esta moeda por
causa do transporte aéreo pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da
viagem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos
constantes da cláusula “alteração de preço”. As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados neste programa seguem as
normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos
alheios à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a agência a informar o Viajante
logo que de tal tenha conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país e de acordo com horários das respetivas
companhias aérea à data de impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
APARTAMENTOS
No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsabilidade do Viajante a informação do número de
pessoas que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, os apartamentos
poderão recusar a entradas. Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. Nem
todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação
dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e
classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de meia pensão e pensão completa não
incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte,
no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra, sem
carácter vinculativo os quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as
12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 10 h do dia de saída.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as
condições especiais que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA

A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem organizada na aceção da legislação em
vigor. Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A Rainha Santa Isabel Viagens e Turismo, Lda é plenamente responsável pela correta execução da globalidade da viagem organizada. Além
disso, conforme exigido por lei, a Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda tem uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso
seja declarada insolvente. Mais informações sobre os principais direitos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 17/2018 em vigor e em
https://www.rsi-viagens.pt/.
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei Nº 17/2018 de 8 de Março:
Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo
contrato;
Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato;
Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem
comunicar com o organizador ou a agência de viagens;
Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais;
O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento de custos específicos (por exemplo, do preço
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes
do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode
rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do
preço em caso de redução dos custos relevantes;
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e obter o reembolso integral dos pagamentos
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do
preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao
reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização;
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem
organizada;
Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante
o pagamento de uma taxa de rescisão adequada e justificável;
Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos significativos da mesma conforme acordado,
terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato
de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do contrato,
esta falta de conformidade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o organizador não supra esta
falta;
Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma indemnização por danos em caso de incumprimento
ou de execução deficiente dos serviços de viagem;
O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades;
Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada,
é garantido o repatriamento dos viajantes.
Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda subscreveu uma proteção em caso de insolvência com o Fundo de Garantia
de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade competente: Turismo de
Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830, email: info@turismodeportugal.pt,
se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda
Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta para o direito nacional - https://dre.pt/application/conteudo/114832293

ALUGUER DE AUTOCARROS
Modernos e confortáveis
autocarros ao seu dispôr!
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