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PREÇOS
Os preços apresentados (em euros) são meramente indicativos, e 
têm como referência o preço por pessoa mais baixo da Unidade, 
em tipologia standard e ocupação mínima de 2 pessoas por alo-
jamento, incluindo o serviço de pequeno-almoço (salvo exceções 
indicadas) ou, no caso dos programas “Momentos”, incluindo um 
pacote de serviços. 

A Solférias trabalha com tarifas dinâmicas dos Empreendimentos 
Turísticos, as quais variam consoante a disponibilidade e ocupa-
ção de cada Unidade de alojamento. Reconfirme o preço antes de 
reservar. 

No caso de preços com indicação de serem não reembolsáveis, os 
mesmos pressupõem a aplicação de regras no que respeita ao pa-
gamento e impossibilidade de alteração ou anulação da reserva. 
Consulte previamente as regras destas tarifas. 

OFERTAS
Consulte-nos para mais informações sobre as condições de apli-
cação das ofertas das Unidades. 

SPA
Regra geral, não é permitida a permanência nestes espaços a 
crianças com idade inferior a 16 anos. Desta forma, o uso total 
ou parcial das facilidades que compõem estes espaços pode ser 
proibido ou estar sujeito a horários pré-definidos por cada Em-
preendimento Turístico, com a respetiva supervisão de um adulto.

ASPETOS GERAIS
DE LEITURA DA NOSSA BROCHURA

SERVIÇOS E FACILIDADES 
Dadas as condicionantes impostas pela pandemia, as Unidades 
terão definidas regras específicas para acolher os seus hóspedes 
e para prestar os seus serviços, alguns dos quais poderão mes-
mo estar indisponíveis. São exemplos a prestação dos serviços de 
refeições, assim como restrições ou inibições de acesso a Spa’s e 
todos os componentes de saúde e bem-estar como piscinas inte-
riores, jacuzzis, saunas, banho turcos, ginásios entre outros nesta 
categoria, assim como outras facilidades de lazer ligadas às mais 
variadas práticas em que a saúde dos clientes possa estar em ris-
co ou cujas autoridades legais restrinjam ou proíbam o respetivo 
acesso.

TRANSFERES E TRANSPORTE
Sendo uma brochura de autoférias, os preços não incluem trans-
fere ou transporte entre os vários serviços incluídos nos programas 
temáticos, salvo exceções devidamente assinaladas.

IMAGENS
As imagens apresentadas nesta brochura ilustram os Empreendi-
mentos com os seus respetivos alojamentos e/ou facilidades. Nos 
casos em que são ilustrados quartos, dadas as várias tipologias 
e decorações possíveis, o seu alojamento pode ser diferente dos 
exemplos que apresentamos.

IVA E TAXAS LOCAIS
Os preços incluem IVA à taxa atual em vigor. Os preços não incluem taxas locais. 
Os preços encontram-se sujeitos a alteração da taxa do IVA e/ou de taxas locais. 

Consulte as “Condições Gerais de Venda” constantes no final desta brochura ou em 
www.solferias.pt.



Desde as belas praias da nossa costa até aos magníficos vinhos, à história e aos monumentos, 
à gastronomia tão variada, o clima ameno e a simpatia natural das gentes.

PORTUGALMelhor Destino do Mundo
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SOBRE
PORTUGAL
Portugal está na moda e o que não falta são motivos para partir à 
descoberta deste país de que toda a gente fala.
Existem inúmeras razões para descobrir Portugal, desde as belas 
praias da nossa costa até aos magníficos vinhos, à história e aos mo-
numentos, à gastronomia tão variada, o clima ameno e a simpatia na-
tural das gentes.
Recentemente eleito como o “Melhor Destino do Mundo” nos World Tra-
vel Awards, Portugal convida à prática de surf e desportos náuticos e 
tem ainda ótimas estradas a ligar o país e também pequenos cami-
nhos com paisagens que fazem a delícia de todos.
A destacar a beleza única da região do Douro e as suas belas encostas 
onde é produzido um vinho único no mundo; a diversidade da região 
centro; a magia de Sintra e dos seus castelos; a tranquilidade do Alen-
tejo e as belas e quentes praias do Algarve.
Recomenda-se ainda as festas de verão, começando por celebrar os 
santos populares e continuando pelas festas tradicionais, muitas em 
homenagem aos emigrantes, que animam o país de norte a sul.
A nível de alojamento Portugal disponibiliza uma oferta muito variada 
e que vai desde os tradicionais hotéis, a turismo de habitação, passan-
do por uma oferta de luxo sendo que o difícil vai ser escolher a melhor 
opção dentro de uma oferta tão variada.
Também a vida noturna anima Portugal ao longo de todo o ano. O 
Fado ganhou uma nova vida e muitos bares e restaurantes embalam-
-nos ao som desta música que retrata a alma portuguesa. Mas como 
a vida não é só fado prepare-se para aproveitar a noite, descobrindo 
locais únicos para jantar ou simplesmente beber um copo com amigos. 
A oferta é também muito variada e para além da tradicional comida 
portuguesa pode surpreender-se e encontrar cheiros e sabores prove-
nientes de todo o mundo. 
A juntar a tudo isto Portugal tem o que não se encontra em nenhum 
outro lugar como o comboio e os cruzeiros no Rio Douro, a Capela dos 
Ossos em Évora, as Piscinas de Marés na Praia de Leça da autoria do 
arquiteto Siza Vieira, os castelos de Óbidos e de Monsaraz, as praias 
quase desertas da zona da Comporta e claro a paz e a tranquilidade 
em que vivemos.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)A VISITAR
Portugal distingue-se pela sua diversidade. Recomenda-se a visita à Quinta 
da Regaleira e Palácio da Pena, em Sintra e em Lisboa ao Oceanário, ao 
Mosteiro dos Jerónimos, à Baixa da cidade e ao bairro de Alfama. A não 
perder o pôr do sol no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa 
Continental. Vale ainda a pena passear pela animada zona Ribeirinha no 
Porto, descobrir a vila de Óbidos (a cerca de uma hora de carro de Lisboa), 
apreciar as praias do Algarve e da Costa Vicentina, o Alentejo e o Minho.

GUIA
MOEDA: Euro           IDIOMA: Português

PORTO E NORTE

CENTRO

ALENTEJO

ALGARVE

LISBOA
E VALE DO TEJO
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PORTO E NORTEPatrimónio Mundial

Esta terra detentora de uma paisagem única é um excelente 
local para a descoberta de inúmeros trilhos terrestres.

6

https://www.youtube.com/watch?v=fqhE7VY2CTY
https://www.youtube.com/watch?v=fqhE7VY2CTY


SOBRE O
PORTO E NORTE
Portugal nasceu no Norte, foi aqui que começou a aventura de um novo 
país.

No rio Douro a paisagem é reconhecida pela UNESCO como Património 
Mundial da Humanidade; nas suas ravinas é produzido um dos melho-
res vinhos de Portugal e as videiras vão transformando a paisagem, ao 
longo do ano, cobrindo-a de mil tons que vão desde o verde fresco da 
primavera aos quentes tons dourados do final do outono. 

A não perder o Parque Natural da Peneda-Gerês, reserva da Biosfera 
da UNESCO, onde é possível descobrir a natureza no seu estado mais 
puro. Esta terra detentora de uma paisagem única é um excelente lo-
cal para a descoberta de inúmeros trilhos terrestres. Aproveite para 
conhecer as suas aldeias de pedra, tomar banho em cascatas de água 
fresca, praticar desportos de montanha e encher os pulmões de verda-
deiro ar puro. 

A não perder a bela cidade do Porto, cujo centro histórico foi considerado 
pela UNESCO como Património Mundial sendo a sua excelente gastro-
nomia um dos seus pontos fortes: ninguém vai ao Porto sem comer uma 
francesinha ou as famosas tripas, enquanto degusta um copo de vinho da 
região. O património cultural da região Norte é muito rico e vasto havendo  
também um grande contraste entre a contemporaneidade com igre-
jas e monumentos antigos, destacando-se Braga e Guimarães, com 
um centro histórico único e igualmente reconhecido como Património 
Mundial. 

Descubra ainda belas praias e parta à descoberta do interior, com as 
suas pequenas terras onde as gentes o recebem com um sorriso. Per-
ca-se por onde a beleza está nos pequenos detalhes e não se preocu-
pe com a época do ano porque o Norte de Portugal é bonito de janeiro 
a dezembro.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

PORTUGAL

A VISITAR
Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Chaves, Lamego, Bragança, Vila Real; 
o centro histórico do Porto e, no lado de Gaia, não deve perder uma visita 
às caves do vinho do Porto. Virado  para o mar, o Parque Natural do Litoral 
Norte entende-se ao longo de 16 quilómetros, em Esposende; as praias de 
Matosinhos e Espinho são perto da cidade e são uma boa opção; o Arouca 
Geopark com o seu notável património Geológico é um ponto de paragem 
obrigatório; faça a rota dos miradouros pelo Parque Natural do Douro Inter-
nacional ou percorra o rio a bordo, desde a Régua até ao Pocinho.

BRAGANÇAVILA REAL

BRAGA

GUIMARÃES

PORTO

VIANA DO
CASTELO

TRÁS-OS-MONTES

MINHO
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CENTROReconhecimento Internacional

Fazem parte o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro 
da Batalha, Arte Rupestre do Vale do Côa e a Universidade de Coimbra.
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SOBRE O
CENTRO
A região Centro é, em Portugal, a que mais acumula reconhecimento in-
ternacional e de cuja lista fazem parte o Convento de Cristo em Tomar, 
o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, a Arte Rupestre do Vale 
do Côa e a Universidade de Coimbra.

Mas existe muito mais para descobrir: os Passadiços do Paiva são um 
percurso de 8 km localizado próximo de Arouca, que se estendem ao 
longo da margem esquerda do Rio Paiva e que vale a pena descobrir. 

Aveiro, conhecida pelos seus canais como a “Veneza Portuguesa“, 
onde é possível descobrir os deliciosos ovos-moles da região, a praia 
da Costa Nova e as belas casas coloridas dos pescadores. 

A Serra da Estrela, com a sua paisagem natural, as águas que descem 
das montanhas e o saboroso Queijo da Serra. As aldeias tradicionais 
e históricas da região, doze na totalidade e que incluem Almeida, Bel-
monte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Ve-
lha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. 

As Grutas de Mira de Aire a cerca de 115 kms de Fátima, onde a cerca 
de 600 metros de profundidade se descobre um mundo novo e dife-
rente, e Fátima, lugar obrigatório de visita para crentes e não crentes. 

A Nazaré, famosa pelas suas 7 saias, e que se apresenta hoje ao mundo 
pelas suas famosas ondas que todos os surfistas desejam dominar. 

Óbidos e a sua pequena vila fortificada, onde é possível caminhar por 
entre ruas pintadas de branco e salpicadas com flores, saborear uma 
ginjinha de Óbidos, participar na feira medieval ou no festival interna-
cional de chocolate.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

A VISITAR
O Geopark Naturtejo é um território preservado e local ideal para praticar 
desporto de natureza; as ondas perfeitas em Peniche e as gigantescas na 
Nazaré; provar os sabores típicos entre queijos, enchidos, caldeiradas de 
peixe, sem esquecer o famoso leitão assado na Bairrada; na praia da Naza-
ré ainda resiste uma das mais antigas tradições de Portugal ligadas à arte 
de secagem do peixe; nada melhor para descansar do que uma estadia 
nas termas, que abundam na região.

AVEIRO

VISEU

LEIRIA

COIMBRA

CASTELO
BRANCO

GUARDA

PENICHE

PORTUGAL
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LISBOA E VALE DO TEJO
Cidade Colorida

Vale a pena aproveitar o bom tempo que se faz sentir ao longo de quase todo o ano 
e descobrir miradouros e jardins, espalhados um pouco por todo o lado. 
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SOBRE
LISBOA E VALE DO TEJO
Em Lisboa, para além do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, 
considerados Património Mundial pela UNESCO, vale a pena desco-
brir o Castelo de S. Jorge e a sua vista sobre a cidade, a movimen-
tada Praça do Comércio que desagua junto ao Rio Tejo, as Pontes 25 
de Abril e Vasco da Gama que unem as duas margens aproximando o 
Norte do Sul, o Monumento aos Descobrimentos, a Praça do Rossio e o  
Cristo Rei.

Apesar de não ser plana, a capital é uma excelente cidade para pas-
sear a pé ou de bicicleta. Vale a pena aproveitar o bom tempo que 
se faz sentir ao longo de quase todo o ano e descobrir miradouros e 
jardins, espalhados um pouco por todo o lado e que dão um colorido 
diferente à cidade. Recomenda-se um tour pela rede de elétricos, ele-
vadores e ascensores espalhados pelo centro da cidade e uma visita a 
bairros boémios, repletos de restaurantes, bares e muita animação no-
turna como Alfama e o Bairro Alto. A melhor zona para compras é sem 
dúvida a Baixa-Chiado, onde o comércio está aberto até tarde. Mas 
existe muito mais para descobrir nesta região: em Sintra, além de be-
las praias, excelentes para a prática de alguns desportos, apresenta 
um centro histórico admirável, emoldurado por uma densa vegetação. 
Aqui encontram-se algumas das mais belas casas antigas de Portu-
gal, cuidadosamente preservadas, a misteriosa Quinta da Regaleira, o 
Palácio Nacional de Sintra, O Castelo dos Mouros, o Parque e Palácio 
de Monserrate, as Azenhas do Mar, o Palácio Nacional e Jardins de 
Queluz.

O Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, imortalizado por 
Camões e onde se pode assistir ao espetáculo do pôr do sol. A Serra da 
Arrábida com as suas praias tranquilas e onde é possível observar os 
golfinhos. Cascais, onde a Boca do Inferno impõe respeito e as praias 
douram suavemente a pele, saúda os visitantes com a Fortaleza da 
Nossa Senhora da Luz, o Palácio da Cidadela, a igreja caiada de Nossa 
Senhora da Assunção com azulejos vitrificados e a Casa das Histórias 
Paula Rego. A Ericeira, famosa pelas suas praias e pela prática do surf 
sem perder na chamada região “saloia” uma ida a Mafra onde se exibe 
o seu exuberante Convento. Em todo o lado irá encontrar boa gastro-
nomia local e excelente vinho.  

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

A VISITAR
As Azenhas do Mar é um dos locais mais apreciados do litoral sintrense; 
a Boca do Inferno em Cascais é uma curiosidade natural que atrai muitos 
visitantes para se ver a força do mar; o Palácio da Pena em plena Serra 
de Sintra, assim como o Palácio de Monserrate e a Quinta da Regaleira; o 
Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras; o Cabo da Roca, o ponto mais oci-
dental de Portugal Continental; o Convento de Mafra; a Serra da Arrábida e 
os golfinhos do Sado; As tortas de Azeitão e as rotas do vinho; Sesimbra com 
as suas praias e tradições carnavalescas.

MAFRA

CASCAIS

SETÚBAL

SINTRA
LISBOA

SESIMBRA

PORTUGAL
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ALENTEJOBeleza Tranquila

O Alentejo é sinónimo de uma região repleta de história, 
paisagens magníficas e mar ao longo de 170 kms.
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SOBRE O
ALENTEJO
O Alentejo é sinónimo de uma região repleta de história, paisagens 
magníficas e mar ao longo de 170 kms.

Recomenda-se que descubra a beleza tranquila desta região onde 
encontra um povo muito acolhedor. Vale a pena conhecer Castelo de 
Vide e Marvão, Elvas que está inscrita no Património Mundial da UNES-
CO, Vila Viçosa, Monsaraz e Évora. Todas têm em comum ruas amplas, 
forradas a calçada brilhante, com casas cuidadosamente caiadas de 
branco e com os frisos das portas e janelas decorados em tons forte 
de azul ou amarelo. Nas ruas, as árvores frondosas oferecem a sua 
sombra para quem deseja conversar amenamente enquanto o tempo 
corre lentamente.  Para os que andam com a cabeça na lua é obriga-
tório descobrir o Observatório do Lago Alqueva, localizado em plena 
Reserva Dark Sky Alqueva, no Alentejo. Esta é uma das mais recentes 
infraestruturas que permitem observar as estrelas.

Na hora da refeição o difícil é escolher porque a gastronomia local é 
rica e saborosa. A base da sua preparação é normalmente o porco, o 
borrego e o pão, alimentos mais abundantes na região, aromatizados 
com ervas que crescem abundantemente como os coentros, a hortelã, 
os poejos e os orégãos. Para os mais pequenos não devem deixar de 
descobrir o Badoca Safari Park e o Fluviário de Mora, um aquário dedi-
cado aos ecossistemas de água doce. 

No litoral alentejano, a não perder a Rota Vicentina, inserida no Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, onde irá descobrir 
uma rede de trilhos num total de 400 kms., dividida em 3 partes: o Ca-
minho Histórico, o Trilho dos Pescadores e os Percursos Circulares. Aqui 
irá encontrar magníficas praias, isoladas e quase desertas, com um 
areal a perder de vista e onde pode praticar alguns desportos náuticos 
como bodyboard, windsurf, surf ou kitesurf.   

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

A VISITAR
A barragem do Alqueva; o Castelo de Monsaraz; em Évora o Templo Roma-
no, a Catedral de Santa Maria, a Capela dos Ossos e o Palácio D. Manuel; 
percorrer as estradas regionais que atravessam a região aos ziguezagues 
e cujas paragens se fazem em aldeias pitorescas. No verão os melhores 
locais são Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Santiago do Cacém, 
São Torpes e Porto Côvo, em Sines e a Península de Troia, que desde a Com-
porta até Troia se descobrem belas praias, ruínas romanas e o museu do 
arroz. Castelo de Vila Viçosa e de Arraiolos; Barragem de Montargil; Crome-
leque dos Almendres, à saída da cidade de Évora.

SANTARÉM

SINES

BEJA

ÉVORA

OURIQUE

ELVAS

PORTALEGREPONTE DE SOR

PORTUGAL
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MOMENTOS
COM ALMA
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2 NOITES | APA
Star Inn Porto 3* - Porto
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 106.85€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 Entrada por pessoa no SEA LIFE Porto;
- 1 Entrada por pessoa no World of Discoveries – 
Museu Interativo e Parque Temático.

Porto e Norte | Porto em Família

2 NOITES | APA
Vila Galé Coimbra 4* - Coimbra
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 159.85€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- Visita guiada ao Centro Histórico de Coimbra nos 
locais classificados Património Mundial (dur. aprox. 
2h);
- 1 Almoço ou jantar no Restaurante “República da 
Saudade” incluindo entradas, sopa, 1 prato típico 
selecionado, bebidas de seleção incluídas.
- À Noite: entrada na Casa de Fado/Centro Cultural 
“àCapella”, com espetáculo de fado e guitarra de 
Coimbra. 

Centro | Fado & Tradição

1 NOITE | APA
Melia Ria 4* - Aveiro
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 150.95€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Premium Ria View 
com pequeno-almoço;
- Roupão e chinelos no quarto;
- Entrada no Health Club (sauna, banho turco, 
piscina aquecida e ginásio);
- 1 Massagem Vichy de Sensações (30 minutos);
- Repouso e ritual do chá.

Centro | Programa Spa

1 NOITE | APA
Melia Ria 4* - Aveiro
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 164.10€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Premium Ria View 
com pequeno-almoço;
- 1 Jantar no restaurante do hotel com vista sobre a 
Ria de Aveiro nas duas noites de estadia (sugestão 
do chef, com Sopa, 1 Prato Principal e Sobremesa);
- 1 Passeio de Moliceiro na Ria de Aveiro. 
- Entrada no Health Club (sauna, banho turco, 
piscina aquecida e ginásio).

Centro | Escapadinha em Aveiro
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1 NOITE | APA
Vila Galé Ópera 4* - Lisboa
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 79.85€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento no hotel selecionado com 
pequeno-almoço;
- Circuito turístico guiado em Lisboa, por terra e 
pelo mar em veículo anfíbio (dur. aprox. 90 min., dos 
quais 25 min. serão passados na água) com partida 
e regresso à Doca de Sto. Amaro (Alcântara).

Lisboa e Vale do Tejo
Anfíbio por um dia

1 NOITE | APA
Vila Galé Évora 4* - Évora 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 62.80€

- 1 noite de alojamento em quarto Duplo/Twin 
Standard com pequeno-almoço no restaurante do 
hotel;
- Atividade Rota Dark Sky® - Observação Solar: 
começa no observatório Dark Sky® Alqueva, com 
recurso a equipamento de observação solar de 
elevada qualidade e altamente seguro, mostramos 
a superfície da nossa estrelas, sendo possível 
observar detalhes como proeminências solares, 
vulgarmente apelidadas de explosões solares. As 
sessões decorrem de Terça a Sábado, pelas 16h00 
(no horário de inverno) e pelas 17h30 (no horário de 
Verão).

Alentejo | Rota Dark Sky®
Alqueva: Observação noturna
ou Observação Solar

1 NOITE | APA
NAU Lago Montargil & Villas 5* - Montargil
Preço indicativo para Ocupação Dupla
tarifa não reembolsavel

MOMENTOS COM ALMA 49.15€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Duplo Standard 
com pequeno-almoço buffet;
- 1 Entrada, por pessoa, no Fluviário de Mora para 
visita livre. 

Alentejo | Fluviário de Mora

1 NOITE | APA
Vila Galé Évora 4* - Évora 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

72.80€

- 1 noite de alojamento em quarto Duplo/Twin 
Standard com pequeno-almoço no restaurante do 
hotel;
- Atividade Rota Dark Sky® - Observação noturna: 
começa no observatório Dark Sky® Alqueva, 
com recurso a equipamento de observação 
solar de elevada qualidade e altamente seguro, 
mostramos a superfície da nossa estrelas, sendo 
possível observar detalhes como proeminências 
solares, vulgarmente apelidadas de explosões 
solares. As sessões decorrem de Terça a Sábado, 
pelas 18H30/19h00 (no horário de inverno) e pelas 
21h30/22H00 (no horário de Verão).
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1 NOITE | APA
Pousada Convento de Arraiolos - Arraiolos 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 64€

Inclui:
- 1 noite de alojamento em quarto Duplo/Twin 
Standard com pequeno-almoço no restaurante do 
hotel;
- 1 Entrada por pessoa no Monte Selvagem (Lavre/
Montemor-o-Novo).

Alentejo | Monte Selvagem

1 NOITE | APA
Vila Galé Clube de Campo 4* - Beja
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 244.45€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 Voo em balão de ar quente (Duração do voo: 1 
hora (aprox.) durante o amanhecer, ou nascer do sol:
   - Certificado de Voo;
   - Brinde com Espumante no final do voo;
   - Transporte de regresso para o ponto de partida;
   - Seguro de passageiros no ar e em terra;
   - Assistência no ar e em terra.

Alentejo | Passeio de Balão de 
Ar Quente

2 NOITES| APA
Vila Galé Collection Alter Real 4* - Alter 
Real
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 156.75€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento em quarto twin Standard 
com pequeno-almoço buffet;
- Batismo a Cavalo: 30 minutos de aula de 
equitação.

Alentejo | Batismo a Cavalo

1 NOITE | APA
Alentejo Marmòris Hotel e Spa 5* - Évora 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA 252.50€

Inclui:
- 1 noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 
e “A la Carte”;
-  Bebida de boas-vindas à chegada;
- Vip boas-vindas no quarto;
- Livre acesso ao circuito terapêutico de 
relaxamento do Stone Spa;
- Wi-Fi gratuito;
- Parque de estacionamento gratuito;
- 1 Exfoliação Detox e Massagem de Relaxamento 
de 30 minutos por pessoa; 
- Opção Menu de degustação “Detox” acresce de 
50€ por pessoa (bebidas não incluídas).

Alentejo | Detox
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MOMENTOS
A BORDO
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2 NOITES | APA
Folgosa Douro Hotel 3* - Armamar
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 139€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- Cruzeiro Régua / Pinhão / Régua com almoço 
a bordo e partida e regresso ao Cais da Régua. 
Notas: 1. A realização dos cruzeiros está sujeita a 
um número mínimo de participantes para garantir 
a partida da embarcação. 2. Consulte-nos para 
reserva de cruzeiro sem alojamento, programa com 
alojamento de 1 noite ou alojamento em outras 
Unidades hoteleiras da região. 

Porto e Norte
Douro Património Mundial

MOMENTOS A BORDO

Porto e Norte
Cruzeiros no Douro

2 NOITES | SA
Gaia Residence - Apartamentos Turísticos
Vila Nova de Gaia

164.35€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento no hotel e regime selecionado;
- Cruzeiro Porto / Régua / Porto, descida de barco com 
pequeno-almoço e almoço a bordo.
Notas: 1. Outros cruzeiros disponíveis durante a semana: 
consulte-nos. 2. Possibilidade de efetuar reserva de cruzeiro 
sem alojamento, alojamento de 1 noite ou alojamento em 
outras Unidades hoteleiras. Consulte-nos.  3. Os preços 
estão sujeitos a um nr. mínimo de participantes, não incluem 
transfere entre o Hotel selecionado e o cais de embarque.

2 NOITES | APA
Vila Galé Porto 4* - Porto

187.10€

Preços indicativos para Ocupação Dupla

1 NOITE | APA
Vila Galé Collection Douro 4*
Peso da Régua
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 112.65€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- Cruzeiro Pinhão / Tua / Pinhãocom oferta de um 
copo de Vinho do Porto ou Vinho Branco (dur. aprox. 
2h00). 
Notas: 1. Possibilidade, mediante consulta, de 
efetuar reserva de cruzeiro sem alojamento, 
alojamento de 2 noites ou em outras Unidades 
hoteleiras da região: consulte-nos. 2. A realização 
dos cruzeiros encontra-se sujeita a um número 
mínimo de passageiros para garantir a partida da 
embarcação. 

Porto e Norte | Douro Superior
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1 NOITE | APA
Vila Galé Coimbra 4* - Coimbra
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 
Hotel;
- Passeio de barco a bordo do Basófias (duração 50 
minutos) pelas margens do Rio Mondego

MOMENTOS A BORDO 108.45€
1 NOITE | APA
Star Inn Peniche 3* - Peniche 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS COM ALMA

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- Passeio de barco com partida da Marina de 
Peniche (dur. aproximada: 4h30).

MOMENTOS A BORDO 54.74€

1 NOITE | APA
Pousada da Ria - Aveiro
Preço indicativo para Ocupação Dupla

- 1 noite de estadia com pequeno-almoço Buffet 
incluído;
- 1 Passeio de barco moliceiro na Ria de Aveiro.
- Opcional: Visita às Salinas.

MOMENTOS A BORDO 56.25€

Centro | Tesouros da Ria
1 NOITE | APA
M’ar de Ar Muralhas 4* - Évora
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 59.60€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço;
- 1 Passeio de barco pelo Lago do Alqueva (dur. 
aprox. 60 min.):
Passeio de barco, circular, temático e com guia. 
Durante uma hora, no maior lago artificial da 
Europa, as histórias sobre Alqueva e o território 
envolvente, o património, a fauna e flora vão 
acontecendo, enquanto o barco navega do 
Guadiana à herdade da Tapada, da Baía 
dos Cágados, à ribeira de Codes. No verão, 
possibilidade de mergulho refrescante durante o 
passeio.  
- Visita ao Centro de Interpretação de Alqueva.

Alentejo
No Grande Lago do Alqueva

Centro | Coimbra do Mondego Centro | Berlenga - A Ilha do Sonho
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1 NOITE | SA
Tróia Residence by The Editory -
Apartamentos Ácala - Tróia 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 87.50€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em regime de só alojamento;
- 1 Viagem pelo interior do estuário do Sado em 
embarcação semi-rígida, para observação das 
espécies de Aves que habitam este ecossistema 
(duração aproximada de 3h).

Lisboa e Vale do Tejo 
Observação de Flamingos

1 NOITE | APA
Cristal Setúbal 4* - Setúbal 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 77.50€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Viagem pelo interior do estuário do Sado em 
embarcação semi-rígida, para observação das 
espécies de Aves que habitam este ecossistema 
(duração aproximada de 3h).

Lisboa e Vale do Tejo 
Observação de Flamingos

1 NOITE | APA
Aqualuz Tróia Lagoa by The Editory 4*
Tróia 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 102.50€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Viagem a bordo do veleiro catamaran “O 
Esperança” à descoberta da comunidade de 
Golfinhos do Sado, com vista para as magníficas 
paisagens do Estuário do Sado, Costa de Tróia e 
Arrábida (duração de 2h30/3h).

Lisboa e Vale do Tejo
Golfinhos do Sado

1 NOITE | APA
Melia Setúbal 4* - Setúbal 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 75.40€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Viagem a bordo do veleiro catamaran “O 
Esperança” à descoberta da comunidade de 
Golfinhos do Sado, com vista para as magníficas 
paisagens do Estuário do Sado, Costa de Tróia e 
Arrábida (duração de 2h30/3h).

Lisboa e Vale do Tejo
Golfinhos do Sado
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1 NOITE |SA
Aqualuz Tróia Mar e Rio by The Editory 4*
Tróia 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 167.50€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Observação de Golfinhos e Passeio de Jipe 
(duração aproximada de 8h):
- De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, 
para observação dos golfinhos do Sado. Viagem à 
descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, 
com vista para as magníficas paisagens do Estuário 
do Sado, Costa de Tróia e Arrábida (duração de 
2h30/3h).
- À tarde: Passeio de jipe na Reserva Natural 
do Estuário do Sado. Desde Tróia à Comporta, 
percorrendo os trilhos dos Arrozais até à 
Carrasqueira para conhecer o tradicional porto 
de pesca Palafita. Visita à Adega da Herdade da 
Comporta acompanhada de uma prova de vinhos. 
Ao longo do percurso podemos observar diversas 
Aves: Cegonhas, Garças, Maçaricos, Guarda-rios, 
Perna longa e, no inverno, grupos de Flamingos. 
Regresso a Setúbal.

OU

1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
- 1 Observação de Golfinhos e Passeio de Jipe 
(duração aproximada de 8h):
- De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, 
para observação dos golfinhos do Sado. Viagem à 
descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, 
com vista para as magníficas paisagens do Estuário 
do Sado, Costa de Tróia e Arrábida (duração de 
2h30/3h).
- À tarde: Passeio pelo Parque Natural da Arrábida. 
Subida pelo topo da Serra da Arrábida, com vista 
sobre o Estuário, o Mar e a Península de Tróia, com 

Lisboa e Vale do Tejo 
Observação de Golfinhos e 
Passeio Jipe Sado/Arrábida

1 NOITE | APA
Melia Setúbal 4* - Setúbal 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS A BORDO 140.40€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Observação de Golfinhos e Passeio de Jipe 
(duração aproximada de 8h):
- De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, 
para observação dos golfinhos do Sado. Viagem à 
descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, 
com vista para as magníficas paisagens do Estuário 
do Sado, Costa de Tróia e Arrábida (duração de 
2h30/3h).
- À tarde: Passeio de jipe na Reserva Natural 
do Estuário do Sado. Desde Tróia à Comporta, 
percorrendo os trilhos dos Arrozais até à 
Carrasqueira para conhecer o tradicional porto 
de pesca Palafita. Visita à Adega da Herdade da 
Comporta acompanhada de uma prova de vinhos. 
Ao longo do percurso podemos observar diversas 
Aves: Cegonhas, Garças, Maçaricos, Guarda-rios, 
Perna longa e, no inverno, grupos de Flamingos. 
Regresso a Setúbal.

OU

1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
- 1 Observação de Golfinhos e Passeio de Jipe 
(duração aproximada de 8h):
- De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, 
para observação dos golfinhos do Sado. Viagem à 
descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, 
com vista para as magníficas paisagens do Estuário 
do Sado, Costa de Tróia e Arrábida (duração de 
2h30/3h).
- À tarde: Passeio pelo Parque Natural da Arrábida. 
Subida pelo topo da Serra da Arrábida, com vista 
sobre o Estuário, o Mar e a Península de Tróia, com 
breve paragem junto ao Convento da Arrábida. 
Segue-se, depois, por Casais da Serra e Vale dos 
Picheleiros até Azeitão, onde se procederá a uma 
visita às Caves velhas José Maria da Fonseca, 
acompanhada de uma prova de vinhos. Daí, parte-
se à descoberta da Azulejaria segundo os mesmos 
métodos usados no Séc. XVII.

Lisboa e Vale do Tejo
Observação de Golfinhos e 
Passeio Jipe Sado/Arrábida 
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MOMENTOS DE
DEGUSTAÇÃO
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1 NOITE | APA
The Vintage House 5* - Pinhão
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 130.25€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- Visita guiada e almoço tradicional na Quinta da 
Avessada:
  * 11h30: Receção e visita aos Jardins da Enoteca, 
saboreando um Moscatel de Honra;  
  * 12h00: Visita guiada ao espaço Enoteca onde os 
participantes ficarão a conhecer todo o processo 
tradicional de vinificação do Vinho do Porto e do 
Moscatel;
  * 13h00: Almoço tradicional.

Porto e Norte
Rota do Vinho do Porto

1 NOITE | APA
Hotel Fundador 3* - Guimarães
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 47.15€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 
no Hotel; 
- Visita à Quinta Aveleda com início na vinha, 
continuação pelos jardins históricos e seus recantos, 
Adega Velha e Loja de Vinhos com prova de 3 vinhos 
(gama clássica).

Porto e Norte
Rota do Vinho Verde

1 NOITE | APA
Vila Galé Porto 4* - Porto
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 85.90€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Twin com 
pequeno-almoço; 
- Entrada no espaço Porto Cruz (Vila Nova de Gaia) 
incluindo Prova Descoberta Prova de 5 Vinhos do 
Porto (Dalva Douro Dry White, Porto Cruz Lágrima, 
Porto Cruz Pink, Porto Cruz 10 anos, Porto Cruz 
Vintage 199), Harmonizada com 5 Queijos, biscoitos 
artesanais, Azeitonas, fruta e amêndoas.

Porto e Norte | Porto Vínico
1 NOITE | APA
Pacheca - The Wine House 4* - Lamego
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 88.80€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço;
- Visita guiada às Caves da Raposeira com 
explicação do método utilizado para preparação 
dos espumantes e prova de um espumante no final 
da visita (duração aproximada de 1h).

Porto e Norte | Rota do Varosa
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1 NOITE | APA
Montebelo Palácio dos Melos
Viseu Historic Hotel 4* - Viseu 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 61€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Standard com 
pequeno-almoço; 
- Visita Santar Vila Jardim (Duração aproximada 
de 2h00):

Percorra a Vila Histórica de Santar através dos 
seus jardins. Uma Vila de jardins, hortas e vinhas 
que a atravessam em contínuo desde os jardins 
da Casa dos Condes de Santar e Magalhães, 
passando pelo Jardim da Magnólia, Linhares, 
Ibérico Nogueira 
- uma horta dividida em parcelas de cultivo e, 
finalmente, o Jardim do Hotel Valverde Santar, 
com uma vinha ondulada ao ritmo das Serras que 
rodeiam a região. Explore o Centro Interpretativo 
Santar Vila Jardim e a Casa dos Condes de 
Santar e Magalhães, onde pode visitar a cozinha 
antiga, a Capela e Sacristia construídas no século 
XVII. 

E para terminar esta maravilhosa visita desfrute 
de uma Prova de Vinhos Santar Vila Jardim Tinto e 
Santar Vila Jardim Branco.

Centro | Rota do vinho do Dão
2 NOITES | APA
Hotel Louro 3* - Óbidos
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 117.15€

Inclui:
- 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço;
- Visita à Quinta do Sanguinhal com prova de 6 
vinhos (duração aproximada de 1h30): 
Passeio pelo jardim e vinha do século XIX da 
casa da família; Visita a uma antiga destilaria de 
grande capacidade; Visita a uma antiga sala de 
prensagem única de 7 tanques datada de 1871; 
Visita a uma sala de envelhecimento de vinho, ainda 
em uso, com 36 barris. Prova de 6 vinhos (2 brancos, 
1 rosé, 2 tintos, 1 generoso), com bolachas, queijos 
regionais mistos curados e mini pastel de nata.
- Visita à Adega Mãe com prova de 3 vinhos (Dory 
Colheita, Adega mãe Monocasta e Adega mãe 
Reserva).

Centro | Rota dos Vinhos do Oeste
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1 NOITE | APA
Vila Galé Évora 4* - Évora 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 85.85€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Standard com 
pequeno-almoço; 

- Visita guiada às caves e adegas da Herdade do 
Esporão (Reguengos de Monsaraz) com prova de 4 
vinhos (Duração aproximada de 1h30):

Inicio da visita pelas vinhas, onde se irá abordar 
alguns processos de produção biológica. Nas 
adegas Monte Velho e Adega de Lagares conhecerá 
os diferentes processos de produção dos vinhos da 
Herdade do Esporão. A prova de vinhos, realizada 
no Claustro do Jardim, contempla 2 vinhos brancos 
e 2 vinhos tintos que apresentam características 
mais frutadas e frescas, bem como a elegância e o 
corpo dos vinhos mais complexos. 

- Experiência Vinha D’Ervideira: visita à adega, 
prova de vinhos Ervideira com degustação 
de produtos regionais. A experiência inicia-se 
com visita ao espaço da adega, mostrando os 
bastidores da produção de vinhos Ervideira – desde 
a zona de receção à linhagem de engarrafamento. 
Segue-se o espaço Ervideira Wine Lounge 
onde se dará início à prova de vinhos. Seleção 
personalizada de vinhos da Ervideira, com uma 
viagem entre vinhos brancos, rosé e tintos e será 
harmonizada com uma degustação de produtos 
regionais – pão Alentejo, queijo de ovelha, seleção 
de enchidos, compota com sabor tradicional e 
tostas alentejanas com azeite e orégãos. 

Alentejo | Rota dos Vinhos do Alentejo
2 NOITES | APA
Alentejo Marmòris Hotel e Spa 5* - Évora 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS DE DEGUSTAÇÃO 317.50€

Inclui:
- 2 noites de alojamento de alojamento em quarto 
standard com pequeno-almoço buffet e “A la 
Carte”;
- Bebida de boas-vindas à chegada;
- Vip Boas-vindas no quarto;
- Wi-Fi e parque de estacionamento gratuito;
- Tour cultural por Vila Viçosa (Palácio, Castelo e 
Pedreiras);
- 1 Jantar à carta para 2 pessoas no Restaurante 
Narcissus Fernandesii (bebidas da seleção do hotel 
incluídas);
- Early check-in e late check-out (Mediante 
disponibilidade).

Alentejo | Descobertas & Sabores
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1 NOITE | APA
The Vintage House Douro 5* - Pinhão
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 165.50€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 jantar no restaurante Rabelo (bebidas não 
incluídas)

Porto e Norte | Romance
1 NOITE | APA
Melia Ria 4* - Aveiro
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 121.10€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto Premium Ria View 
com pequeno-almoço.
- 1 Garrafa de espumante e Ovos Moles de Aveiro.
- Roupão e chinelos no quarto.
- Jantar à luz das velas no restaurante do hotel, com 
vista sobre a Ria de Aveiro (bebidas não incluídas).
- Entrada no Health Club (sauna, banho turco, 
piscina aquecida e ginásio).
- Garagem.
- Late check-out até às 15h00, mediante 
disponibilidade do hotel.

Centro | Programa Romântico

1 NOITE | APA
Vila Galé Sintra Resort Hotel,
Conference & Spa 5* - Sintra
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 90.15€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 
buffet;
- 1 Passeio de Charrete “Regaleira” (dur. aprox. 50 
min.): estrada da serra até à Quinta da Regaleira 
(ida e volta). Na ida passagem pelo reconstruído 
Lawrence’s Hotel, por uma fonte Mourisca e uma 
cascata. Na volta Largo do Relógio, Fonte da 
Sabuga com vista sobre Sintra, Palácio de Valença.

Lisboa e Vale do Tejo
Sintra Romântica
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1 NOITE | APA
Convento do Espinheiro Historic
Hotel & Spa 5* - Évora
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 152€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/
twin standard com pequeno-almoço buffet no 
restaurante;
- Bebida de boas-vindas à chegada: licor de poejo;
- 1 Jantar para duas pessoas no restaurante 
Restaurante Divinus ou Restaurante Olive (Bebidas 
não incluídas, menu de 3 pratos);
- Acesso gratuito: Piscina exterior, piscina interior, 
health club, sauna, banho turco e jacuzzi; 
- Visita guiada ao Convento (todos os dias às 17h);
- Prova de vinhos regionais na adega com Escanção 
do hotel (todos os dias às 18h);
- Parque gratuito (mediante disponibilidade).

Alentejo | Refúgio dos Sentidos

1 NOITE | APA
Vila Galé Collection Elvas 5* - Elvas
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 190.65€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 massagem Romeu & Julieta (duração 50 minutos).

Alentejo | Romântico
2 NOITES | APA
Alentejo Marmòris Hotel e Spa 5* - Évora
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 355€

Inclui:
- 2 noites de alojamento de alojamento na tipologia 
selecionada com pequeno-almoço buffet e “A la 
Carte”;
- Bebida de boas-vindas à chegada;
- Vip “In Love” no quarto com Espumante, morangos 
com chocolate e decoração especial;
- Wi-Fi gratuito;
- Parque de estacionamento gratuito mediante 
disponibilidade;
- 1 Massagem Relax Moment a Casal;
- 1 Jantar para 2 pessoas no Restaurante Narcissus 
Fernandesii (bebidas não incluídas).

Alentejo | Programa in Love

1 NOITE | APA
Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 5*
Paço de Arcos 
Preço indicativo para Ocupação Dupla

MOMENTOS ROMÂNTICOS 109.20€

Inclui:
- 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 
standard com pequeno-almoço buffet;
- 1 Jantar no restaurante do hotel (bebidas não 
incluídas).

Lisboa e Vale do Tejo
Durma num Palácio | Pura Poesia
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COVID-19

A Solférias acompanha, em permanência, a evolução do 
surto do novo Coronavírus Covid-19 e tem estado atenta 
às recomendações emitidas pelas entidades nacionais e 
internacionais competentes, designadamente a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a Direção Geral de Saúde, bem como 
o Portal das Comunidades.

As medidas de segurança e proteção nos vários países e 
companhias aéreas, variam de acordo com as políticas internas 
de cada governo e de acordo com a evolução da situação 
epidemiológica e de vacinação em cada país, influenciando 
assim as regras fronteiriças para quem viaja.

Para que a viagem dos clientes decorra da melhor forma 
possível, é essencial que se informem antecipadamente sobre 
todas as medidas (e possíveis atualizações) exigidas pelo país 
para onde pretendem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente 
em relação a documentações e procedimentos-requisitos de 
entrada/saída.

Em virtude das alterações constantes, a Solférias disponibiliza 
apenas no seu site, a informação mais relevante e atualizada 
sobre a abertura de fronteiras e relativamente às medidas 
implementadas nos vários destinos que comercializa e que já 
estejam abertos ou já tenham data oficial prevista de abertura.

Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, 
através do link: UPDATE COVID19
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se inserem as presentes 
condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, na ausência de documen-
to autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei nú-
mero 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 Soliférias - Operador Turís-
tico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Perei-
ra Gomes, Lote 1, lº B, 1600 - 196 Lisboa, titular do RNAVT 1989.

 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 pago no ato 
da inscrição. A Soliférias, S A reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamen-
to 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 Via-
jante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consu-
mo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; Co-
missão 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 de-
mora injustificada As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas aos fornece-
dores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documen-
tos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indem-
nização 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 re-
clamar 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 verifica-
ção 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 Soliférias, S A sobre a entidade prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entida-
des 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 Transpor-
te Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de via-
gens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou aloja-
mento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos re-
sultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
e) € 31424, 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 au-
tomóvel;
e)€ 1097, 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)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda do estabeleci-
mento 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
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, da-
tas, 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 efetua-
da 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 indica-
da pelos prestadores de serviços e 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, (car-
tão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, 
certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A agência declina qualquer responsa-
bilidade 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 de-
verão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B 1, Car-
tão do Cidadão ou outro documento que seja exigível); Para obtenção de assistência mé-
dica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacio-
nais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documen-
tação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos paí-
ses 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 co-
mo do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reser-
va); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quan-
to à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consula-
dos dos países de origem.

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscri-
to 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 pa-
gar 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, pa-
ra 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 Contra-
to 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 pre-
ços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que moti-
vou a contratação

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preen-
cha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agên-
cia 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 servi-
ços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exigências especiais solicitada pelo Via-
jante; (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 turis-
mo, 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 cláusula 15ª, infra.

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 alcan-
çado 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 res-
cindir 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 con-
fere 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 
(aume to 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 de-
duzir 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 reembol-
so pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de via-
gem 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 encar-
gos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a rea-
fectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia pa-
ga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzi-
do 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 exce-
cionais 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 contra-
to 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, es-
tá sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reser-
vas simuladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos 
valores titulados pelo vale.

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 respon-
sáveis 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 presta-
dores 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 reser-
vas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos títu-
los, 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 re-
serva 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 imputá-
veis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. SERVIÇOS CONTRATADOS LOCALMENTE A TERCEIROS OU EXTRAPROGRAMA DE VIAGEM OR-

GANIZADA:
17.1 A responsabilidade da agência de viagens está limitada aos serviços turísticos previstos 
no programa de viagem contratado e eventuais serviços extra e/ ou opcionais a esta contra-
tados ou aos seus representantes devidamente identificados no destino.
17.2. Salvo o previsto no número anterior, a agência de viagens não será responsável por ser-
viços turísticos contratados a terceiros, antes ou durante a viagem, eventuais reclamações e 
danos que decorram desses serviços não poderão ser imputados à Agência de Viagens, es-
tando ainda excluídos do âmbito de cobertura dos seguros de viagem associados à viagem 
organizada.

18. ASSISTÊNCIA
18.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe forem imputá-
veis, 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) Auxílio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar soluções al-
ternativas de viagem.
18.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido causada pe-
lo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo pode-
rá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação dessa as-
sistência.
18.3 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 aloja-
mento 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.
18.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mobilidade reduzi-
da, 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 via-
gens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas 
antes do início da viagem organizada.

19. 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. enti-
dade 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

20. SEGUROS
20.1 A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente 
das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na 
Companhia de Seguros Seguradores Unidos, apólice nº 0001481167, no montante de 75.000 
euros, nos termos da legislação em vigor.
20.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em 
função das necessidades de segurança do viajante. Existem seguros específicos para clien-
tes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem ser expressamente solicitados.

21. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. 
A. na margem.

22. VALIDADE
Este documento é válido de 19.09.2022 a 30.04.2023.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específi-
cas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão ba-
seados 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 “alte-
ração 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 ter-
mos 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 país e de acor-
do com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão deste programa, po-
dendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários das ligações aéreas podem sofrer alte-
rações, pelo que aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da via-

gem organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Via-
jante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organi-
zada, que o faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 6 horas em relação 
ao horário de chegada/partida prevista na viagem organizada. Qualquer serviço adquiri-
do fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibiliza-
do pela Solférias
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados nesta brochura 
seguem as normas de qualidade do país de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados 
por outros similares quando por motivos alheios à agência não seja possível manter ou con-
firmar a reserva existente, obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de tal te-
nha conhecimento. Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as 
condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsabi-
lidade 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 recu-
sar 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 po-
de 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 cons-
tantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e clas-
sificações 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 ser-
viço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilida-
de de late check-out, o último serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condi-
cionada pela hora em que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alo-
jamento por parte do Viajante
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 par-
tir 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 17 h do dia de chegada e deverão ser 
deixados livres até às 10 h do dia de saída Em muitos alojamentos é solicitado uma garan-
tia/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 ás crianças (destino e fornecedor) recomen-
da-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, beneficia á de todos os direitos da UE 
aplicáveis às viagens organizadas. A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a 
venda ao cliente serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalidade da 
viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soliférias, S. A. e a agência de 
viagens que efetuou a venda ao cliente têm uma proteção para reembolsar os pagamentos 
que tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu 
repatriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s).
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 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 servi-
ços 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 ra-
zoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento de custos es-
pecíficos (por exemplo, o preço do combustível), se essa possibilidade estiver expressamen-
te prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organiza-
da. Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante po-
de 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 reem-
bolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de alteração significativa de al-
gum 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 proble-
mas 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.
− 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 reembolsa-
dos. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem orga-
nizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamen-
to dos viajantes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em caso 
de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contac-
tar 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,info@turismodeportu-
gal.pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias – Opera-
dor Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacio-
nal: www.dre.pt


