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ARUBA
Aruba é uma ilha magnífica, banhada pelo Mar do Caribe. A economia local está 
assente essencialmente no turismo, pelo que escolher este destino de férias é ter a 
certeza de ser bem recebido.

Ilha Caribenha
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https://www.youtube.com/watch?v=fxUMQAvNwYc


SOBRE
ARUBA
Aruba é uma ilha magnífica, banhada pelo Mar do Caribe. A economia 
local está assente essencialmente no turismo, pelo que escolher este 
destino de férias é ter a certeza de ser bem recebido.

De clima tropical moderado, tem bom tempo durante praticamente 
todo o ano, sendo considerada por muitos como uma das ilhas mais 
paradisíacas das Américas. O seu mar cristalino e quente e as extensas 
praias de areia branca criam um cenário perfeito para um filme, sendo 
também um lugar fantástico para praticar mergulho e snorkeling. 

Aruba possui uma excelente oferta hoteleira, bons restaurantes, lojas 
e várias opções de passeios, que permitem conhecer melhor todas as 
suas belezas naturais.

Este é um destino indicado para quem viaja em lua-de-mel, mas tam-
bém para quem viaja em família, nomeadamente com crianças pe-
quenas.

Em Oranjestad, a capital, vai surpreender-se com a arquitetura de 
grande influência holandesa, onde os tons claros escolhidos para pin-
tar as casas refletem o sol brilhante que ilumina o Caribe. Aqui, des-
cobrem-se vários restaurantes e inúmeras lojas, bem como um centro 
comercial, o Renaissance Mall, localizado junto ao Renaissance Resort 
e Casino.

Uma das praias mais famosas é a Flamingo Beach, mas prepare-se 
para se surpreender com a beleza de Palm Beach e de Eagle Beach, 
com as suas árvores retorcidas viradas para o mar, a verdadeira ima-
gem de marca de Aruba.

Não deve deixar de assistir à beleza de um pôr-do-sol junto ao Farol 
da Califórnia, o maior farol de Aruba , próximo da praia de Arashi, de 
visitar a Capela de Alto Vista, uma igreja construída no local onde os 
índios se convertiam ao cristianismo e que fica localizada no alto de 
uma colina, rodeada de uma paisagem soberba, talvez uma das mais 
bonitas da ilha.

HOTÉIS NO MAPA (clique para ver Hotel)

A VISITAR
Para além das praias paradisíacas, não deve deixar de descobrir a capital, 

Oranjestad, com a arquitetura de forte influência holandesa, as lojas e os res-

taurantes que convidam ao lazer.

Ainda, a não perder, um passeio pela ilha, sendo que pode alugar uma viatu-

ra para o fazer, e poder descobrir a beleza natural e as paisagens de tirar o 

fôlego. Em Aruba, não pode deixar de assistir à beleza do pôr-do-sol no Mar 

do Caribe.

GUIA
MOEDA: Florim Arubano     

FUSO HORÁRIO: GMT –5      

IDIOMA: Holandês e Papiamento

ARUBA

ORANJESTADE
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ARUBA
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voos KLM Lisboa / Amsterdão / Aruba / Amesterdão / Lisboa em 

classe económica “L+G” (classe promocional - sem direito a mala 

de porão); transporte partilhado aeroporto/ hotel / aeroporto 

com assistência local; 5 noites de alojamento no hotel e regime 

indicados; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (329,00 

euros,sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro 

multiviagens. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas hoteleiras locais; Gratificações obrigatórias nos serviços e 

outros que não mencionados no programa e extras de carácter 

pessoal. 

NOTAS: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento 

de transfere privado consulte-nos. Existe a possibilidade de saída/

chegada do Porto, por favor consulte-nos. Mais tipologias de 

alojamento, listagem completa de hotéis e suplementos de partida 

disponíveis em www.solferias.pt

7 DIAS | 5 NOITES

1º DIA – LISBOA / AMESTERDÃO / ARUBA
Comparência no aeroporto duas horas antes da hora da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo KLM com destino a 
Amesterdão, para escala e novo embarque em voo com destino a 
Aruba (Aeroporto Internacional Rainha Beatriz). Chegada, assistência 
e transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 5º DIA - ILHA DE ARUBA
Dias livres para conhecer a Ilha de Aruba com diversas atividades 
disponíveis. 

6º E 7º DIAS - ARUBA / AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo KLM com destino a 
Amesterdão, para escala e novo embarque em voo com destino a 
Lisboa. Desembarque. Fim dos nossos serviços.
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RIU PALACE ANTILLAS 5*
 (>18 anos) 

Palm Beach | www.riu.com

5 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1992€

TAMARIJN ARUBA ALL 
INCLUSIVE 4*

DIVI BEACH | www.diviaruba.com

5 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

2283€ DIVI ARUBA ALL INCLUSIVE 4*

Divi Beach | www.diviaruba.com

5 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

2369€

BUCUTI & TARA BEACH 
RESORT 4*  (>18 anos) 

PALM EAGLE | www.bucuti.com

5 NOITES | APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

2775€ RIU PALACE ARUBA 5*

PALM BEACH | www.riu.com

5 NOITES | TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

2046€

HOLIDAY INN RESORT
ARUBA 4*

PALM BEACH | www.holidayarubaresort.com

5 NOITES | SA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1635€
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CUBA
Cuba fica localizada na América Central, no mar das Caraíbas. O seu clima é tropical, 
moderado por ventos alísios, vindos do Nordeste, que sopram durante todo o ano. 
A temperatura média do ar é de 21°C, em janeiro, e 27°C, em julho.

Clima Tropical
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https://www.youtube.com/watch?v=efB77INbB5c


SOBRE CUBA
Na sua capital, Havana, podemos fazer uma viagem no tempo, recuando até 
aos anos 50. Vale a pena conhecer o seu centro histórico, declarado pela 
Unesco como Património Cultural da Humanidade, passar pelo Palácio Pre-
sidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-restaurante “Floridita”, “La Bodegui-
ta del médio”, Praça da Catedral e Praça de Armas. Recomenda-se ainda 
a passagem pelo Malecón, pela Universidade de Havana e pela Praça da 
Revolução. Não pode deixar de visitar uma fábrica de tabaco e o Museu do 
Rum. 

Em Viñales, a cerca de 400 km de Havana, recomenda-se a visita a uma típi-
ca quinta de plantação de tabaco, “Ranchon Las Barrigonas”, e a uma fábri-
ca de tabaco. Passeio pelo Parque Nacional Valle de Viñales, declarado pela 
Unesco como Paisagem Cultural Protegida, e conhecido pelas suas monta-
nhas de cumes redondos e pelas inúmeras grutas. Visita ao mural da pré-his-
tória, uma obra de arte de 120 metros, pintada num rochedo. Recomenda-se 
ainda a paragem no miradouro dos Jasmins, para apreciar a magnífica vista 
do vale e um passeio de barco para visita à gruta “Cueva del Indio”. 

Outro ponto que vale a pena descobrir em Cuba é Cienfuegos, única cidade 
cubana fundada por franceses, e o seu Parque Central, o Teatro Tomás Terry 
e o Palácio do Vale. 

Em Trinidad, cidade museu declarada Património da Humanidade pela Unes-
co, passeie pelas ruas empedradas e pelos magníficos edifícios coloniais, vi-
site o Museu Romântico ou o Palácio Cantero. 

Em Santa Clara, recomenda-se a visita ao Mausoléu Che Guevara e ao monu-
mento ao comboio blindado, comboio que foi tomado pelos guerrilheiros, na 
estratégica batalha de Santa Clara.

Mas Cuba também são praias e o difícil é escolher a melhor. Escolha entre vá-
rias e maravilhosas extensões de areia fina e dourada, verdadeiros paraísos 
naturais de águas cristalinas, cuja temperatura média é de 26ºC. 

Um lugar onde a tradição e a cultura são respeitadas e vividas com inten-
sidade. Em 2019, Havana completou 500 anos, sendo que são cinco séculos 
celebrados numa época em que se começam a sentir algumas mudanças.

A nível agrícola, Cuba é um dos principais produtores de rum, tabaco e cana 
de açúcar. A sua gastronomia, para além de integrar alguns destes elemen-
tos, sofreu ao longo dos tempos uma forte influência espanhola e africana.

A VISITAR
Chegar a Havana ou a Pinar del Rio, a única região na ilha a produzir charutos 

havanos, é embarcar numa viagem no tempo, bem como Trinidad, a cidade 

colonial mais bem preservada das Caraíbas. A não perder: o Valle de los Inge-

nios, um centro de produção de açúcar, considerado Património Mundial pela 

Unesco, e os Cayos e as suas encantadoras praias, que parecem saídas de um 

postal.

GUIA
MOEDA: O peso cubano (CUP) e os pesos conversíveis (CUC).

FUSO HORÁRIO: GMT –5      

IDIOMA: Espanhol

CUBA
CAYO LARGO

HAVANA
VARADERO

CAYO SANTA MARIA

CAYO COCO

SANTIAGO

TRINIDAD
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VARADERO
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Air Europa Lisboa/ Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe “Z” (classe 

promocional - sem direito a mala de porão); transporte partilhado aeroporto/ 

hotel/ aeroporto com assistência local; 6 noites de alojamento em quarto 

Duplo Std no hotel e regime escolhido em Varadero; Taxas de aeroportos, 

segurança e combustível (446,00 Euros sujeitas a reconfrmação e alterações 

legais); Seguro multiviagens 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28,0 Euros / Outros 

que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

NOTAS: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere 

para 1 passageiro, por favor consulte-nos. Existe possibilidade de fazer os 

transportes em transferes privados ou com saída/chegada do Porto, por favor 

consulte-nos.

8 DIAS | 6 NOITES

1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA-VARADERO
Comparência no aeroporto duas horas antes da hora da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com 
destino a Madrid, para escala e novo embarque em voo com 
destino a Havana. Chegada, assistência e transporte partilhado 
para o hotel escolhido em Varadero. Alojamento.

2º AO 6º DIA – VARADERO
Estadia no hotel em regime de tudo incluído. Dias livres para 
desfrutar das maravilhosas praias, verdadeiros paraísos naturais 
de areias finas e águas cristalinas, cuja temperatura média é 
de 26ºC e da animação nos hotéis.  Pode igualmente optar por 
realizar uma extensão a Havana.  Alojamento no hotel escolhido.

7º E 8º DIAS – VARADERO-HAVANA / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar 
localmente, transporte partilhado para o aeroporto de Havana.  
Após as formalidades de embarque saída em voo Air Europa com 
destino a Madrid. Refeição e noite a bordo. Chegada a Madrid 
e embarque em voo com destino a Lisboa. Chegada e fim da 
Viagem.
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6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

SOL VARADERO BEACH  4*
(>16 ANOS) 

www.meliacuba.com

1071€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

BE LIVE EXPERIENCE TURQUESA 4*

www.belivehotels.com

1193€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MEMORIES VARADERO BEACH 
RESORT 4*
www.memoriesresorts.com

993€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIÁ PENÍNSULA VARADERO 5*

www.meliacuba.com

999€
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6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

IBEROSTAR SELECTION BELLA
VISTA VARADERO 5*
www.iberostar.com

1083€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIÁ VARADERO  5*

www.meliacuba.com

1156€
6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

PARADISUS VARADERO
RESORT & SPA 5*
www.meliacuba.com

1205€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

GRAND MEMORIES VARADERO 5*

www.memoriesresorts.com

1068€
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6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

IBEROSTAR SELECTION
VARADERO 5*
www.iberostar.com

1253€

6 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

ROYALTON HICACOS RESORT & 
SPA 5* (>18 ANOS) 

www.royaltonresorts.com

1432€
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HAVANA
4 DIAS | 2 NOITES

1º DIA – LISBOA / MADRID / HAVANA
Comparência no aeroporto duas horas antes da hora da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo Air Europa com destino 
a Madrid, para escala e novo embarque em voo com destino a 
Havana. Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel 
escolhido em Havana. Alojamento. 

2º DIA – HAVANA 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para aproveitar para conhecer 
a cidade ou fazer alguma excursão opcional (Viñales, Trinidad, 
Varadero, Cayo Largo, etc.) À noite, possibilidade de assistir (também 
opcionalmente) ao célebre espetáculo do Tropicana, Parisien, 
Habana-Club, Casa da música, Cerimónia do fecho das portas da 
cidade “Cañonazo”, etc. 

3º E 4º DIAS – HAVANA / MADRID / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a informar 
localmente, transporte partilhado para o aeroporto. Após as 
formalidades de embarque saída em voo Air Europa com destino a 
Madrid. Refeição e noite a bordo. Chegada a Madrid e embarque em 
voo com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto da Portela. Fim da 
Viagem.

OPCIONAL - 3º AO 7º DIA - VARADERO OU CAYOS
(para o caso da opção recair sobre os Cayos, o último dia de estadia 
será novamente em Havana).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo Air Europa Lisboa / Madrid / Havana / Madrid / Lisboa em classe 

“Z” (classe promocional - sem direito a mala de porão); transporte 

partilhado aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 2 

noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Havana; Taxas 

de aeroportos, segurança e combustível (446,00 Euros sujeitas a 

reconfirmação e alterações legais); Seguro multiviagens. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Visto turístico para Cuba (obrigatório) com um custo de 28 Euros / 

Passageiro. Outros que não mencionados no programa e extras de 

carácter pessoal.

NOTAS: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento 

transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. Existe 

possibilidade de fazer os transportes em transferes privados ou com 

saída/chegada do Porto, por favor consulte-nos.
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2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HABANA RIVIERA BY IBEROSTAR 4*

www.iberostar.com

891€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

TRYP HABANA LIBRE 4*

www.melia.com

901€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

HOTEL NH CAPRI 4*

www.nh-hotels.com

873€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIÁ COHIBA 5*

www.meliacuba.com

897€
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2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIÁ HABANA 5*

www.meliacuba.com

903€
2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*

www.iberostar.com

986€

2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

IBEROSTAR GRAND HOTEL 
PACKARD 5*
www.iberostar.com

1092€
2 NOITES | APA
Preço indicativo por pessoa em duplo

GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI
LA HABANA 5*
www.kempinski.com

1097€
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MÉXICO
Desfrute de encantadoras cidades coloniais, das ruínas maias de Chitzén Itza, 
das praias deslumbrantes, dos famosos cenotes e das inebriantes bebidas típicas, 
margaritas. Tudo isto ao som dos mariachi.  

Destino encantador
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https://www.youtube.com/watch?v=5NW0rhZshmg


SOBRE 
O MÉXICO
O México tem dezenas de locais considerados Património Mundial pela 
UNESCO, que mereceriam por si só uma visita, mas tem ainda encantadoras 
cidades coloniais, as ruínas maias de Chitzén Itza, uma das Sete Maravilhas 
do Mundo Moderno, praias deslumbrantes, os famosos cenotes (grutas onde 
se pode mergulhar)  e as inebriantes bebidas típicas, margaritas. Desfrute 
de tudo isto tendo como barulho de fundo a animada música dos mariachi. 
O México é uma federação composta por 31 estados e a Cidade do México 
é a sua capital. É o quinto maior país das Américas e o destino turístico mais 
famoso das Caraíbas. Atrai milhares de turistas todos os anos não só devido 
às praias de águas azuis, areias brancas, mas porque é um destino histórico 
por excelência. Escolhido o México como destino, há depois que ponderar em 
que praia vai estender a toalha. Apresentamos-lhe algumas opções: Cancun 
ou a Riviera Maya e as suas praias de Playa del Carmen ou Cozumel. Cancun 
é famosa em todo o mundo pela conjugação de espetaculares praias, ani-
mada vida noturna e grandes e ancestrais civilizações. Desfrute das paisa-
gens naturais únicas, dos vestígios da cultura Maia, de atividades aquáticas, 
da gastronomia internacional, dos espetaculares campos de golfe ou das 
típicas feiras de artesanato.  A Riviera Maya não deixará nunca de surpreen-
der! São mais de 120 km de extensão, águas cristalinas, praias de areia bran-
ca e parques naturais únicos. Playa del Carmen é o coração da Riviera Maia, 
uma antiga vila de pescadores que é hoje uma cidade cosmopolita. Cozumel 
é a maior das ilhas mexicanas, facilmente acessível por barco desde Playa 
del Carmen. Rica em história e maravilhas naturais; um verdadeiro paraíso no 
meio do mar, com um belo pôr do sol e mundialmente famosa devido aos re-
cifes de coral. A gastronomia mexicana será certamente mais um dos pontos 
altos da viagem, já que foi inclusive declarada Património Cultural da Huma-
nidade pela UNESCO. Com influências maia, astecas e também dos coloniza-
dores espanhóis, os pratos levam ingredientes como milho, feijão e abacate. 
Entre os pratos mais famosos estão guacamole, nachos, frijoles refritos, pico 
de galo e burritos. Tudo o que precisa para tornar as suas férias memoráveis.

A VISITAR
 País repleto de história, de praias paradisíacas e com paisagens incríveis. Não 

pode deixar de visitar as cidades coloniais, as ruínas maias de Chitzén Itza, 

uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, de descansar nas praias des-

lumbrantes ou de mergulhar nos famosos cenotes.

GUIA
MOEDA: peso mexicano (MXN)

FUSO HORÁRIO: GMT –6      

IDIOMA: Espanhol

MÉXICOCANCUN

CIDADE DO MÉXICO
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COSTA MUJERES, MEXICO • PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC

Vem conhecer um destino de férias, de qualidade excepcional, ideal 
para famílias, só para adultos, casamentos, luas de mel e grupos.



SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: 
Voo TAP Lisboa/Cancún/Lisboa em classe “G”, com direito a 
1 bagagem de porão de 23kg; transporte aeroporto/hotel/
aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no 
hotel e regime selecionado; Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível (valor indicativo de 194,00 Euros) sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais; Seguro Multiviagens

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
Taxas turísticas pagas localmente. Outros  que não 
mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

VOOS TAP 
Voos diretos com partidas desde Lisboa 

VOOS AIR EUROPA
Voos com escala em Madrid

1º DIA – LISBOA / CANCÚN
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Cancún. Acolhimento à 
chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – CANCÚN OU COSTA
MUJERES OU RIVIERA MAYA
Dias livres. A famosa Cancún é uma das praias mais populares 
do México. De areia fina e mar azul turquesa, aqui os dias são 
passados à beira mar num dos diversos resorts do complexo, 
Se pretender animação, também escolheu o sítio certo...Cancún 
é vibrante, cosmopolita e repleta de bares e discotecas onde 
podemos dançar noite dentro. Se pretender algo mais tranquilo, 
então o lugar de eleição é Costa Mujeres o Riviera Maya. Aqui 
o tempo passa mais devagar. Não deixe ainda de explorar a
riquíssima cultura mexicana visitando a maravilha mundial Chichén 
Itzá, ou de mergulhar num dos inúmeros cenotes que percorrem o 
país.

8º DIA – CANCÚN / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

CANCÚN, COSTA MUJERES 
E RIVIERA MAYA

8 DIAS | 7 NOITES
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CANCUN
AN ALL-INCLUSIVE EXPERIENCE

O CENÁRIO PERFEITO NA PRAIA

Neste resort da praia de Cancun, criaram 
um paraíso à beira-mar e transformaram 
as típicas férias “tudo incluído” num 
paraíso de celebridades que refletem 
o incrível cenário mexicano e estilo
cosmopolita. 

RIVIERA MAYA
AN ALL-INCLUSIVE EXPERIENCE

TUDO É POSSÍVEL NO PARAÍSO

Aqui, luxo e satisfação combinam 
perfeitamente num cenário de vistas 
tropicais incomparáveis, uma praia 
privada de areia branca e áreas 
exclusivas de mergulho.

Experimente o melhor do paraíso no 
Hard Rock Hotel Riviera Maya, diversão 
e luxo para todos. 
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FIESTA INN CANCÚN
LAS AMERICAS 4*
CANCÚN

www.fiestainn.com

RIU LUPITA 5*
PLAYA DEL CARMEN

www.riu.com 

OCEAN CORAL & TURQUESA 5*
PUERTO MORELOS

www.h10hotels.com

RIU TEQUILA 5*
PLAYA DEL CARMEN

www.riu.com 

OCEAN MAYA ROYALE 5*
(>18 ANOS)
PLAYA DEL CARMEN

www.h10hotels.com

RIU YUCATAN 5*
PLAYA DEL CARMEN

www.riu.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1296€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1238€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1228€

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1135€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1135€
7 NOITES / APA
Preço indicativo por
pessoa em duplo

969€
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RIU CANCUN 5*
CANCÚN

www.riu.com

RIU CARIBE 5*
CANCÚN

www.riu.com 

RIU PALACE LAS AMERICAS 5* 
(>18 ANOS)
CANCÚN

www.riu.com 

PARADISUS LA PERLA 5*
(>18 ANOS)
PLAYA DEL CARMEN

www.melia.com 

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1748€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1491€

ROYALTON RIVIERA CANCUN 
RESORT & SPA 5*
CANCÚN

www.royaltonresorts.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1469€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1375€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1310€
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7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

LE BLANC SPA RESORT 5*

CANCUN | www.leblancsparesorts.com

3520€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

HARD ROCK RIVIERA MAYA 5*

CANCUN | www.rcdhotels.com

3465€

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MAJESTIC ELEGANCE COSTA MUJERES 5*

COSTA MUJERES |www.majestic-resorts.com

1442€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

HARD ROCK CANCUN 5*

CANCUN | www.rcdhotels.com

2955€
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REPÚBLICA
DOMINICANA

São mais de 1600 km de litoral e mais de 400 km de praias. Praias de areias brancas 
a perder de vista com palmeiras altas que se inclinam para o mar são a imagem de 
marca da República Dominicana em geral, de Punta Cana em particular. 

Irresistível
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https://www.youtube.com/watch?v=UmapRnqZ528


SOBRE 
A REPÚBLICA
DOMINICANA
A República Dominicana é o segundo maior país das Caraíbas (depois de Cuba). 
O país ocupa a parte oriental da ilha “La Hispaniola”, pertencente ao arquipé-
lago das Grandes Antilhas, entre Porto Rico e Cuba. A restante parte da ilha é 
ocupada pelo Haiti.
É um destino único, que combina uma natureza exuberante com uma história 
intrigante e uma cultura rica. São mais de 1600km de litoral e mais de 400km de 
praias. Punta Cana é certamente uma das zonas de praia mais conhecidas de 
toda a ilha e mesmo de todo o arquipélago. Praias de areias brancas a perder 
de vista com palmeiras altas que se inclinam para o mar são a imagem de marca 
da República Dominicana em geral, de Punta Cana em particular. Muita música 
caribenha, merengue e bachata, e deliciosa comida, a juntar aos cenários para-
disíacos são motivos mais do que suficientes para marcar já as próximas férias. 
Segundo as palavras do próprio Cristóvão Colombo, que a descobriu em 1592, 
esta «é a terra mais bonita que os olhos humanos já viram!». A capital, Santo Do-
mingo é uma das cidades mais desenvolvidas das Caraíbas e também de maior 
crescimento económico da zona, nestes últimos anos.

A VISITAR
 As praias (é impossível falar do país sem falar das suas praias), a capital Santo 

Domingo, os centros históricos coloniais e paisagens rurais são alguns dos muitos 

atrativos da República Dominicana.

GUIA
MOEDA: Peso dominicano (DOP)

FUSO HORÁRIO: GMT –4      

IDIOMA: Espanhol

REPÚBLICA DOMINICANA

PUNTA CANA

LA ROMANASANTO 
DOMINGO

BAYAHIBE

PLAYA
BÁVARO

ILHA SAONA
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SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO: Voo TAP Lisboa/Punta Cana/Lisboa
em classe “G”, com direito a 1 bagagem de porão de 23kg; transporte aeroporto/hotel/
aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime selecionado; 
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo de 194,00 Euros) sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais; Seguro Multiviagens

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO: Taxas turísticas pagas
localmente. Outros  que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.

VOOS TAP 
Voos diretos com partidas desde Lisboa 

VOOS AIR EUROPA
Voos com escala em Madrid

1º DIA – LISBOA / PUNTA CANA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Punta Cana. Acolhimento à 
chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.

2º AO 7º DIA – PUNTA CANA OU PLAYA
BÁVARO OU BAYAHIBE
Dias livres. Com praias magníficas, a República Dominicana é o 
destino ideal para relaxar com vista para as praias paradisíacas 
das Caraíbas. Seja Punta Cana, Playa Bávaro ou Bayahibe, não 
deixe de aproveitar tudo o que os resorts têm para lhe oferecer e 
desfrute de uma temperatura perfeita para banhos de sol. Quando 
não estiver na praia ou piscina, ou não estiver a dançar pela noite 
fora, experimente um dos percursos de tirolesa da região, veleje 
até à Ilha Saona, explore a história dominicana em Altos de Chavón 
e visite as lagoas mágicas da Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

8º DIA – PUNTA CANA / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

PUNTA CANA, PLAYA
BÁVARO E BAYAHIBE

8 DIAS | 7 NOITES
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7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA 5*
PUNTA CANA | www.belivehotels.com

1062€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

BE LIVE COLLECTION 
CANOA 5*
BAYAHIBE | www.belivehotels.com

1062€

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

OCEAN BLUE & SAND 5*

PUNTA CANA | www.h10hotels.com

1152€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

RIU BAMBU 5*

PUNTA CANA | www.riu.com

1149€
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RIU REPUBLICA 5* (>18 ANOS)
PUNTA CANA

www.riu.com

OCEAN EL FARO 5*
PUNTA CANA

www.h10hotels.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1215€
7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1182€ RIU NAIBOA 5*
PUNTA CANA

www.riu.com 

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1253€

RIU PALACE PUNTA CANA 5*
PUNTA CANA

www.riu.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1288€ RIU PALACE BÁVARO 5*
PUNTA CANA

www.riu.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1310€ BARCELÓ BÁVARO BEACH 5* 
(>18 ANOS)
PUNTA CANA

www.barcelo.com

7 NOITES / TI
Preço indicativo por
pessoa em duplo

1334€
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O CENÁRIO PERFEITO NA PRAIA

A suas férias de sonho no paraíso all-
inclusive, espetaculares jogos no melhor 
e maior Casino em Punta Cana, vida 
noturna emocionante, opções culinárias 
tentadoras, quartos que excedem todas 
as expectativas e as mais modernas salas 
de reuniões, tudo isso aliado à lendária 
vibe Rock and Roll. Afinal, este é o Hard 
Rock.

PUNTA CANA
AN ALL-INCLUSIVE EXPERIENCE

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

BARCELÓ BÁVARO PALACE 5*

PUNTA CANA | www.barcelo.com

1340€

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MELIA CARIBE BEACH 5* 

PUNTA CANA | www.melia.com

1453€
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7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MAJESTIC COLONIAL 
PUNTA CANA 5*
PUNTA CANA | www.majestic-resorts.com

1351€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MAJESTIC ELEGANCE 
PUNTA CANA 5*
PUNTA CANA | www.majestic-resorts.com

1885€

7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

HARD ROCK PUNTA CANA 5*

PUNTA CANA |www.rcdhotels.com

3335€
7 NOITES | TI
Preço indicativo por pessoa em duplo

MAJESTIC MIRAGE PUNTA CANA 5*

PUNTA CANA | www.majestic-resorts.com

1605€
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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

3136

https://www.solferias.pt/#content/contactos


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




