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OFERTA DE 1 TROLLEY
SOLFÉRIAS

VenhaConnosco!
e nós vamos

Consigo!

por quarto para reservas
efetuadas no valor MÍNIMO

de 3.000€ por pessoa* 

*Oferta limitada ao stock existente

A Solférias acompanha, em permanência, a evolu-
ção 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 re-
gras fronteiriças para quem viaja.

Para que a viagem dos clientes decorra da melhor 
forma possível, é essencial que se informem ante-
cipadamente sobre todas as medidas (e possíveis 
atualizações) exigidas pelo país para onde preten-
dem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente em 
relação a documentações e procedimentos-requi-
sitos 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 frontei-
ras e relativamente às medidas implementadas nos 
vários destinos que comercializa e que já estejam 
abertos ou já tenham data oficial prevista de aber-
tura.

Essa informação poderá ser acedida, de uma forma 
fácil, através do link: Update Covid19

PC - Pensão Completa

TI - Tudo Incluído



GÂMBIA

Praias de água quente, clima subtropical, natureza, cultura 
e povo amável e sorridente, são as marcas indeléveis que a 
Gâmbia vai deixar para sempre.

A República da Gâmbia, está situada na região oeste do 
continente africano. Tem uma área de pouco mais de 11 000 km2 
e cerca de 2 000 000 de habitantes. É um país com uma eco-
nomia baseada na agricultura, na pesca e no turismo. A capital é 
Banjul. O idioma oficial é o inglês, mas abundam os dialetos locais: 
mandinka, wolof, fula, serer, jola, manjago, karoninka, sarahule e 
aku, entre outros. A religião predominante é a Muçulmana.

A visitar 
Usufruir das praias de águas quentes será certamente um 

dos principais objetivos de quem escolhe a Gâmbia para descan-
sar. A par disso, os parques nacionais, nomeadamente o Parque 
Nacional do Rio Gâmbia e o Parque Nacional Kiang West. Banjul, 
a capital, não pode, obviamente, ficar de fora.

Guia 
Moeda: Dalasi GMD
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Inglês

GÂMBIA O turismo na Gâmbia tornou-se, nos últimos anos, o setor 
de maior crescimento. Os visitantes são atraídos pelas praias (80 
km de costa de praias intocadas); pela observação de aves (são 
mais de 500 as espécies que sobrevoam o país); pelo sol, o clima 
subtropical com temperatura média anual de 27ºC; pela nature-
za, parques como o Parque Nacional do Rio Gâmbia e o Parque 
Nacional Kiang West; e pelo maior património do país, a simpatia 
e hospitalidade da população em geral. O povo é sorridente, amá-
vel e acolhedor, motivo pelo qual a Gâmbia é conhecida como 
«a Costa Sorridente de África». Se a tudo isto juntarmos a paz, a 
segurança e a estabilidade política, então tem um local perfeito e 
com excelentes condições para uma relaxante escapadinha com 
sabor africano.

BANJUL
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GÂMBIA

6 DIAS / 5 NOITES

1º DIA – LISBOA / BANJUL / BAKAU OU KOTU OU SEREKUNDA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos TAP com destino à Gâmbia. Chegada 
ao aeroporto de Banjul, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. 
Resto de dia livre. 

2º AO 5º DIA – BAKAU / KOTU / SEREKUNDA
Dias livres para aproveitar uns dias ao sol. Praias de água quente, clima 
subtropical, natureza, cultura e povo amável e sorridente, são as marcas 
indeléveis que a Gâmbia vai deixar para sempre. Os visitantes são atraídos 
pelas praias (80 km de costa de praias intocadas); pela observação de 

Praias da Gâmbia

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa/Banjul/Lisboa em classe “O”, com direito a baga-
gem de mão; transporte aeroporto/hotel/aeroporto; 5 noites de alojamento no hotel e regime 
escolhidos em Bakau, Kotu ou Serekunda; Seguro Victoria Internacional Operador; Taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (400,00 Euros por passageiro – sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais). Serviços Não Incluídos no Preço: Gratificações; extras de carácter pessoal e 
quaisquer outros não mencionados no programa. Nota: A vacina da Febre Amarela só é obri-
gatória para quem chega de um país onde a doença está presente. Para mais informações con-
sulte o site da Organização Mundial de Saúde em  https://www.who.int/ith/ith_country_list.pdf

VOOS TAP
ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS, À PARTIDA DE LISBOA

Sunprime Tamala Beach Hotel        

www.tamalaresort.com

719€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Sunset Beach Hotel      

www.sunsetbeachhotel.gm

699€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Coco Ocean Resort & Spa        

www.cocoocean.com

712€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Labranda Coral Beach Resort      

www.labrandacoralbeach.com

652€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Kairaba Beach Hotel       

www.kairababeach-hotel.com

599€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

aves (são mais de 500 as espécies que sobrevoam o país); pelo sol, o 
clima subtropical com temperatura média anual de 27ºC; pela natureza, 
parques como o Parque Nacional do Rio Gâmbia e o Parque Nacional 
Kiang West; e pelo maior património do país, a simpatia e hospitalidade 
da população em geral

6º DIA – BAKAU OU KOTU OU SEREKUNDA / BANJUL / LISBOA
Em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Ban-
jul. Chegada e embarque em voo TAP com destino a Lisboa. Chegada e 
fim dos N/ serviços.



GUINÉ-BISSAU

A caminho do desenvolvimento turístico, a Guiné, com for-
tes ligações a Portugal, encanta pela sua simplicidade. Aqui 
descobre-se a África Autêntica, com paisagens naturais des-
lumbrantes e um povo encantador.

A Guiné tem parte do seu território banhado pelo Oceano 
Atlântico. De frente para o continente, descobrem-se 88 ilhas que 
constituem o Arquipélago dos Bijagós, classificado pela Unesco, 
em 1996, como reserva da biosfera. Conhecido pelos parques na-
cionais e pela vida selvagem, quem visita este país tem uma opor-
tunidade única de estar em pleno contacto com a natureza.

Aqui, o calor húmido sente-se no ar. Olhando à volta pode-se 
observar os mil sons e cores das gentes locais. Entrando no cen-
tro da cidade, a construção, também colorida, distribui-se por um 
casario baixo, onde a influência portuguesa permanece. Nas ruas, 
de terra batida e escura, circulam inúmeros carros, repletos de 

A visitar 
Em Bissau, a capital, descobrem-se as fortes ligações entre 

Guiné e Portugal. A língua e a simpatia vão fazê-lo sentir-se em 
casa e apaixonar-se pela simplicidade das suas gentes. No centro 
da cidade, vai encontrar a Praça dos Heróis, o porto, a Assembleia 
Nacional, o Estádio Lino Correia e a zona de Santa Luzia. Nos Bija-
gós, encontra a tranquilidade. Relaxe enquanto saboreia o delicio-
so peixe muito fresco. Não deixe de descobrir este paraíso natural 
com as suas belas praias de água tépida e transparente.

Guia 
Moeda: Franco CFA (XOF). 1 EUR -  660 XOF
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Português

GUINÉ vida. Nos mercados a céu aberto, descobre artesanato único no 
mundo. É este cenário que caracteriza este país de gente simples 
com um sorriso franco.

A Guiné encanta pela riqueza da sua cultura e tradições, onde 
se destaca a música e o património histórico. As suas praias, ainda 
pouco conhecidas, são muito convidativas e atualmente este país 
dispõe de excelentes opções para ecoturismo, principalmente 
nos Bijagós. O país tem ainda parques nacionais localizados em 
zonas protegidas.

O Arquipélago dos Bijagós, reserva natural, possui uma fauna 
muito diversificada, sendo possível encontrar macacos, hipopóta-
mos, crocodilos, tartarugas, lontras e aves. A maior parte das suas 
ilhas não é habitada ou tem uma população muito reduzida, o 
que faz deste destino um lugar onde a natureza se mantém intac-
ta. Neste santuário natural, descobrem-se praias pouco conheci-
das e uma natureza virgem, mas onde o cliente é recebido com 
toda a atenção, havendo o cuidado de providenciar o máximo de 
conforto para que possa usufruir de umas férias inesquecíveis. 

ILHA DE ORANGO

ARQUIPÉLAGO
DOS BIJAGÓS

BISSAU

ILHA DE BUBAQUE

ILHA DE RUBANE
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GUINÉ

Dakosta Island Beach Camp 1099€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA+PC

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / BISSAU
Comparência no aeroporto de Lisboa três horas antes da partida, para 
as formalidades de embarque. Saída em voo TAP, com destino a Bissau. 
Chegada, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA – BISSAU / BIJAGÓS
Após o pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto ou para o cais de Bissau para transporte de barco, com 
destino a Rubane. Transfer ao hotel. Resto do dia livre para atividades de 
lazer. Alojamento.

3º AO 7º DIA – BIJAGÓS
O arquipélago Bijagós é um paraíso de cartão postal na África Ocidental. 

É ainda um destino pouco conhecido dos portugueses ao contrário de 
outros emissores como Estados Unidos, França, Bélgica ou Polónia. Nes-

tas praias de excelência e de águas cristalinas a quatro horas de voo direto 
da Europa, habitam os últimos hipopótamos de água salgada do planeta 
(200), que para os habitantes locais, estes animais são sagrados. 
Descubra as oitenta e oito ilhas deste arquipélago, reserva da UNESCO da 
biosfera, visite os mangais da ilha de Orango ou simplesmente relaxe e 
desligue do resto do mundo

8º DIA – BIJAGÓS / BISSAU / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, embar-
que em voo ou barco com destino a Bissau. Em Bissau, embarque no voo 
previsto, com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços. 

Bissau & Bijagós

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa / Bissau / Lisboa em classe “O”; Transferes em 
Bissau e trajeto de barco Bissau / Rubane / Bissau; 1 noite de estadia em Bissau no Hotel Império 
em quarto Standard no regime de alojamento e pequeno-almoço + 6 noites em Bijagós; Taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (312,00 Euros, sujeitos a reconfirmação e alterações 
legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Qualquer ou-
tro serviço não mencionado; Extras de caráter pessoal; Vistos e taxas turísticas locais; Gorjetas; 
Bagageiros; Bebidas.

VOOS TAP ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS
VOOS EUROATLANTIC ÀS SEXTAS

Hotel Ecolodge Ponta Anchaca 

www.pontaanchaca.net

1599€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA+PC

+

Hotel Império     

www.hotelimperio.net

+



MOÇAMBIQUE

A Baía de Maputo que, juntamente com os rios Incomati e Ma-
puto, limita a capital, confina em frente, a 40 Km de Maputo, 
com a Ilha de Inhaca, Património Biológico da Humanidade.

A capital de Moçambique, Maputo, conserva na sua arquitetura 
lembranças da presença de Portugal, com as suas vastas avenidas 
rodeadas de acácias rubras e jacarandás. Contudo, a cidade não 
ficou presa ao passado e atualmente é possível encontrar muitos 
restaurantes e bares que dão um ambiente de animação e alegria. 

Não deixe de conhecer a Casa de Ferro, o jardim botânico de 
Tunduru, a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, o Merca-
do Central, também conhecido por Bazar da Baixa, a Sé Catedral, 
a Mesquita da Baixa, a Estação Central dos caminhos de ferro, a 
Casa Amarela, o Museu de História Natural, o Museu Nacional de 
Arte, o Museu de Geologia, o Museu da Revolução e o Mercado 
do Peixe.

Saindo da capital, descubra o ilhéu de Santa Maria e descan-
se nas suas maravilhosas praias desertas. Nade no meio de gol-
finhos ou mergulhe nas águas translúcidas, e, entre novembro e 
fevereiro, não perca a oportunidade de acompanhar a desova das 
tartarugas.

Outro destino que vale a pena conhecer é Inhambane, uma das 
regiões de Moçambique mais dotadas para o turismo de qualida-
de, e onde, para além das excelentes praias que se estendem ao 
longo da costa da província e do arquipélago de Bazaruto, dispõe, 

MOÇAMBIQUE

no interior, de parques naturais onde variadas espécies de vegeta-
ção e animais podem ser observadas. Na cidade de Inhambane, 
capital da província, pode ocupar os tempos livres com visitas ao 
museu local e a monumentos e lugares de culto que assinalam a 
passagem de vários povos. As cidades de Maxixe, Quissico e Vilan-
culos são outros centros urbanos a visitar para compras ou para 
apreciar belezas naturais. 

Relaxe nas numerosas praias da costa, nomeadamente Zavala, 
Závora, Tofo, Baía dos Cocos, Barra, Jangamo, Pomene e muitas 
mais. Vilanculos e Inhassoro, por exemplo, centro pesqueiro com 
uma belíssima praia, excelente para a prática da pesca desportiva. 

Em frente, estende-se o Arquipélago Nacional de Bazaruto, 
constituído por Bazaruto, Benguerra, Magaruque e Santa Carolina.

Existem vários motivos para escolher Moçambique como des-
tino de férias, para além da língua, as praias de areias douradas e 
águas cristalinas. As ilhas idílicas são fatores a ter em considera-
ção. Também a gastronomia, com destaque para o peixe fresco e 
o típico picante, influenciam de certeza a escolha.

A oferta hoteleira em Bazaruto e nas Quirimbas é de excelente 
qualidade. Se aprecia a vida selvagem não deixe de conhecer o 
Parque da Gorongosa ou, saindo para a África do Sul, o Kruger 
Park. Se optar pela Zâmbia, descubra a beleza arrebatadora das 
Cataratas de Vitória.

A visitar 
A capital, Maputo, é um local de visita obrigatória, onde se des-

taca a beleza da herança arquitetónica. A não perder: Gorongo-
sa, a reserva natural que recuperou dos anos de guerra colonial 
e civil, e a Ponta do Ouro, região de praia junto à fronteira com a 
África do Sul. Recomenda-se o Lago Niassa, localizado no norte 
do país, o Parque Nacional das Quirimbas, um paraíso exclusivo 
no Índico e a lindíssima Ilha de Bazaruto, bem como a região 
de Inhambane. Pode aproveitar para conhecer o Kruger Park, na 
África do Sul, e as Cataratas de Vitória, na Zâmbia.

Guia 
Moeda: Metical (MZN) 
Fuso horário: GMT +2 
Idioma: Português

MAPUTO

VILANCULOS

PEMBA
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MOÇAMBIQUE

9 DIAS / 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / MAPUTO
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Maputo. Noite a 
bordo. Chegada ao aeroporto de Maputo, acolhimento e transporte para 
o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.

3º AO 8º DIA – MAPUTO
Dia livre para explorar Maputo e a província, ou caso prefira realizar ex-
tensões a outras províncias, ou mesmo dar um salto ao país vizinho e 
deleitar-se com a fauna do Kruger National Parque. Limitada a Norte pela 
Província de Gaza, a Sul pela África do Sul, a Oeste pela Swazilândia e 
Leste pelo Índico, a Província de Maputo oferece aos visitantes o turismo 
urbano na cidade de Maputo, a belíssima capital do País e da Província, 

com as suas largas avenidas revestidas de acácias rubras e jacarandás, o 
turismo de sol e mar, nas magníficas praias da costa do Índico, e o tu-
rismo de montanha no interior com visitas à reserva especial de Mapu-
to, à barragem dos pequenos Libombos ou à idílica vila da Namaacha. 
A Baía de Maputo que juntamente com os rios Incomati e Maputo limita 
a capital, confina em frente, a 40 Km de Maputo, com a Ilha de Inha-
ca, considerada património biológico da humanidade. Caso opte por 
ficar na cidade de Maputo não perca a Casa de Ferro, o jardim botâni-
co de Tunduru, a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, o Mercado 
Central também conhecido pelo Bazar da Baixa, a Sé Catedral, a Mes-
quita da Baixa, a Estação Central dos caminhos de ferro, a Casa Ama-
rela, o Museu de História Natural, o Museu Nacional de Arte, o Museu 
de Geologia, o Museu da Revolução e o Mercado do Peixe. Alojamento.

9º DIA – MAPUTO / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o aeroporto de Maputo. Chegada e embarque no voo Tap pre-
visto, com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

“Kanimambo” Maputo

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Maputo/ Lisboa em classe “O” com direito a 23 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no 
hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (427,00 Euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no 
Preço Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Pestana Rovuma    

www.pestana.com

1098€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

StayEasy Hotel Maputo    

ww.tsogosun.com

1099€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Montebelo Indy Maputo      

www.montebelohotels.com

998€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Onomo Hotel Maputo    

www.onomohotel.com

1112€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Southern Sun Maputo     

www.tsogosunhotels.com

1399€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Polana Serena Hotel     

www.serenahotels.com

1393€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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ÁFRICA

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA - LISBOA / MAPUTO / SANTA MARIA OU PONTA DO OURO
Comparência no Aeroporto três horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos TAP com destino a Maputo. Chegada ao 
aeroporto de Maputo, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. 
Resto de dia livre. Alojamento.

2º AO 4º DIA – SANTA MARIA / PONTA DO OURO  
Aproveite para descobrir o ilhéu de Santa Maria, descansar nas maravilho-
sas praias desertas, usufruir gratuitamente das atividades não motorizadas, 
disponibilizadas pelo lodge, ou marcar localmente uma excursão (para 
clientes alojados no Machangulo Beach Lodge).  
Nade no meio de golfinhos ou mergulhe nas águas translúcidas, e entre 
novembro e fevereiro não perca a oportunidade de acompanhar a desova 
das tartarugas, aproveite ainda para uma cavalgada por entre as dunas da 

Ponta do Ouro (para clientes alojados no White Pearl Resort).   

5º DIA – SANTA MARIA OU PONTA DO OURO / MAPUTO
Após o pequeno almoço, e em horário a combinar localmente, transpor-
te para o heliporto ou para o cais de Santa Maria. Transporte de helicópte-
ro ou barco com destino a Maputo. Alojamento.

6º AO 8.º DIA – MAPUTO
Dias livres para explorar a capital de Moçambique ou realizar extensões 
às suas províncias.

9º DIA - MAPUTO / LISBOA
Em horário o combinar localmente, transporte para o aeroporto de Ma-
puto. Chegada e embarque em voo TAP com destino a Lisboa. Chegada 
e fim dos nossos serviços.

“O poiso dos Flamingos” 
Santa Maria / Ponta do Ouro

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa/Maputo/Lisboa em classe O; transporte hotel/
aeroporto/hotel em Maputo; transporte de barco ou avião de Maputo para Santa Maria ou Ponta 
do Ouro; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Santa Maria ou Ponta do 
Ouro + 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos em Maputo; Seguro Victoria Inter-
nacional Essencial; Taxas de aeroporto segurança e combustível (420,00 Euros por passageiro 
- sujeitas a reconfirmação e alterações legais). Serviços Não Incluídos no Preço: Visto. Outros 
que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: Preços válidos para um 
mínimo de 2 pessoas.

BARCOS DIÁRIOS 
À PARTIDA DE MAPUTO PARA O MACHANGULO BEACH LODGE
TRANSFERES EM HELICÓPTERO
DIÁRIOS À PARTIDA DE MAPUTO PARA O WHITE PEARL RESORT

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

White Pearl Resort

www.whitepearlresorts.com

2799€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo Fully Inclusive

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Machangulo Beach Lodge

www.machangulobeachlodge.com

1860€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA+PC

+

+
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MOÇAMBIQUE

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA - LISBOA / MAPUTO 
Comparência no Aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Maputo. Noite a 
bordo. Chegada ao aeroporto de Maputo, acolhimento e transporte para 
o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.

2º AO 4º DIA - MAPUTO
Dias livres para explorar a capital de Moçambique ou realizar extensões 
às suas províncias.

5º DIA - MAPUTO / INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO OU 
BENGUERRA
Após pequeno almoço e em horário a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto de Maputo para embarque em voo interno com destino 
a Inhambane, Vilanculos, Bazaruto ou Benguerra. Alojamento.

6º E 7.º DIAS - INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO OU BEN-
GUERRA
Dias livres para explorar a província de Inhambane ou o arquipélago de 
Bazaruto. Limitada a Norte pelas Províncias de Manica e Sofala, a Sul e 
Leste pelo Índico e a Oeste pela Província de Gaza, Inhambane é uma 

das regiões de Moçambique mais dotadas para o turismo de qualidade, 
que para além das excelentes praias que se estendem ao longo da costa 
da Província e no arquipélago de Bazaruto, dispõe no interior, de parques 
naturais onde variadas espécies de vegetação e animais podem ser ob-
servadas. Na cidade de Inhambane, capital da Província, pode-se ocupar 
os tempos livres com visitas ao museu local, monumentos e lugares de 
culto que assinalam a passagem de vários povos. As cidades de Maxixe, 
Quissico, e Vilanculos são outros centros urbanos a visitar para compras 
ou apreciar belezas naturais. Relaxe nas numerosas praias da costa, no-
meadamente Zavala, Závora, Tofo, Baía dos Cocos, Barra, Jangamo, Po-
mene e muitas mais. Vilanculos e Inhassoro, centro pesqueiro, com uma 
belíssima praia excelente para a prática da pesca desportiva. Frente a estas 
localidades estende-se o Arquipélago Nacional de Bazaruto, constituído 
por 4 ilhas, Bazaruto, Benguerra, Magaruque e Santa Carolina. Alojamen-
to.

8º DIA - INHAMBANE OU VILANCULOS OU BAZARUTO
OU BENGUERRA / MAPUTO - LISBOA
Em horário o combinar localmente, transporte para o aeroporto. Chega-
da e embarque em voo interno com destino a Maputo e posteriormente 
em voo TAP com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

“As mais belas praias do Índico” 
Inhambane / Vilanculos / Bazaruto / Benguerra

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa/Maputo/Lisboa em classe “O” e voo LAM Maputo/Inhambane ou Vilanculos; transferes; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Maputo; 3 
noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Vilanculos, Inhambane, Bazaruto ou Benguerra; Taxas de aeroporto segurança e combustível (420,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirma-
ção e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Para clientes alojados 
em Bazaruto ou Benguerra a taxa de conservação do Parque Nacional Bazaruto terá que ser paga localmente com um custo de USD 15,00. Nota: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Para 
clientes alojados no Anantara Bazaruto Island Resort o transporte entre o aeroporto de Vilanculos e a ilha é realizado em barco, com transporte do aeroporto até ao cais de embarque (Hotel Dona Ana) 
em Vilanculos e regresso. Para clientes alojados no Azura Lodge e & Beyond Benguerra Island Resort o transporte entre o aeroporto de Vilanculos e a ilha é realizado em helicóptero privado, com direito 
a 20kg de bagagem (apenas soft case), salvo condições climatéricas.

VOOS LAM
Diários à partida de Maputo

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Bahia Mar Boutique Hotel
Vilanculos
www.bahiamarclub.com

1629€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Baía Sonâmbula Guesthouse
Inhambane - Praia Tofo
www.baiasonambula.com

1399€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

+

+
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“As mais belas praias do Índico” 
Inhambane / Vilanculos / Bazaruto / Benguerra

Vilanculos Beach Lodge     

Vilanculos
www.sentidosbeachretreat.com

1660€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

Dunes Dovela Eco Lodge
Inhambane
www.dunesdedovela.com

1925€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + PC

Casa Rex    

Vilanculos
www.solresortsonline.com

1679€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

+

+

+
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MOÇAMBIQUE

Anantara Bazaruto Island     

Bazaruto
www.bazaruto.anantara.com

2900€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA +Soft TI

& Beyond Benguerra Island     

Benguerra
www.andbeyond.com 

3598€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Azura Lodge     

Benguerra
www.azura-retreats.com

3949€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + TI

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

+

+

+
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ÁFRICA

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA - LISBOA / MAPUTO 
Comparência no Aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Maputo. Noite a 
bordo. Chegada ao aeroporto de Maputo, acolhimento e transporte para 
o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.

2º AO 4º DIA - MAPUTO
Dias livres para explorar a capital de Moçambique ou realizar extensões 
às suas províncias.

5º AO 7º DIA - MAPUTO / PEMBA OU QUIRIMBAS
Após pequeno almoço e em horário a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto de Maputo para embarque em voo interno com desti-
no a Inhambane ou Pemba. Dias livres para explorar a província de Cabo 
Delgado ou o paradisíaco arquipélago da Bazaruto. Cabo Delgado é a 
Província mais setentrional de Moçambique, tendo como limites, a Norte 
o rio Rovuma que limita a fronteira com a Tanzânia, a Sul o rio Lúrio que 
a separa da província de Nampula, a Leste o Oceano Índico e a Oeste 

a província de Niassa. O centro urbano mais importante é Pemba, uma 
cidade histórica situada na baía com o mesmo nome, a terceira maior 
do mundo, que constitui também um importante centro turístico. Para 
Norte, estende-se o arquipélago das Quirimbas, constituído por 32 ilhas, 
que sobressai pela sua importância histórica, beleza natural e magníficas 
praias, a Ilha do Ibo que, no passado, foi um importante centro comer-
cial, primeiro dominado pelos árabes e depois pelos portugueses Entre 
as inúmeras praias que se estendem ao longo da costa destacamos as 
de Wimbe, Farol, Mecúfi, Mocímboa da Praia, Chuiba, Quilálea, Matemo, 
Palma e Pangane. Alojamento.

8º DIA - PEMBA OU QUIRIMBAS / MAPUTO / LISBOA
Em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Chegada 
e embarque em voo interno com destino a Maputo e posteriormente em 
voo TAP com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

“O paraíso perdido do Índico” 
Pemba / Quirimbas

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa/Maputo/Lisboa em classe “O” e voo LAM Mapu-
to/Inhambane ou Pemba; transferes; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em 
Maputo; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em Pemba ou Quirimbas; Taxas 
de aeroporto segurança e combustível (420,00 Euros por passageiro - sujeitas a reconfirmação 
e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: 
Visto. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Para clientes alo-
jados nas Quirimbas a taxa de conservação do Parque Nacional das Quirimbas terá que ser paga 
localmente com um custo de USD 15,00 por pessoa. Notas Preços válidos para um mínimo de 
2 pessoas. Para clientes alojados no Azura at Quilalea, &Beyond Vamizi Island ou Medjumbe o 
transporte entre o aeroporto de Pemba e a ilha escolhida é realizado em voo CR Aviation em 
classe “Y”, (com direito a 15kg de bagagem), salvo condições climatéricas.Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt
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MOÇAMBIQUE

Avani Pemba Beach Hotel & Spa     

Pemba
www.avanihotels.com/pemba

1739€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Diamonds Mequfi Beach Resort
Pemba
www.mequfibeach.diamonsresorts.com

2099€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + TI

Anantara Medjume Island
Resort & Spa     

Quirimbas
www.medjumbe.anantara.com

3989€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + TI

Azura at Quilalea     

Quirimbas
www.azura-retreats.com

3965€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + TI

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

+

+

+

+
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ÁFRICA

8 DIAS / 7 NOITES

1.º DIA – LISBOA / MAPUTO 
Comparência no Aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em voos TAP com destino a Maputo. Noite a 
bordo. Chegada ao aeroporto de Maputo, acolhimento e transporte para 
o hotel escolhido. Resto de dia livre. Alojamento.

2.º DIA - MAPUTO / PARQUE NACIONAL DO KRUGER
Saída de Maputo em direção ao Parque Nacional do Kruger. Resto de dia 
livre. Alojamento.

3.º AO 7.º DIA - PARQUE NACIONAL DO KRUGER
Safaris, de manhã e à tarde, em busca dos “big five”. Alojamento.

8.º DIA - PARQUE NACIONAL DO KRUGER / MAPUTO / LISBOA 
Em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Chegada 
e embarque em voo interno com destino a Maputo e posteriormente em 
voo TAP com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Parque Nacional Kruger 
“Em busca dos Big 5”

Serviços Incluídos no Preço: Voo TAP Lisboa / Maputo / Lisboa em classe económica “O”; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto em Maputo com assistência local; Transporte hotel Maputo / Kruger 
/ Hotel Maputo com assistência local;  5 noites de alojamento no hotel selecionado em Maputo; 2 noites de alojamento no hotel selecionado no Parque Nacional do Kruger;  2 Safaris regulares de 
meio dia incluídos – o primeiro, no dia de chegada, da parte da tarde e o segundo, no dia seguinte pela manhã; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (440,00 Euros sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Visto de entrada em Moçambique.  Outros que não  mencionados no programa e extras de caráter pessoal. 
Taxas de Fronteira na Africa do Sul e Moçambique. Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Não são aceites crianças com idade inferior a 6 anos. 

TRANSPORTE TERRESTRE, DIÁRIO À PARTIDA DE MAPUTO

Pestana Kruger Park

www.pestana.com

1579€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Needles Lodge     

www.needleslodge.com

1609€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA + MP

Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Montebelo Indy Maputo     

www.montebelohotels.com

+

+



QUÉNIA

QUÉNIA O Quénia fica localizado na África Oriental e tem um clima 
quente e húmido ao longo da sua costa, no Oceano Índico. 
Já Nairobi, a capital, tem um clima mais frio e que vai decres-
cendo à medida que nos aproximamos do Monte Quénia.

A grande procura turística foca-se nas imensas reservas de 
vida selvagem onde pode realizar um safari para observar a na-
tureza viva e pura e descobrir os “Big Five”: leão, leopardo, búfalo, 
rinoceronte e elefante.

Existem vários locais para sentir África e apreciar um deslum-
brante pôr-do-sol: Samburu, na zona Norte do Quénia, é uma 
reserva conhecida pela grande quantidade de elefantes que 
escolheram esta região para sua casa. Em Aberdares, é possível 
contemplar os animais no seu habitat natural, e, no Lago Nakuru, 
poderá apreciar os coloridos flamingos, que aproveitam as algas 
do lago para se alimentarem. Poderá ainda observar rinoceron-
tes saciando a sua sede.

A Reserva Nacional de Masai Mara, apesar de não ser o maior 
parque no Quénia, é provavelmente o mais conhecido. Local 
rico, que atrai abundante vida selvagem, tornando este parque 
num ponto de passagem obrigatório em qualquer safari no 
Quénia. Esta riqueza e abundância poderá ser apreciada em sa-
faris realizados durante a manhã e a tarde.

O terreno é essencialmente coberto por pastagens, com 
bosques de acácias onde habitam leões, entre outras espécies, 
como o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. Também 
encontra nesta região hipopótamos, crocodilos-do-nilo e gnus.

No Quénia, ainda é possível observar alguns animais em vias 
de extinção como o Hipopótamo-preto.

Nairobi é a capital, cidade mais populosa e grande centro fi-
nanceiro, económico e cultural do Quénia. Aqui é possível fazer 
safaris no Parque Nacional de Nairobi, bem como visitar pro-
gramas de reintrodução de animais na natureza. Destaque para 
o “Sheldrick Elephant Orphanage”, localizado perto do parque. 
Um orfanato que se dedica à preservação do elefante e o Girafe 
Center, localizado em Langata, nos arredores de Nairobi.

A visitar 
Masai Mara é o mais famoso dos parques do Quénia. Mas 

existe mais para descobrir, como a Reserva Nacional de Ambose-
li, com as suas aldeias masai e vista para a montanha mais alta de 
África. No importante centro financeiro de Nairobi, vai encontrar o 
orfanato de elefantes e a casa-museu Karen Blixen. O Parque Na-
cional do Serengueti é um dos melhores locais do mundo para ver 
os Big Five no seu habitat natural.

Guia 
Moeda: Xelim Queniano (KES)
Fuso horário: GMT +2 
Idioma: Suaili e Inglês

NAIROBI
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8 DIAS / 6 NOITES

INÍCIO DO PROGRAMA (CHEGADAS A NAIROBI):  
TERÇAS, QUINTAS, SÁBADOS E DOMINGOS

Das planícies abertas de Masai Mara, as águas cor-de-rosa brilhantes do 
lago Nakuru e os pântanos de Amboseli, este safari leva-o em três das 
regiões mais pitorescas do Quénia. Oferece ainda a oportunidade perfeita 
para observar o Big-5 e capturar paisagens diversificadas.
 
1º DIA - LISBOA / NAIROBI 
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formali-
dades de embarque. Saída em vôos KLM, Air France ou Lufthansa com 
destino a Nairobi (via cidade Europeia). Chegada a Nairobi, acolhimento e 
transporte para o hotel. Resto de dia livre.
Alojamento no Hotel Safari Park em regime de Alojamento e Pequeno-
-Almoço. 
 
2º DIA - NAIROBI / RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA 
Saída de Nairobi após o pequeno-almoço.
Partida numa viagem para as terras altas e férteis do Quénia. No cami-
nho, passagem por uma encantadora capela, a impressionante estação 
de satélite terrestre de Longonot enquanto atravessa o vale até Narok e 
campos de trigo e cevada, antes de chegar a Masai Mara a tempo para 
o almoço. Após o almoço, início do primeiro safari, voltando ao lodge 
enquanto o sol se põe.
Alojamento no Mara Sopa Lodge em regime de Pensão Completa.

3º DIA - RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA
Após o pequeno-almoço que será servido de manhã cedo, partida para 
um safari matinal, voltando para o acampamento a meio da manhã. Após 
o almoço, partida para outro safari e visita à vila de Masai, regressando ao 
lodge com o pôr-do-sol. 
Alojamento no Mara Sopa Lodge em regime de Pensão Completa.

 

4º DIA - MASAI MARA / LAGO NAKURU
Deixando Masai Mara após o pequeno-almoço, atravesse os campos de 
cultivo do Quénia, onde campos de trigo e cevada espalham a paisagem 
enquanto se dirige para o norte para Narok. Atravesse as vastas planícies 
do Vale, passando por girafas e gazelas antes de chegar ao Lago Naku-
ru por volta do meio-dia. Após o almoço, safari pela tarde voltando ao 
lodge enquanto o sol se põe. O Parque Nacional, conhecido pela sua 
variedade de espécies de aves, oferece a possibilidade de ver flamingos. É 
também o habitat de rinocerontes pretos e brancos, bem como as girafas 
“Rothschild” em perigo de extinção.
Alojamento no Lake Nakuru Sopa Lodge em regime de Pensão Completa.
 
5º DIA - LAGO NAKURU / PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI 
Após o pequeno-almoço servido bem cedo, saída para o lago Naivasha 
para um passeio de barco. Deixando o Rift Valley para trás, partida para 
Nairobi para um almoço adiantado (ou almoço de piquenique depen-
dente das condições da estrada) e continuação para o sul em direção a 
Amboseli, chegando ao lodge no final da tarde.
Alojamento no Amboseli Sopa Lodge em regime de Pensão Completa.

6º DIA - PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI
Após o pequeno-almoço, partida para um safari de dia inteiro; mais tarde 
aproveite um almoço de piquenique. Regresso ao lodge pela 16h00, dan-
do tempo para relaxar no seu quarto ou lounge, ou mesmo mergulhar 
rapidamente na piscina antes do jantar.
Alojamento no Amboseli Sopa Lodge em regime de Pensão Completa.
 
7º E 8º DIAS - AMBOSELI / NAIROBI / LISBOA
Após o pequeno-almoço cedo, desfrute das últimas vistas do majestoso 
Monte Kilimanjaro à medida que vai saindo de Amboseli. Daqui, atravesse 
as belas e aparentemente sem fim Athi Plains, chegando à movimentada 
cidade de Nairobi. Chegada e embarque nos voos previstos, com des-
tino a Lisboa (via cidade europeia), com noite a bordo (dependendo da 
companhia aérea escolhida). Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Nairobi / Amesterdão / Lisboa em voos KLM em classe L com direito a 23 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistên-
cia local; 6 noites de alojamento em regime de pensão completa; programa de acordo com o itinerário indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustivel (valor indicativo de 352,00 euros, sujeitas 
a reconfirmação e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: Preços 
válidos para um mínimo de 2 pessoas. Os hotéis poderão ser substituídos por outros de categoria similar. Caso os hotéis alternativos sejam de preço diferente, haverá suplemento adicional a pagar.

VOOS AIRFRANCE, LUFTHANSA E KLM
À PARTIDA DE LISBOA 

Safari Quénia Clássico

2299€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

São Tomé e Príncipe está localizado no Golfo da Guiné, mesmo junto 
à linha do Equador. São Tomé e Príncipe tem um clima equatorial, 
quente e húmido, com temperaturas médias anuais que variam entre 
os 22°C e os 30°C.

Fundada em 1485, pelos portugueses, na cidade de São Tomé des-
cobrem-se vários monumentos como a catedral do século XVI, o Forte 
São Sebastião, construído em 1575, o Museu Nacional e o Palácio Presi-
dencial. Saindo um pouco da cidade, não deixe de visitar a Roça Monte 
Café, a Roça Agostinho Neto, a Baía Azul, o Jardim Botânico e Anambó.

Aqui encontra-se autenticidade, uma língua e uma história em co-
mum. Num ambiente descontraído, em São Tomé, sente-se no ar a 
força da natureza selvagem, onde abundam os coqueiros, combinado 
com os doces aromas do cacau e do café. No espírito ficam as antigas 
roças exploradas por portugueses do período colonial. Embora muitas 
ainda estejam por recuperar, tendo sido absorvidas pela selva, tem vin-
do a ser feito um trabalho de recuperação deste património, dando-lhe 
uma nova vida.

O Ilhéu das Rolas situa-se a sul da Ilha de São Tomé. Com a particu-
laridade de ser atravessado pela Linha do Equador, o acesso ao ilhéu 
realiza-se unicamente de barco, a partir de Porto Alegre. É obrigatória a 

visita e uma foto para as redes sociais no marco geodésico que assinala 
a linha do Equador.

A Ilha do Príncipe, reserva da Biosfera, é a menor ilha do arquipélago 
de São Tomé e Príncipe. Não deixe de descobrir a praia Banana, o mira-
douro da roça Belo Monte e a praia Évora. 

A gastronomia foi construída a partir dos produtos disponíveis na re-
gião, embora tenha alguma influência da cozinha portuguesa. Aqui, o 
peixe e o marisco são sempre frescos e saborosos e a abundância de 
vegetais e frutos acompanham estes pratos. A banana é um fruto muito 
popular e é preparada de várias formas: cozida, frita ou assada.

O calulu é um prato tradicional semelhante a uma sopa, confeciona-
do com peixe seco ou carne, e servido com puré de banana ou arroz 
cozido.

Dos produtos agrícolas produzidos atualmente em São Tomé desta-
ca-se o cacau, que dá origem a um chocolate único. Também a bauni-
lha, destinada a aromatizar a vida, é produzida em São Tomé.

Em São Tomé, embora não exista riqueza, a vida parece fácil, os sorri-
sos iluminam os rostos das crianças, a natureza fornece a alimentação, a 
paisagem é avassaladora e as praias desertas e deslumbrantes.

A visitar 
A linha do Equador fica localizada no Ilhéu das Rolas e é um 

local onde vai querer tirar uma fotografia de recordação. Prepare-se 

para ficar encantado com a Roça Monte Café, uma das mais antigas 

do país, a Roça Agostinho Neto, com a sua população sempre sim-

pática, e a Cascata de São Nicolau, onde pode mergulhar. Não vai 

querer perder as Praias da Lagoa Azul, Tamarindos e Jalé e, na Ilha 

do Príncipe, a Roça Sundy, produtora de cacau e café, bem como 

as Praias Banana, Margarida e Bom. A língua em comum, a alegria e 

simplicidade das gentes vão com certeza cativá-lo.

Guia 
Moeda: Dobras 
Fuso horário: GMT +0
Idioma: Português

VOOS STP AIRWAYS AOS SÁBADOS, À PARTIDA DE LISBOA 
VOOS TAP ÀS TERÇAS, QUINTAS, SÁBADOS E DOMINGOS, À PARTIDA DE LISBOA (VIA ACRA) 
VOOS TAAG ÀS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS, À PARTIDA DE LISBOA

ILHA DO
PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ

ILHÉU
DAS ROLAS
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos STP Airways com destino a São Tomé. 
Chegada e transporte para o hotel escolhido. Alojamento. 

2º AO 7º DIA - CIDADE DE SÃO TOMÉ
Dias livres. Fundada em 1485 pelos portugueses, a Cidade de São Tomé 
pertence ao distrito de Água Grande, na costa nordeste da Ilha de São 

Tomé. O seu porto é o principal do país. Lugares de interesse: a catedral 
do séc. XVI, o Forte São Sebastião construído em 1575, o Museu Nacional, 
o Palácio presidencial. Saindo um pouco da cidade, não deixe de visitar a 
Roça Monte Café, a Roça Agostinho Neto, a Baía Azul, o Jardim Botânico 
e Anambó, local onde desembarcaram os portugueses.

8º DIA – SÃO TOMÉ / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos 
nossos serviços. 

Cidade de São Tomé 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / São Tomé / Lisboa, em voos STP Airways em Classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites 
de alojamento no hotel e regime indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo de 328,00 euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Victoria Internacional 
Operador. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa, extras de caráter pessoal. Notas: Preços válidos para um minímo de 2 pessoas e estadias minímas de 7 noites.

Pestana Miramar City Hotel    

www.pestana.com

1057€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Pestana São Tomé Ocean & Spa     

www.pestana.com

1240€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Sweet Guest House

www.sweetguesthouse.com

885€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Club Santana    

www.clubsantana.com

1458€
Preço indicativo para

Pessoa em Bungalow MP

Roça Santo António Ecolodge

www.sweetguesthouse.com

999€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Praia Inhame Eco Resort

www.hotelpraiainhame.com

978€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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Omali Lodge    

www.omalilodge.com

1533€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ / PRÍNCIPE
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voos STP Airways com mu-
dança de avião em São Tomé para destino ao Príncipe. Chegada 
e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA - ILHA DO PRÍNCIPE
Dia livre. A ilha do Príncipe é a menor ilha do arquipélago de São 
Tomé e Príncipe. Descoberta pelos portugueses em 1471 deno-
minou-se Santo António (hoje o nome de capital desta ilha) até 
1502. Em 1753 uniu-se à ilha de São Tomé formando a colónia 
de São Tomé e Príncipe. Lugares de interesse: a praia Banana, o 
miradouro da roça Belo Monte e a praia Évora.

3º DIA – PRÍNCIPE / SÃO TOMÉ
À hora indicada localmente, transporte para o aeroporto e forma-
lidades de embarque. Partida com destino a São Tomé. Chegada 
e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.

4º AO 7º DIA – CIDADE DE SÃO TOMÉ
Dias livres para visitar a cidade de São Tomé. Lugares de interesse: 
a catedral do séc. XVI, o Forte São Sebastião construído em 1575, 
o Museu Nacional, o Palácio presidencial. 

8º DIA - SÃO TOMÉ / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, 
formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Che-
gada e fim dos nossos serviços.

A Ilha do Príncipe

Preços por pessoa em euros Serviços Incluídos no Preço Voo Lisboa/São Tomé/Lisboa, em voos STP Airways em Classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; Voo São Tomé/Príncipe/São Tomé, em voo STP Airways; transporte aeroporto/
hotel/aeroporto com assistência local; 5 noites de alojamento na Sweet Guest House em regime de alojamento e pequeno-almoço,  em São Tomé e 2 noites de alojamento selecionado no Príncipe, em regime de alojamento e pequeno-
-almoço; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo de 328,00 euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados 
no programa, extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas e estadias mínimas de 7 noites.

Bom Bom Island Resort     

www.bombomprincipe.com

1419€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Roça Belo Monte     

www.belomontehotel.com

1319€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

VOOS STP AIRWAYS AOS SÁBADOS, À PARTIDA DE LISBOA 
VOOS TAP ÀS TERÇAS, QUINTAS, SÁBADOS E DOMINGOS, À PARTIDA DE LISBOA (VIA ACRA) 
VOOS TAAG ÀS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS, À PARTIDA DE LISBOA

Roça Sundy Principe Island     

www.hotelrocasundy.com

1210€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Praia Sundy Principe Island     

www.sundyprincipe.com

1879€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP



www.belomontehotel.com   belomonte@africas-eden.com   Tel. +239 225 1152

Ambiente luxuoso e autêntico 
Praias • Piscina

Museu • Excursões • Projetos de conservaçao 



A Cidade de Dacar, também conhecida como Cidade dos 
Tamarindos, situa-se na península de Cabo Verde, na costa 
oeste do Senegal.

Durante vários séculos, foi o maior centro de tráfico de escravos 
para as Américas. Atualmente, é uma cidade cheia de vida com 
vários locais de interesse para visitar, como o palácio presidencial, 
a catedral, o mercado central, o mercado de peixe e a ilha de Go-
rée, classificada como Património Mundial da Humanidade. 

A 80 km a sul da capital, situa-se a zona turística da “pequena 
costa”, la petite côte, que reúne várias estâncias balneares como 
Somone, Palmerin e, a mais conhecida, Saly Portudal. Para além 
das praias, as lojas de artesanato vão cativar a sua atenção. Reco-
menda-se ainda a visita ao Parque de Bandia, reserva natural, ao 
Lago Rosa, famoso pela sua coloração, fruto dos altos níveis de sal 
que ali existe e a uma das várias aldeias tradicionais.

Em St. Louis, a primeira povoação permanente do Senegal, par-

ta à descoberta da Ponte Faidherbe, que une a ilha ao continente 
africano. Perca-se pelo bairro dos pescadores de Guet Ndar, onde 
as canoas multicolores vão prender a sua atenção, e visite a ca-
tedral.

A não perder, o Parque Djoudj, uma espécie de santuário na-
cional de aves.

Touba, uma das cidades mais importantes, à semelhança de 
Dacar, é um local sagrado para os “Mourides”, uma das confrarias 
muçulmanas mais importantes do país. Não deixe de conhecer a 
sua mesquita. Como está tão perto, pode aproveitar para conhe-
cer Banjul, capital da Gâmbia, visitar Banjul Jufureh, para perceber 
melhor a história de escravidão a que os habitantes daquele país 
foram sujeitos. E ainda a Ilha de James, Património Mundial da 
Humanidade, por ter inúmeros vestígios da colonização europeia 
em África.

Não pode deixar de conhecer o Lago Rosa, assim chamado por 
causa da cor das suas águas durante a estação seca. Esta colora-
ção deve-se à sua elevada salinidade combinada com a presença 
de uma alga.

Para os apreciadores da gastronomia africana, aqui descobre-se 
um misto de influências europeias e africanas. O peixe, legumes, 
arroz e cuscuz são os ingredientes base da confeção dos pratos.

A visitar 

Não pode deixar de conhecer o Lago Rosa, mas existe mui-

to mais para descobrir: a capital Dacar, a ilha de Gorée, localizada 

a dois quilómetros ao largo de Dacar, o delta do rio Saloum, e o 

Parque Nacional de Niokolo-Koba, ambos considerados Patrimó-

nio da Humanidade, pela Unesco, e St. Lois, no extremo norte do 

país, com um centro histórico, igualmente distinguido pela Unesco.

Guia 

Moeda: Franco CFA

Fuso horário: GMT -1 

Idioma: Francês

SENEGAL

SENEGAL

DACAR

SALY
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5 DIAS / 4 NOITES

1º DIA – LISBOA / DACAR-DIASS /  SALY, SOMONE OU PALMERIN
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as formalida-
des de embarque. Saída em voos TAP com destino a Dacar. Chegada e 
transporte para o hotel escolhido na região de la Petite Côte. Alojamento.

2º AO 4º DIA - LA PETITE CÔTE (SALY, SOMONE, PALMERIN)
Dias livres. A 80 km a Sul de Dacar, situa-se a zona turística da “pequena 
costa” (la petite côte) que reúne várias estâncias balneares como Somone, 

Palmerin e a mais conhecida Saly Portudal. Lugares de interesse: as praias 
e as lojas de artesanato. Várias excursões dão-lhe a possibilidade de co-
nhecer o Parque de Bandia, reserva natural, o Lago Rosa, famoso por ser 
a última etapa do rali Dacar, várias aldeias tradicionais. 

5º DIA – SALY, SOMONE OU PALMERIN / DACAR-DIASS / LISBOA
Em hora a ser informada localmente, transporte para o aeroporto, forma-
lidades de embarque e partida com destino a Lisboa.

As praias de La Petite Côte

VOOS TAP
DIÁRIOS À PARTIDA DE LISBOA

Preços por pessoa em euros. Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dacar-
-Diass / Lisboa, em voos TAP em Classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; trans-
porte aeroporto/ hotel/aeroporto com assistência local; 4 noites de alojamen-
to no hotel e regime indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor 
indicativo de 418,00 euros, sujeitas a reconfirmação e alterações legais);  Seguro Victoria 
Internacional Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Outros que não mencionados  
no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

Palm Beach Hotel    

www.palmbeach.sn

709€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Royal Horizon Baobab Resort    

www.decameron.com

789€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Le Lamantin Beach Hotel
Resort & Spa     

www.lelamantin.com

945€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Hotel Neptune    

www.saly-hotel-neptune.com

787€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP



TANZÂNIA

TANZÂNIA

A Tanzânia fica localizada na África Oriental. Mais monta-
nhosa no nordeste, onde está situado o Monte Kilimanjaro, 
o pico mais alto de África, possui muitos grandes parques 
como o Parque Nacional de Serengueti, a norte, onde está 
localizada a famosa Cratera Ngorongoro e onde é possível 
fazer safaris.

A cratera de Ngorongoro é uma das maiores atrações da Tan-
zânia. Aqui, abrigam-se a quase totalidade das espécies animais 
desta região, integrados num ecossistema que ainda foi pouco 
afetado pela mão humana.

O Serengueti acolhe anualmente a maior e mais longa migra-
ção do planeta, considerada uma das dez maravilhas do mundo 
natural. O seu nome significa “Planície Sem Fim”. Aqui é possí-
vel encontrar uma grande diversidade de habitat o que contribui 
para que se encontre neste parque mais de 70 espécies diferen-
tes de mamíferos. Não deixe de apreciar o nascer ou o pôr-do-

-sol em plena natureza, onde as cores fortes vão deslumbrar.
Recomendamos ainda o Lago Manyara, localizado na reserva 

com o mesmo nome. Esta reserva tem uma dimensão de cer-
ca de 329km2, 231km2 dos quais ocupados pelo Lago Manya-
ra. Este é um local privilegiado para observar não só herbívoros, 
tal como hipopótamos, impalas, girafas e búfalos, mas também 
uma grande variedade de aves migratórias, cerca de 300 espé-
cies diferentes.

Este é um local único em África, onde é possível descobrir 
montanhas cobertas de neve e fazer safaris. É igualmente sur-
preendente por ser o lar de alguns dos mais antigos fósseis dos 
primeiros seres humanos, encontrados próximos da Garganta 
de Olduvai, no norte da Tanzânia, uma região referida como “o 
Berço da Humanidade”.

A gastronomia da Tanzânia é bastante variada, sofrendo in-
fluências da Ásia, Europa e África. Produtos naturais, legumes 
e frutas tropicais são alimentos essenciais porque existem em 
abundância. As refeições são habitualmente servidas com ugali, 
uma espécie de massa de farinha de milho ou com arroz.

Prepare-se para se surpreender com paisagens magníficas e 
com o contraste da vida selvagem, o burburinho da cidade e a 
beleza das praias do Oceano Índico.

A visitar 
O Parque Nacional de Tarangire, no norte, com menos visi-

tantes que os famosos Serengueti (partilhado com o Quénia) e a 
cratera de Ngorongoro. É inevitável uma visita a Dar es Salaam, 
cidade que, não sendo a capital, é a mais importante e a Zanzi-
bar, também conhecida como a ilha das especiarias. A não per-
der, o famoso Monte Kilimanjaro e a capital Dodoma, no interior 
do país, e claro o nascer ou o pôr-do-sol, únicos em África.

Guia 
Moeda: Xelim tanzaniano TZS
Fuso horário: GMT +2 
Idioma: Suaili e Inglês

DODOMA

DAR ES SALAAM
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9 DIAS / 7 NOITES
INÍCIO DO PROGRAMA (CHEGADAS A ARUSHA): DOMINGOS

1º DIA - LISBOA / AMESTERDÃO / KILIMANJARO / ARUSHA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para formalidades 
de embarque. Saída em voos KLM com destino a Kilimanjaro, via Ames-
terdão. Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro, acolhimento e transporte 
para o hotel localizado a uma curta distância do centro de Arusha.
Alojamento no Ilboru Safari Lodge em regime de alojamento e pequeno-
-almoço. 
 
2º DIA - ARUSHA / LAGO MANYARA 
Manhã livre e briefing do safari seguido do almoço. Pela tarde, partida 
para Arusha passando pela estepe de Masai preenchida com muitas al-
deias africanas pitorescas, bem como fazendas de milho, café e bana-
na. Na cidade de Makuyuni continuação para o Noroeste passando pela 
aldeia de Mto wa Mbu onde encontrará o acampamento pronto para 
recebê-lo para sua estadia relaxante.
Alojamento no Manyara Wildlife Safari Camp em regime de Pensão 
Completa. 
 
3º DIA - PARQUE NACIONAL DO LAGO MANYARA / PARQUE NACIO-
NAL DO SERENGETI 
Após o pequeno-almoço, safari no Parque Nacional do Lago Manyara 
e regresso ao lodge para almoço. Deixando o lago Manyara, a viagem 
continua no Noroeste através do deslumbrante campo montanhoso de 
terras altas que é preenchido com plantações de trigo e café. A partir 
daqui estão as vastas planícies do Serengeti, onde começa a detetar a 
vida selvagem enquanto se aproxima do portão de entrada. Após as for-
malidades, entre no parque visualizando o safari a caminho para o lodge 
para o jantar.
Alojamento no Kati Kati Camp em regime de Pensão Completa.
 
4º DIA - PARQUE NACIONAL DO SERENGETI 
Safari de dia inteiro no Parque Nacional do Serengeti.
Alojamento no Kati Kati Camp em regime de Pensão Completa.
 
5º DIA - PARQUE NACIONAL DO SERENGETI  / CRATERA DE NGORONGORO 
Após o pequeno-almoço, partida para Ngorongoro. Paragem no cami-
nho para o seu almoço piquenique. Continuação da viagem em direção 

a Ngorongoro onde passará pela orla da cratera. Descida para o parque 
e o lodge localizado em Karatu cercado por terras agrícolas e uma vista 
da parte de trás da cratera.
Alojamento no Ngorongoro Farmhouse / Tloma Lodge em regime de 
Pensão Completa.
 
6º DIA - CRATERA DE NGORONGORO 
Bem cedo, após o pequeno-almoço, descida para a cratera de Ngoron-
goro, a maior caldeira vulcânica intacta do mundo. Devido ao seu tama-
nho e diversidade, o piso da cratera é composto por várias áreas distin-
tas, que vão desde florestas, pântanos, lagos e nascentes, para pastagens 
abertas e algumas dunas arenosas. Uma verdadeira experiência de vida 
selvagem. Almoço tipo piquenique. Regresso ao lodge ao final da tarde.
Alojamento no Ngorongoro Farmhouse / Tloma Lodge em regime de 
Pensão Completa.
 
7º DIA - CRATERA DE NGORONGORO / PARQUE NACIONAL DE TA-
RANGIRE 
Deixando a Cratera de Ngorongoro após o pequeno-almoço, partida 
para sudeste passando pelo Lago Manyara e o Mto Wa Mbu. Através das 
terras altas e do distrito de Karatu, vislumbre as planícies de trigo e as 
plantações de café antes de caminhar pela espetacular escarpa onde se-
guirá para sul para a estrada principal de Arusha - Dodoma. Chegada ao 
acampamento para o almoço e, em seguida, siga uma curta distância do 
Tarangire Park Gate, onde a tarde é dedicada a um pequeno safari. Mer-
gulhe nas vistas do rio Tarangire, grande população selvagem que vive 
ao redor dos pântanos de Silale. As majestosas árvores baobab dão fama 
a este parque. Regresso ao acampamento para o jantar e alojamento.
Alojamento no Lake Burunge Tented Camp em regime de Pensão Com-
pleta.
 
8º E 9º DIAS - PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA / KILI-
MANJARO / AMESTERDÃO / LISBOA
Partida após o pequeno-almoço em direção a nordeste até Arusha. À 
chegada, é servido o almoço seguido do transporte para o aeroporto de 
Kilimanjaro. Chegada e embarque no voo previsto com destino a Lisboa, 
via Amesterdão, com noite a bordo. Fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Kilimanjaro / Amesterdão / Lisboa em voos KLM em classe “R” com direito a 
20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento em regime de pensão com-
pleta; programa de acordo com o itinerário indicado; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo de 322,00 euros, 
sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que 
não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Os hotéis poderão ser 
substituídos por outros de categoria similar. Caso os hotéis alternativos sejam de preço diferente, haverá suplemento adicional a pagar.

Safari Tanzânia 
à descoberta das Terras Swahili

VOOS KLM E TURKISH AIRLINES
À PARTIDA DE LISBOA 

2799€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC



ZANZIBAR Zanzibar fica localizado ao largo da costa da Tanzânia e é 
composto por duas ilhas: Zanzibar e Pemba, separadas do 
continente pelo Canal de Zanzibar. Esta região é uma gran-
de produtora de especiarias, como o cravinho, a canela e a 
pimenta.

A sua gastronomia é uma fusão de influências árabes, africa-
nas e indianas e as especiarias como a canela, o gengibre e o 
cravinho, entre outras, dão um caráter único aos cozinhados 
tradicionais. Entre os pratos típicos destaca-se o ugali, o arroz 
picante com batatas, a carne, o peixe e o biriani, com cordeiro, 
bem como uma grande variedade de frutas tropicais.

Zanzibar alberga um interessante encontro da cultura africana 
e árabe. Visite Stone Town, com as suas ruelas e arquitetura de 
influência árabe, onde as ruas estreitas e as casas de portas de 
madeira trabalhadas até à perfeição formam labirintos onde é 
fácil perder-se. Esta é uma cidade onde as velhas mansões, algu-
mas ainda ricas em detalhes, representam um período de glória 
do passado. Atualmente, existe alguma decadência na sua ma-
nutenção, o que não lhe retira o toque romântico do passado.

Depois da escravatura e do comércio de marfim e das plan-
tações de cravinho, Zanzibar encontrou no turismo uma razão 
para se reinventar. Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e 
canela ou desfrute das suas praias, verdadeiros postais ilustrados, 
com palmeiras, águas límpidas e recifes de coral.

Este é um excelente local para a prática de mergulho, bem 
como de surf, windsurf e kitesurf. Aqui encontra a felicidade 
de não fazer nada, desfrutando das fabulosas praias e do clima 
quente e tropical. 

A Ilha das Especiarias, terra natal do lendário Freddie Mercury, 
fundador da banda rock Queen, proporciona, a quem a visita, 
umas férias tranquilas, com as suas palmeiras espalhadas pelas 
praias e os lagos de corais, onde se descobrem as maravilhas 
naturais do fundo do mar.

A visitar 
Stone Town é uma cidade histórica com uma história sur-

preendente para descobrir. Aqui pode visitar o Forte Árabe, de 1780, 
a Casa das Maravilhas, construída em 1883, o primeiro edifício da 
África Oriental a possuir um elevador elétrico e ainda a casa on-
de nasceu Freddie Mercury, na Rua Kenyatta. Para além da capital, 
recomenda-se as praias do norte da ilha.

Guia 
Moeda: Xelim tanzaniano TZS
Fuso horário: GMT +2
Idioma: Suaili e Inglês

ZANZIBAR
STONE
TOWN



29

ÁFRICA

10 DIAS / 7 NOITES

1º E 2º DIAS – LISBOA / AMESTERDÃO / NAIROBI / ZANZIBAR
Comparência no aeroporto três horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Saída em voos KLM  com destino 
a Zanzibar, via Amesterdão e Nairobi. Noite a bordo. Chegada e 
acolhimento no aeroporto. Transporte para o hotel. Alojamento.

3º A 8º DIAS – ZANZIBAR
Dias inteiramente livres para atividades de caráter pessoal. Zanzi-
bar alberga um interessante  encontro  da  cultura  africana  e  ára-
be. Visite Stone Town com  as  suas ruelas e arquitetura de influ-

ência árabe. Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e canela. 
Ou disfrute das suas praias, verdadeiros postais ilustrados, com 
palmeiras, águas límpidas e recifes de coral.

9º E 10º DIAS – ZANZIBAR / NAIROBI / AMESTERDÃO / LISBOA
Após o pequeno-almoço, e em horário a acordar localmente, 
transporte para o aeroporto de Zanzibar. Chegada e embarque 
no voo previsto, com destino a Lisboa, via Nairobi e Amesterdão, 
com noite a bordo. Chegada e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão / Nairobi / Zanzibar / Nairobi / Amesterdão / Lisboa, em voos KLM em classe “R” com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/hotel/
aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime indicados; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo de 323,00 euros, sujeitas a reconfirmação e altera-
ções legais); Seguro Victoria Internacional Essencial. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: Preços válidos para um mínimo 
de 2 pessoas.

Zanzibar a Ilha das Especiarias

VOOS KLM À PARTIDA DE LISBOA 

Breezes Beach Club    

www.breezes-zanzibar.com

1379€
Preço indicativo para 

Pessoa em Duplo MP

Indigo Beach Zanzibar     

www.indigobeachzanzibar.com

989€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo APA

Karafuu    

www.karafuuzanzibar.com

1215€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Ocean Paradise Resort     

www.oceanparadisezanzibar.com

1259€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP
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Doubletree
by Hilton Zanzibar - Nungwi    

www.doubletree3.hilton.com

1597€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo PC

Bluebay Beach Resort     

www.bluebayzanzibar.com

1425€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Melia Zanzibar     

www.melia.com

2040€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Diamonds Mapenzi    

www. mapenzibeach.diamondsresort.com

1439€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI

Gold Zanzibar Beach House     

www.goldzanzibar.com

1479€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo MP

Riu Palace Zanzibar     

www.riu.com

1829€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo TI



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 documento 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 número 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 documen-
tação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem con-
substanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
 
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias - 
Operador Turístico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938, 
com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, lº B, 1600 - 196 Lisboa, titu-
lar do RNAVT 1989.
 
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscrição ti-
ver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mes-
mo deverá ser pago no ato da inscrição. A Soliférias, S A reserva-se o direito de 
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condi-
ções 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, infor-
mamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Al-
ternativa de Litígios de Consumo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e 
Turismo in www.provedorapavt.com; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal 
in www.turismodeportugal.pt.

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluí-
do no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de via-
gens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que 
tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada As mesmas só 
poderão ser aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços duran-
te o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documentos com-
provativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou di-
reito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluí-
dos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obriga-
ção de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de sub-
tração, deterioração ou destruição de bagagem No transporte internacional, em 
caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao trans-
portador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar 
da sua entrega. Estando em causa o mero atraso na entrega da bagagem a recla-
mação 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 acionamen-
to 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 entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, 
de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção 
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agên-
cias de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de 
transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes 
marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá co-
mo 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 automóvel;
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 esta-
belecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alo-
jado, tem como limites
a)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda
do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4 A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmen-
te 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, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas des-
pesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momen-
to 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 si-
do 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 reagenda-
mento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de 
valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada pelos presta-
dores 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, (cartão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autoriza-
ção para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A 
agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos 
ou a não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, sendo ainda da 
conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2 Viagens na União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União 
Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação ci-
vil (Passaporte; B 1, Cartão do Cidadão ou outro documento que seja exigível); 
Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do respetivo Cartão 
Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de países não comunitários de-
vem consultar informação específica quanto à documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
8.3. Viagens fora da União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da 
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identifi-
cação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal informa-
ção junto da agência no momento da reserva); os nacionais de países não co-
munitários devem consultar informação específica quanto à documentação ne-
cessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos paí-
ses de origem.

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Via-
jante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição pa-
ra uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou ou-
tra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de al-
teração Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de an-
tecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se en-
contra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fi-
ca 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 preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publica-
dos no folheto que motivou a contratação

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa 
que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde 
que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias se-
guidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamen-
to do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados 
pela cessão, os quais serão devidamente informados e comprovados pela agên-
cia 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 característi-
cas principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exi-
gências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do pre-

ço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 08 (oi-
to) 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 via-
gens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2 A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de 
viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta com a apli-
cação 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 participan-
tes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o núme-
ro de participantes alcançado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no pra-
zo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com dura-
ção superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com dura-
ção de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com du-
ração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo pode-
rá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido a cir-
cunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referi-
dos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos 
efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1 Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços 
e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão 
sujeitos a alterações (aume to ou redução de preço) que resultem de variações 
no custo dos transportes ou do combustível, impostos, taxas e flutuações cam-
biais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2 Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, 
aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3 Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo reserva-se o 
direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes despe-
sas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não 
utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa imputável ao 
Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação de ser-
viços previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência organi-
zadora e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere 
ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços 
previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da 
viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de 
todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desis-
tência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a 
quantia paga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso 
será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a 
rescisão do contrato de viagem.
15.4 O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do início 
da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstân-
cias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata 
que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos pas-
sageiros para o destino A rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas 
confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reser-
va 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 reagendamen-
to com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de va-
lor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reservas simuladas ou fraudu-
lentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos valores ti-
tulados pelo vale.

16. RESPONSABILIDADE
16.1 A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de to-
dos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2 Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turis-
mo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser exe-
cutados 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 respon-
de pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pe-
la escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido su-
geridos pelo viajante.
16.5 A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em ven-
das ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de emis-
são dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técni-
cas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6 A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros. devido a 
deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver 
aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de via-
gem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros cometidos du-
rante o processo de reserva.
16.7 A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reserva que 
sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevi-
táveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe fo-
rem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a agência de via-
gens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, as au-
toridades locais e a assistência consular e;
b) Auxílio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar 
soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido cau-
sada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de viagens 
e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em vir-
tude da prestação dessa assistência.
17.3 Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não puder re-
gressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar 
os custos de alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, por 
um período não superior a três noites por viajante. A agência de viagens e turis-
mo retalhista é solidariamente responsável pela obrigação em causa, sem prejuí-
zo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mo-
bilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crian-
ças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados médi-
cos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido notifica-
da dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da via-
gem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recor-
rer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Tu-
rismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo acionamento Turismo 
de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 
211 140 830 - info@turismodeportugal.pt

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

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

21. VALIDADE
Este documento é válido de e 01/05/21 a 30/04/22.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer ou-
tras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos 
programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que qualquer deri-
vação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem 
nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. Devido às constantes al-
terações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver al-

teração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constan-
tes 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 acordo com horários das respetivas companhias aérea à data de im-
pressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários 
das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos que qual-
quer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em con-
ta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda adqui-
rir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organizada, 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 ad-
quirido fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do segu-
ro disponibilizado 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 agên-
cia não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a 
agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento. Poderão ha-
ver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as condições e nor-
mas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da 
responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que irão ocu-
par o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, 
os fornecedores poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação 
dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada 
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados 
com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas ca-
mas A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa 
assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos 
critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de 
meia pensão e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas ao ho-
tel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia 
seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último servi-
ço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condicionada pela hora em 
que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alojamento 
por parte do Viajante

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do 
primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem 
ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até 
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 garantia/caução, que é restituída após 
a saída do Viajante e após confirmação do estado em que deixou o alojamento.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas ás crianças (destino e fornecedor) re-
comenda-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 to-
dos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A Soliférias, S. A. e a agên-
cia de viagens que efetuou a venda ao cliente serão plenamente responsáveis 
pela correta execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, confor-
me 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 efetua-
do e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu re-
patriamento 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 orga-
nizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de 
todos os serviços de viagem incluídos no contrato.
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos con-
tactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com o organizador 
ou a agência de viagens.
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um 
pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicio-
nais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento 
de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), se essa possibili-
dade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias 
antes do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior a 8 % 
do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir o contrato. Se o orga-
nizador 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 ob-
ter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de altera-
ção significativa de algum dos elementos essenciais da viagem organizada, com 
exceção do preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador respon-
sável 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 an-
tes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exem-
plo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afe-
tar a viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento an-
tes do início da viagem organizada mediante o pagamento de uma taxa de res-
cisão adequada.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos 
significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alternati-
vas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode rescin-
dir o contrato de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os 
serviços não sejam executados nos termos do contrato, esta falta de conformi-
dade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o organiza-
dor não supra esta falta.
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma indem-
nização 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 dificul-
dades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão 
reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o 
início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na viagem organi-
zada, é garantido o repatriamento dos viajantes. A Soliférias – Operador Turísti-
co, S. A. subscreveu uma proteção em caso de insolvência com o Fundo de Ga-
rantia de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta entidade ou, se 
aplicável, a autoridade competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lo-
te 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 
– Operador Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o di-
reito nacional: www.dre.pt

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
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