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GrandPalladiumImbassai

IT’S
EVERYTHING
YOU LOVE
IMBASSAI

Nadar como um estilo de vida. Piscinas que
são um espetáculo. Os sabores e aromas
das férias e novas aventuras para toda a
familía no Grand Palladium Imbassaí Resort
& Spa. Aproveite sua estadia com Inﬁnite
Indulgence®. Todo está incluido.

SEGURO DE SAÚDE GRATUITO

Seguro STAY SAFE PLUS, um seguro de saúde que vai
te proteger contra qualquer enfermidade
relacionada a covid-19

TARIFA FLEXÍVEL

Viaje quando quiser ou quando puder

Para mais informação:
Palladiumhotelgroup.com/es/info-covid19
Visite PALLADIUMHOTELGROUP.COM

BAHIA - BRASIL

República Dominicana • México • Itália
• Jamaica • Brasil • Espanha
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Venhaco!
Ceonnóns voasnmsoigso!
Co

OFERTA DE 1 TROLLEY
SOLFÉRIAS

por quarto para reservas
efetuadas no valor MÍNIMO
de 3.000€ por pessoa*

PARA OS DESTINOS
ILHAS IDÍLICAS
ÁFRICA | AMÉRICAS
BRASIL | ÁSIA
*Oferta limitada ao stock existente

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 pais para onde
pretendem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente em relação a documentações e procedimentos-requisitos de entrada/saída.
Em virtude das alterações constantes, a Solférias
disponibiliza apenas no seu site, a informação
mais relevante e atualizada sobre a abertura de
fronteiras e relativamente às medidas implementadas nos vários destinos que comercializa e que
já estejam abertos ou já tenham data oficial prevista de abertura.
Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, através do link: Update Covid19
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A visitar

Descubra o Rio de Janeiro, imortalizado em tantas canções,
virado para o calçadão de Copacabana. Mas o Brasil, colossal na
sua dimensão, é uma imensidão de locais dignos de visita. Brasil
é São Salvador da Bahia, onde a influência portuguesa perdura
até aos dias de hoje, e é também as belas praias do Nordeste,
onde é verão todo o ano.

Guia
Moeda: Real BRL
Fuso horário: GMT - 3 horas
Idioma: Português
E se o convidássemos para ir de férias para «um país tropical,
abençoado por Deus e bonito por natureza»? O difícil seria certamente escolher, por exemplo, entre Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Recife, Salvador da Bahia, Maceió ou Rio de Janeiro.
Estes são apenas alguns dos locais que o convidamos a visitar.
Encantador e grandioso, o Brasil é o maior país da América do
Sul, o quinto maior do mundo, em área territorial e em população
e o maior país lusófono do planeta. A sua imensidão e a proximidade cultural com Portugal conferem-lhe um carácter único.
Um país imenso, cheio de contrastes, fascinante pela diversidade
e pela beleza. A alegria contagiante do seu povo atrai-nos. A cultura brasileira tem uma enorme influência portuguesa, patente no
estilo arquitetónico, nomeadamente em igrejas e monumentos,
que se mantêm até aos dias de hoje, mas essa herança cultural
foi também influenciada pelas tradições africana e indígena. A rica gastronomia varia de região para região, mas reflete sempre a
conjugação das influências nativas combinadas com as das nacionalidades dos muitos imigrantes que se instalaram no país. Há
feijoada, vatapá, moqueca, polenta, pão de queijo e acarajé, brigadeiro, beijinho e bolo de rolo, só para citar algumas das delícias
gastronómicas. A bebida nacional é o café, mas a caipirinha ocupa
rapidamente o coração, e o palato, de quem a prova. Brasil é o Rio
de Janeiro, o inesquecível Nordeste, samba, futebol, sol, calor e
praia. Tantas praias e com tantos encantos.
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A capital do estado do Ceará é conhecida pelas praias com
falésias vermelhas, palmeiras, dunas e lagoas. São 34 quilómetros de extensão do areal, num total de quinze praias. Se optar
por ficar mais a norte, Aquiraz e a famosa Prainha são um destino imperdível. Se optar por ficar em Cumbuco prepare-se para
desfrutar o charme da pequena vila de pescadores, pitoresca e
cénica. Se quiser juntar o pôr-do-sol mais famoso do Brasil, opte
por Jericoacoara. A Duna do Pôr-do-Sol é palco da reunião de
todos os habitantes ou visitantes da vila, seja na volta dos passeios de buggy, seja depois da retemperadora sesta enquanto
se prepara para mais uma noite «de agito». As dunas são um cenário indissociável das praias do Nordeste brasileiro e os Lençóis
Maranhenses são o expoente máximo do imaginário das dunas
cearenses. Uma imensidão de montanhas de areia, em formato
de lua crescente, e lagoas doces cor-de-esmeralda. São assim
os famosos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas.
A Visitar
Não pode deixar de visitar Aquiraz, Prainha, Jericoacoara e os
famosos Lençóis Maranhenses.
Viva uma aventura num dos muitos passeios de Buggy, que
tem à sua disposição nesta região.

Natal
Em Natal, capital do estado de Rio Grande do Norte, o sol
brilha cerca de 300 dias por ano, o que a torna no destino ideal
para quem gosta de calor e de hospitalidade. Conhecida pelas
extensas dunas de areia – quem nunca sonhou com imagens
da famosa praia e das dunas de Genipabu – em Natal é também
obrigatório visitar o Forte dos Reis Magos, fortaleza portuguesa
do século XVI, em forma de estrela. Depois da cultura, a praia.
Touros, Tibau do Sul e Pipa são as zonas de praia mais conhecidas, e mais apetecíveis, de Natal. A praia de Touros é animada,
muito bonita e está repleta de coqueiros. A cidade, apelidada
de esquina do Brasil, ostenta ainda o incontornável marco de
Touros, datado de 1501, um dos primeiros registos da chegada
dos portugueses ao Brasil. A sul fica a pequena e pacata cidade
de Tibau do Sul, desconhecida dos turistas até à década de 70,
quando os surfistas chegaram ao local. As praias são formadas
por falésias e chamam a atenção pelas areias brancas, pelos coqueiros e pelas ondas calmas. A 8 km a sul de Tibau do Sul fica
a famosa Praia de Pipa, uma deslumbrante, mas cosmopolita,
vila de pescadores, conhecida pelas piscinas que se formam na
maré baixa. Pipa é conhecida ainda pelos passeios de barco, de
buggy, de caiaque e a cavalo.
A visitar
Não deixe de conhecer o seu centro histórico nem de passear pelas belas praias de Pipa e de Genipabu. A não perder: a
agitação de dia e de noite da Praia de Ponta Negra, o Forte dos
Reis Magos, o Centro de Artesanato e o Parque de Dunas.

Recife
Capital do Estado de Pernambuco, Recife convida a um passeio pela Praia da Boa Viagem, famosa em todo o mundo pelos
recifes e piscinas naturais, mas Recife é também o Forte das Cinco Pontas, o Mercado de São José, a Basílica e o Mosteiro de São
Bento e o Forte de São Francisco. Não deixe de conhecer Recife
Antigo e Olinda, conhecida em tempos como “Pequena Lisboa”.
A costa do Recife é extensa e tem muito para oferecer: descubra
lugares e praias únicas como Cabo de Santo Agostinho, Porto de
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Galinhas, Maria Farinha e Serrambi.
A visitar
Aproveite para conhecer a Praia da Boa Viagem, o Forte das
Cinco Pontas, o Mercado de São José, a Basílica e Mosteiro de
São Bento e o Forte de São Francisco. Descubra Recife Antigo e
Olinda.

João Pessoa
Capital do estado de Paraíba, a cidade de João Pessoa acolhe o Conjunto Arquitetónico de São Francisco, o Farol do Cabo
Branco e tem uma animada vida noturna, nomeadamente na
Avenida Olinda, onde bares de música ao vivo e restaurantes estão abertos pela noite dentro. As praias mais bonitas de Paraíba
estão localizadas no litoral sul e é obrigatório um passeio de barco às piscinas naturais de Picãozinho e assistir ao pôr-do-sol na
praia do Jacaré, onde todos os dias um saxofonista nos embala
ao som do Bolero de Ravel.

Maceió
Maceió é cidade, mas é também praia: Pajuçara, Ponta Verde
e Jatiúca são apenas algumas das muitas praias da capital de
Alagoas, considerado o litoral mais bonito do Nordeste. A orla
costeira é protegida por recifes que tornam o mar, azul e esverdeado, muito calmo e próprio para banhos. Passear na cidade,
sem sair da «muvuca», implica caminhar no calçadão ou pedalar
na ciclovia, fazer comprinhas no meio do mar de barracas coloridas e aproveitar uma das muitas praias que são autênticas piscinas naturais. Com tempo e com vontade de explorar as praias
fora da cidade, a norte, há a incontornável Maragogi, com os
seus recifes de coral, bancos de areia e as Galés, o maior conjunto de piscinas naturais de Alagoas. Em direção a sul, destaque
para a Praia do Francês, a Copacabana de Maceió. Logo a seguir
a Barra de São Miguel, um verdadeiro aquário de águas quentes.
Para onde quer que se vire, em Maceió ou à volta, há praia: são
230 km delas.

A visitar
Descubra o Arquitetónico de São Francisco, o Farol do Cabo
Branco e aprecie a vida noturna, na Avenida Olinda.

A visitar
Conheça as deslumbrantes praias de Pajuçara, Ponta Verde,
Jatiúca, Maragogi, Praia do Francês e Barra de São Miguel. As
piscinas naturais são outros dos atrativos da região.

Salvador da Bahia

Rio de Janeiro

Com muito para conhecer, a visita à cidade pode começar
pelo Pelourinho, Património Histórico da Humanidade pela
Unesco. Siga depois para o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, o Parque Metropolitano do Abaeté e o Parque de São Bartolomeu. No centro histórico, inúmeras igrejas
apelam à Fé, e a Casa de Jorge Amado abre-se para receber os
visitantes. Salvador, Praia do Forte, Guarajuba, Costa do Sauípe,
Reserva de Imbassaí são algumas das belas praias que vale a pena conhecer.

O Rio de Janeiro continua lindo, como já disse Gilberto Gil, e
há tanto por descobrir na Cidade Maravilhosa: O Cristo Redentor,
no cimo do Morro do Corcovado, símbolo da cidade e uma das
Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Pão de Açúcar, a zona
da Lapa, o Jardim Botânico ou o Estádio do Maracanã. Mas as
praias do Rio de Janeiro são certamente das mais famosas do
mundo e valem um, dois, muitos mergulhos: Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca ou Arpoador são apenas algumas,
das inúmeras, de que certamente já ouviu falar.

A visitar
Descubra o Pelourinho no centro de Salvador da Bahía, o
Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, o Parque
Metropolitano do Abaeté e o Parque de São Bartolomeu. Por último, conheça as praias do litoral norte: Praia do Forte, Guarajuba, Costa do Sauípe, Reserva de Imbassaí e muitas outras.

A visitar
Desfrute da maravilhosa paisagem que a cidade tem para
oferecer, desde o Cristo Redentor ou do Pão de Açúcar. Não deve deixar de passar por Copacabana, Ipanema, Arpoador, Leblon
ou Barra da Tijuca, já mais afastada da cidade.
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Fortaleza, Porto das Dunas, Cumbuco, Taíba
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / FORTALEZA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Fortaleza. Acolhimento à chegada,
transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – FORTALEZA OU PORTO DAS DUNAS OU CUMBUCO
OU TAÍBA
Dias completamente livres. Com dunas e mar verde-azulado, Fortaleza é
a capital do Brasil que oferece mais horas de sol durante o ano. A cidade
também é famosa pela excelente infraestrutura turística. A rede hoteleira
está entre as mais modernas do país. Destaque ainda para a variada oferta
de restaurantes, com uma vasta culinária, de pratos típicos e mariscos.
Durante o dia, aproveite para desfrutar das praias do Futuro, do Cumbuco, do Porto das Dunas, da Taíba e ainda divertir-se à beira-mar no
Beach Park, maior parque aquático da América Latina. Imperdível também
é apreciar o artesanato, uma autêntica manifestação de arte popular. À
noite, não perca o forró, as discotecas, bares, teatros e espetáculos de humor. Fortaleza é uma cidade com diversão em todos os dias da semana.

8º E 9º DIAS – FORTALEZA / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.

PARTIDAS COM A TAP

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “O” BASIC 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 aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 428,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de
carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto
e por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um
mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos

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

928€

Oásis Atlântico Fortaleza 
www.oasisatlantico.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

EZ A

+ CU M

B

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

CO

FO

L
TA

U

R

(Fortaleza)

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

Crocobeach Hotel 
www.crocobeachhotel.com.br

(Fortaleza)

Carmel Magna Praia 
www.carmelmagna.com.br

(Fortaleza)
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933€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1039€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Vila Galé Fortaleza



www.vilagale.com

(Fortaleza)

Acqua Beach Park Resort 
www.beachpark.com.br

(Porto das Dunas)

1005€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1255€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

1028€

Oásis Imperial Fortaleza 
www.oasisatlantico.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

EZ A

+ CU M

(Porto das Dunas)

1488€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP

B

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

CO

FO

L
TA

www.dompedro.com

U

R

(Fortaleza)

Dom Pedro Laguna 

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

1496€

Vila Galé Cumbuco 
www.vilagale.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

(Cumbuco)

Carmel Taíba Exclusive Resort
www.carmeltaiba.com.br

(Taíba)

   

Carmel Charme Resort 
www.carmelcharme.com.br

(Porto das Dunas)

1684€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

2511€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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Descubra o seu
Oásis no Brasil.

Hotel Oásis Imperial

Hotel Oásis Fortaleza

Localizado na melhor área de Fortaleza, na Avenida Beira-Mar
da Praia do Meireles, em frente à feirinha de artesanato,
tradicional ponto turístico da cidade, próximo às mais variadas
opções de lazer, restaurantes e negócios.

O Oásis Fortaleza está situado na Avenida Beira-Mar, em frente
à famosa feirinha de artesanato da orla, e está integrado no
edifício do Oásis Imperial, compartilhando todos os serviços, as
áreas de lazer, e de eventos. Possui 131 quartos divididos
entre 64 standard e 67 superiores. Todos os quartos são
equipados com cofre, ar condicionado, minibar TV LCD com
canais a cabo e Internet Wireless free. Integrado ao Hotel há
também várias lojinhas, churrascaria e pizzaria

O hotel conta com 136 quartos, divididos entre 28 standard,
32 superiores e 76 superiores vista mar; e ainda dispõe de
Piscina para adultos, Piscina infantil, Bar molhado, Sala de
Fitness, Lavandaria, Business Center, Room Service 24 horas,
Restaurante com cozinha internacional, Lobby Bar,
Estacionamento (não incluído na diária), Internet Wireless e
um Centro de Eventos com capacidade total para 1700
pessoas.

www.oasisatlantico.com

Passeios turísticos diários

CONTE COM
A NETTOUR
PARA SEUS
SERVIÇOS
EM FORTALEZA
Nettour, prazer em receber.
Solicite o seu orçamento.

Serviços de transfers
Roteiros de aventuras em veículo 4x4
Serviços corporativos
Locação de veículos (vans, executivos,
micro ônibus e ônibus)

Av. Santos Dumont, 2456 - Sl. 904 - Ed. Corporate Plaza
Tel/Fax: (85) 3268-3099 / (85) 9981.4433
neto@nettour.com.br - www.nettour.com.br
Fortaleza - Ceará - Brasil

BRASIL

Jericoacoara

1 Noite Fortaleza + 5 Noites Jericoacoara + 1 Noite Fortaleza

9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / FORTALEZA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Fortaleza. Acolhimento à chegada,
transporte para o hotel selecionado.
2º DIA – FORTALEZA/JERICOACOARA
Pequeno-almoço no hotel e partida da Avenida Beira Mar para apanhar o
autocarro de linha regular (com ar condicionado) que faz a ligação entre
Fortaleza e Jijoca. Em Jijoca transbordo para transporte em veículo 4x4
que fará a ligação até Jericoacoara. Chegada e alojamento no hotel ou
pousada escolhida.
3º AO 6º DIAS – JERICOACOARA
Dias completamente livres. A natureza foi generosa com Jericoacoara.
De grande beleza é Área de Proteção Ambiental desde 1984. Contemplar
o pôr do sol em cima da duna e visitar a Pedra Furada são experiências
inesquecíveis. O visitante pode também percorrer os 56km que sepa-

ram Jericoacoara de Camocim admirando a paisagem deslumbrante e
paradisíaca. Na vizinhança, estão outros lugares especiais: a praia de Lagoinha, Flecheiras e Mundaú, com as suas areias brancas e belos coqueirais. Jericoacoara ainda oferece uma noite cheia de diversão, com seus
traços singulares: charmosos bares e restaurantes com uma rica culinária
e, como sobremesa, uma deliciosa torta de banana. Na Rua do Forró a
atmosfera é única para quem gosta de agitação. A tradicional padaria que
só abre durante a madrugada, é uma atração à parte.
7º DIA – JERICOACOARA / FORTALEZA
Após almoço (não incluído) deverá comparecer no ponto de partida
do transporte para Jijoca (em veículo 4x4). Em Jijoca, transbordo para
o autocarro de linha regular (com ar condicionado) que nos levará até
Fortaleza. Chegada a Fortaleza e transporte para o hotel selecionado..
Alojamento e resto de dia livre
8º E 9º DIAS – FORTALEZA / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.

PARTIDAS COM A TAP
Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Fortaleza/ Lisboa em classe “O” BASIC com direito a 1 bagagem de porão de 23kg; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local em Fortaleza; 1 noite de alojamento no hotel e regime selecionado em Fortaleza; 5 noites de alojamento no hotel e regime selecionado em Jericoacoara; 1 noite de alojamento no hotel e regime selecionado em
Fortaleza; transporte Fortaleza / Jericoacoara / Fortaleza com assistência local; Taxas de aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 428,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais);
Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e
por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos.
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

1156€

Pousada Blue Jeri
www.bluejeri.com.br

Crocobeach Hotel



www.crocobeachhotel.com.br

Blue Residence Hotel

www.blueresidencehotel.com.br

Vila Galé Fortaleza 
www.vilagale.com
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Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1380€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

My Blue Hotel



www.mybluehotel.com.br

Crocobeach Hotel 
www.crocobeachhotel.com.br

Rancho do Peixe

www.ranchodopeixe.com.br

Vila Galé Fortaleza 
www.vilagale.com

1340€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1488€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Vila Kalango

www.vilakalango.com.br

Oásis Atlântico Imperial 
www.oasisatlantico.com

1522€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Essenza 

www.essenzahotel.com.br

Oásis Atlântico Imperial 
www.oasisatlantico.com

2062€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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Lençóis Maranhenses e Jericoacoara
8 DIAS / 6 NOITES
1º DIA - LISBOA / AMESTERDÃO / FORTALEZA / SÃO LUÍS DO MARANHÃO
Comparência no aeroporto três horas antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida para São Luís (com 1 escala ou 2 escalas de
acordo com o voo selecionado). Acolhimento à chegada e transporte partilhado para o hotel escolhido em São Luís. Alojamento no Hotel Luzeiros
ou similar.
2º DIA - SÃO LUÍS DO MARANHÃO / BARREIRINHAS
Após pequeno-almoço, saída do hotel em transporte partilhado para a cidade das Barreirinhas, cidade de apoio ao Parque dos Lençóis Maranhenses. Serão cerca de 265 km (4 horas aproximadamente) por estrada federal.
Às 14h00, saída em veículo 4X4 para visita ao Parque dos Lençóis Maranhenses, com paragem para “banhos” numa das lagoas da região. Ao final
da tarde, regresso para Barreirinhas. Alojamento na Pousada do Buriti ou
similar.
3º DIA - BARREIRINHAS
Saída de manhã para passeio em lancha pelo Rio Preguiças, com paragem nas comunidades de Vassouras, Mandacaru (subida ao farol com vista
panorâmica) até Caburé, sendo este um braço de dunas localizadas entre
o Rio e o Mar. Regresso à pousada. Alojamento na Pousada do Buriti ou
similar.
4º DIA - BARREIRINHAS / PARNAÍBA
Pequeno-almoço no hotel. Saída por volta das 13h00 em veiculo 4X4 com

destino a Tutóia passando pela povoação de Paulino Neves. Em Tutóia,
embarque numa lancha para fazer travessia do delta, onde passará por inúmeros labirintos formados pelos Igarapés. Chegada ao Porto de Tatus em
Parnaíba e transporte para a pousada (duração do percurso 5 horas aproximadamente). Alojamento na Pousada Villa Parnaíba ou similar.
5º DIA - PARNAÍBA / JERICOACOARA
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel por volta das 09h00 em veículo
4X4 com destino a Jericoacoara (duração do percurso 4 horas aproximadamente). No caminho paragem em Camocim, para embarque num ferry
com destino a ilha do amor, onde iniciaremos a nossa viagem com vista
para os quilómetros de dunas e praias desertas. No percurso, paragem para
fotos na Duna do Funil e Lagoa da Torta em Tatajuba onde iremos almoçar
(não incluído). Seguiremos pelas praias até Guriú, onde faremos uma nova
travessia de ferry até Mangue Seco e por fim Jericoacoara. Alojamento na
Pousada Surfing Jeri ou similar.
6º DIA - JERICOACOARA:
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das belíssimas praias,
dunas e lagoas da região (Lagoa do Paraíso e Lagoa Azul). Alojamento na
Pousada Surfing Jeri ou similar.
7º E 8º DIAS – JERICOACOARA / FORTALEZA / PARIS / LISBOA
Por volta das 08h00 aproximadamente (horário a reconfirmar localmente),
transporte privado em 4X4 para o aeroporto de Fortaleza. Formalidades de
embarque e partida com destino a Lisboa, via Paris. Refeição e noite a bordo. Chegada e fim dos nossos serviços.

Notas importantes: O programa poderá sofrer alterações ou ajustes ou mudar a sua sequência, por motivos meteorológicos ou de feriados ou outros condicionantes; Programa não adequado para pessoas
com mobilidade reduzida, por incluir acesso a aviões, transportes regulares e alojamentos com escadas e por o acesso às praias não estar preparado para receber e assistir este tipo de clientes; Máximo 30Kg
de bagagem por passageiro durante o percurso.
Serviços Incluídos no Preço Voos KLM + AIR FRANCE Lisboa / Amesterdão / Fortaleza / São Luís ** Fortaleza / Paris / Lisboa em classes “N+R” sem direito a bagagem de porão (bagagem de mão: 10 kg
bagagem mão); transporte partilhado Aeroporto São Luís / hotel em São Luís do Maranhão; 1 noite em São Luís do Maranhão em quarto duplo no Hotel Luzeiros ou similar em alojamento e pequeno-almoço; transporte partilhado de São Luís / Barreirinhas; 2 noites de alojamento em Barreirinhas em quarto duplo na Pousada Buriti ou similar em alojamento e pequeno-almoço; Passeio de Toyota 4X4 até
aos Grandes Lençóis - Visita na lagoa da estação; passeio de lancha pelo Rio Preguiças até Caburé; 1 noite de alojamento em Parnaíba em quarto duplo na Pousada Villa Parnaíba ou similar em alojamento e
pequeno-almoço; transporte em veículo 4X4 de Barreirinhas / Jericoacoara; 2 noites de alojamento em Jericoacoara em quarto duplo na Pousada Surfing Jeri ou similar em alojamento e pequeno almoço;
transporte em veículo 4X4 de Jericoacoara / Fortaleza; Guia local (português) durante as excursões; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 287,00 euros) sujeitas a reconfirmação e
alterações legais); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira
por quarto e por noite; Gratificações, refeições e excursões não mencionadas; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos

1784€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

12

BRASIL

Natal, Pipa e Touros
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / NATAL
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Natal. Acolhimento à chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – NATAL OU PIPA OU TOUROS
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente especial que se vive no Nordeste Brasileiro. Sol e mar são sinónimos de
Natal, por isso é chamada de noiva do sol. Ainda tem as riquezas culturais,
a hospitalidade do seu povo, a culinária, os monumentos e suas belas
praias que sopram uma brisa que refresca a alma de quem mora e de
quem visita. Com ou sem emoção? Esta pergunta nascida da imaginação
dos bugueiros das dunas de Genipabu tornou-se o lema de Natal, onde
todos os programas (desde “esquibunda” ao passeio de camelo...) têm
versões mais ou menos emocionantes. Natal é o destino ideal para quem

gosta de férias animadas, um passeio diferente todos os dias, quer alugando carro quer... seguindo o buggy mais próximo. Pipa é uma das mais
civilizadas e bonitas aldeias de praia de todo o Nordeste. É também um
dos locais com maior concentração de bons restaurantes do Rio Grande do Norte. Mas Pipa é muito mais que isso. É um litoral feito de praias
e baías perfeitamente desenhadas, em meia-lua, (desde Tibau do Sul a
Pipa), ou de falésias e dunas. Se durante a alta temporada, Pipa ganha
animação, até pelos visitantes que vêm de Natal passar o dia, (90 km por
estrada ou 50 de buggy pela praia), o resto do ano é um lugar tranquilo
e paradisíaco. E o difícil, mesmo, vai ser quando chegar a altura de deixar
a “sua” Pousada e regressar a casa. Alojamento no hotel selecionado no
regime alimentar escolhido.
8º E 9º DIAS – NATAL / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.

PARTIDAS COM A TAP

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Natal/ Lisboa em classe “O” BASIC com direito a 1 bagagem de porão de 23kg; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites
de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 425,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador.
Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 1 passageiro.
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Pousada Oka da Mata
www.okadamata.com.br

(Pipa)

Praiamar Natal
Hotel & Convention 
www.praiamarnatal.com.br

(Natal)

1089€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

986€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Pousada Toca da Coruja
www.tocadacoruja.com.br

(Pipa)

Pipa Lagoa Resort 
www.pipalagoaresort.com

(Pipa)

1398€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1049€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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Rifóles Praia Hotel & Resort 
www.rifoles.com.br

(Natal)

Wish Natal 

www.wishhotels.com.br

(Natal)

Sombra e Água Fresca Resort 
www.sombraeaguafrescaresort.com.br

(Pipa)

14

1072€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1270€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1482€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Ponta do Madeiro



www.pontadomadeiro.com.br

(Pipa)

Manary Praia 
www.manary.com.br

(Natal)

Best Western Majestic 
www.majesticnatal.com.br

(Natal)

1163€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1414€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1059€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Serhs Natal Grand Hotel 
www.serhsnatalgrandhotel.com

(Natal)

Ocean Palace
All Inclusive Premium 
www.oceanpalace.com.br

(Natal)

1071€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1731€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1384€

Vila Galé Touros 
www.vilagale.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

(Touros)

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa 
www.vogalhotel.com.br

(Natal)

1915€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

15

BRASIL

João Pessoa
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / RECIFE / JOÃO PESSOA
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Recife. Acolhimento à chegada, transporte para a capital do estado da Paraíba, João Pessoa e ao hotel escolhido, alojamento.

de história. Com uma extensa linha de praias urbanas de areia fina e águas
tranquilas, a cidade tem na Ponta do Seixas o ponto extremo leste da
América continental. Entre os mergulhos nas praias de Tambaba, Cabo
Branco ou do Tambaú, não deixe igualmente de assistir ao pôr-do-sol
na praia do Jacaré e de visitar alguns dos marcos históricos desta bela
cidade, dos quais destacamos o Conjunto de São Francisco, a Estação
de Cabo Branco e a Fortaleza de Santa Catarina. Alojamento no hotel
selecionado no regime alimentar escolhido.

2º AO 7º DIA – JOÃO PESSOA
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente especial que se vive no Nordeste Brasileiro. Por ser uma das mais pequenas
capitais do Nordeste, é igualmente uma das mais acolhedoras e recheada

8º E 9º DIAS – JOÃO PESSOA / RECIFE / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Recife. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim
dos nossos serviços.

PARTIDAS COM A TAP
Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa / Recife / Lisboa em classe “O” BASIC 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 aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 428,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens Operador.
Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não
mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos.
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Verdegreen Hotel 
www.verdegreen.com.br

Tambaú Hotel 
www.tambauhotel.com.br
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1036€

Hotel Manaíra 

1396€

LS Hotel 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

www.hotelmanaira.com.br

www.lshotel.com.br

1334€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1546€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Recife
Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas, Maria Farinha, Serrambi
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / RECIFE
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Recife. Acolhimento à chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – RECIFE OU PORTO DE GALINHAS OU CABO DE SANTO AGOSTINHO OU SERRAMBI
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente especial que se vive no Nordeste Brasileiro.
Recife é uma cidade que vale a pena descobrir. Primeiro, porque talvez tenha a mais bonita praia citadina - Boa Viagem com águas verdes e recifes de corais que formam piscinas naturais na
maré baixa. Segundo, porque não tem um, mas dois centros históricos:
um Holandês (Recife Antigo) e outro bem Português - Olinda.
Para além disso, somente Salvador tem, no Nordeste, uma cena cultural
comparável. Convencido? Venha daí. Com o sol a nascer bem cedo, e
a sombra dos prédios a começar pelas duas da tarde, a praia em Recife
começa bem cedo.
Se gosta de acordar mais tarde, a alternativa é mesmo ir até ao Cabo de
Santo Agostinho ou Serrambi. Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar escolhido.

Tabaobí Smart Hotel 
www.tabaobi.com.br

(Porto de Galinhas)

1097€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

8º E 9º DIAS – RECIFE / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.
PARTIDAS COM A TAP
Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa / Recife / Lisboa em classe “O” BASIC 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 aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 428,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de
Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada
pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e
por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor
consulte-nos
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Hotel Manibu Recife 
www.hotelmaniburecife.com.br

(Recife)

948€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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Amoaras Resort 
www.hotelamoaras.com.br

(Maria Farinha)

Serrambi Resort 
www.serrambiresort.com

(Serrambi)

Village Porto de Galinhas 
www.villageportodegalinhas.com.br

(Porto de Galinhas)

18

1081€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1299€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP

1386€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Marupiara by GJP



www.marupiarahotel.com.br

(Porto de Galinhas)

Porto de Galinhas Praia Hotel 
www.portodegalinhaspraiahotel.com.br

(Porto de Galinhas)

Kembali Hotel 
www.kembalihotel.com

(Porto de Galinhas)

1263€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1365€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1409€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Ocaporã All Inclusive 
www.ocapora.com.br

(Porto de Galinhas)

Sheraton Reserva do Paiva
Hotel & Convention Center 
www.sheratonreservadopaiva.com

(Reserva do Paiva)

Enotel Acqua Club 
www.enotel.com.br

(Porto de Galinhas)

1679€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1327€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1540€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

Vila Galé Eco Resort do Cabo 
www.vilagale.com

(Cabo de Santo Agostinho)

Summerville Beach Resort 
www.summervilleresort.com.br

(Porto de Galinhas)

Nannai Resort & Spa 
www.nannai.com.br

(Porto de Galinhas)

1286€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1416€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP

1790€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP
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BRASIL

Maceió, Maragogi e Barra de São Miguel
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / MACEIÓ
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Maceió. Acolhimento à chegada, transporte
para o hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA - MACEIÓ OU MARAGOGI OU BARRA DE SÃO MIGUEL
Dias livres para atividades a gosto pessoal. Maceió é cidade, mas é também
praia: Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca são apenas algumas das muitas praias
da capital de Alagoas, considerado o litoral mais bonito do Nordeste. A
orla costeira é protegida por recifes que tornam o mar, azul e esverdeado,
calmo e próprio para banhos.
Com tempo e com vontade de explorar as praias fora da cidade, a norte, há
a incontornável Maragogi, com os seus recifes de coral, bancos de areia e
as Galés, o maior conjunto de piscinas naturais de Alagoas.
Em direção a sul, destaque para a Praia do Francês, a Copacabana de
Maceió. Logo a seguir a Barra de São Miguel, um verdadeiro aquário de
águas mornas. Alojamento no hotel e regime alimentar selecionado.

Acqua Suites Maceió 
www.acquasuites.com

(Maceió)

793€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

8º E 9º DIAS – MACEIÓ / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
PARTIDAS COM A TAP
Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Maceió/ Lisboa em classe “O” BASIC 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 aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 428,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais)); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de
carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto
e por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um
mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos.

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

Ponta Verde Maceió 

www.maceio.hotelpontaverde.com.br

(Maceió)

888€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Brisa Praia Maceió 
www.brisapraia.com.br

(Maceió)

Japaratinga Lounge Resort 
www.japaratingaresort.com.br

(Japaratinga)

859€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1485€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

credits - Fernando Bianchi

Jatiúca Hotel & Resort 
www.hoteljatiuca.com.br

(Maceió)
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1075€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP

Kenoa Exclusive Beach
Spa & Resort 
www.kenoaresort.com

(Barra de São Miguel)

1837€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Salvador, Praia do Forte, Guarajuba, Costa do Sauípe,
Reserva de Imbassaí
9 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / SALVADOR
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Salvador. Acolhimento à chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – SALVADOR OU PRAIA DO FORTE OU GUARAJUBA OU
COSTA DO SAUÍPE OU RESERVA DE IMBASSAÍ
Dias livres para desfrutar das maravilhosas praias e todo o ambiente
especial que se vive no Nordeste Brasileiro. Recife é uma cidade que
vale a pena descobrir. Por isso se diz que um Verão aqui vale por doze
meses. Não sendo uma cidade fácil, porque não obedece às regras
urbanísticas mais usuais, Salvador foi crescendo e é hoje um conjunto de
vários bairros (Cidade Alta, Cidade baixa, Campo Grande, Vitoria...), muitas
vezes distantes entre si. Existem duas maneiras de descobrir os 40 km de
Salvador pela Orla, junto ao mar, desde Itapoã, a Norte, até ao Porto da
Barra ou cruzando a cidade pelas novas estradas e indo diretamente aos
bairros mais engraçados: Rio Vermelho, Barra, Vitoria, Bonfim. Diz-se que
Salvador é a única cidade do Brasil, onde os Brasileiros quase se sentem
visitantes. Isto porque com a sua mistura de raças, religiões, arquiteturas
e cores, Salvador é muito mais que uma Cidade: É um conjunto de
PARTIDAS COM A TAP

experiências para os sentidos. E, claro, não se esqueça que tem o Carnaval
e passagem de anos mais animados do Brasil. Pode igualmente optar pelas
deslumbrantes praias da linha costeira da Praia do Forte, com antigas Vilas
de pescadores, descobertas por visitantes de mochila às costas na procura
de locais exóticos. Muitas das praias do Brasil começaram assim a ser
famosas. A Praia do Forte não. Primeiro graças a um empresário Paulista de
origem alemã, nos anos 70, que comprou e protegeu toda a área. Depois,
graças ao Projecto Tamar de preservação das Tartarugas Marinhas que aí se
instalou nos anos 80. Hoje, da antiga e pequena Vila pouco resta, (a Igreja
é uma das exceções) e toda a área foi urbanizada, surgiram restaurantes e
lojas, desde Havaianas a boutiques de marca, numa demonstração que é
possível fazer conviver urbanismo e projetos ecológicos. Para além disso, a
praia continua com águas claras e alguns pontos protegidos por recifes, e
o projeto Tamar merece efetivamente uma visita. Tudo isto faz da Praia do
Forte um destino muito à parte no Nordeste Brasileiro. Alojamento no hotel
selecionado no regime alimentar escolhido.
8º E 9º DIAS – SALVADOR / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Salvador / Lisboa em classe “O” BASIC 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 aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 428,00 euros ) sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada
pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento
transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos.
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BRASIL

La Villa Bahia

www.lavillabahia.com/pousada-bahia

1284€

Casa do Amarelindo

www.casadoamarelindo.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

(Salvador)

AD
LV

OR + MA

RÉ

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

S

SA

(Salvador)

1250€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

Sol Plaza 

www.solexpress.com.br

(Salvador)

Grand Hotel Stella Maris 
www.solexpress.com.br

(Salvador)
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850€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

909€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

865€

Vila Galé Salvador 
www.vilagale.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

(Salvador)

Catussaba Resort Hotel
www.catussaba.com.br

(Salvador)



966€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

999€

Wish Hotel da Bahia 
www.wishhotels.com.br

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

(Salvador)

1119€

Zank by Toque Hotel 
www.zankhotel.com.br

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

AD
LV

OR + MA

www.aramyamihotel.com

(Salvador)

Fera Palace Hotel 
www.ferapalacehotel.com.br

(Salvador)

1388€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1205€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

RÉ

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

S

SA

(Salvador)

Aram Yami Hotel 

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

Vila Galé Marés 
www.vilagale.com

(Praia de Guarajuba)

1462€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

Fasano Salvador 
www.fasano.com.br

(Salvador)

1475€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA
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BRASIL

Grand Palladium Imbassai Resort 
www.palladiumhotelgroup.com

(Reserva do Imbassaí)

Iberostar Selection Praia do Forte 
www.iberostar.com

(Praia do Forte)

Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
www.tivolihotels.com

(Praia do Forte)
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1505€

Iberostar Bahia 

1769€

Sauípe Premium Brisa 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

www.iberostar.com

(Praia do Forte)

www.costadosauipe.com.br

(Costa do Sauípe)

1625€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1789€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

1794€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP

BRASIL

Rio de Janeiro
9 DIAS / 7 NOITES

1º DIA – LISBOA / RIO DE JANEIRO
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino ao Rio de Janeiro. Acolhimento à chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA – RIO DE JANEIRO
Dias livres para explorar aquela que é conhecida como a Cidade Maravilhosa e todo o ambiente especial que ali se vive.
Nenhuma cidade do mundo possui a beleza do Rio de Janeiro. Praias
deslumbrantes e montanhas majestosas formam esta metrópole movimentada e única.
É uma cidade moderna e cosmopolita, na qual o visitante se sente imediatamente em casa.

No Rio, a beleza renasce todas as manhãs com o sol revelando o panorama
desta cidade especial, aninhada entre o mar e as montanhas. Por isto, é
conhecida por “Cidade Maravilhosa” – título perfeito para um lugar extraordinário. O Rio, cidade alegre e descontraída, é fácil de amar. Venha você
também amar o Rio. Como sempre acontece, será amor à primeira vista.
Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar escolhido.
8º E 9º DIAS – RIO DE JANEIRO / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.

Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/ Rio de Janeiro / Lisboa em classe “O” BASIC com direito a 1 bagagem de porão de 23k; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites
de alojamento no hotel e regime selecionado; Taxas de aeroportos, segurança e combustível ((valor indicativo 428,00 euros )sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. Notas
Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos. / Dado o elevado número de eventos realizados no Rio de Janeiro, os preços apresentados
poderão sofrer alterações em períodos específicos, por favor consulte-nos
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

PARTIDAS COM A TAP
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BRASIL

RI

O+

AN G R

A

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

Vila Galé Rio de Janeiro 
www.vilagale.com

Windsor Excelsior Copacabana 
www.windsorhoteis.com.br

Rio Othon Palace 
www.othon.com.br
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1039€

Arena Leme 

1175€

Windsor Leme 

1278€

Sol Ipanema Hotel 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

www.arenalemehotel.com.br

www.windsorhoteis.com.br

www.solipanema.com.br

1139€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1179€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1458€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Windsor Marapendi 
www.windsorhoteis.com.br

Sheraton Grand Rio Hotel &
Resort 
www.marriott.com

Hilton Rio de Janeiro
Copacabana 
www.hiltonhotels.com.br

1172€

Miramar Hotel by Windsor 

1497€

Fairmont Rio de Janeiro
Copacabana 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1889€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

www.miramarhotelbywindsor.com.br

www.fairmont.net.br

Fasano Rio 
www.fasano.com.br

1307€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1609€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo SA

1903€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo SA
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BRASIL

Extensões
a Angra dos Reis, Búzios e Paraty
6 DIAS / 5 NOITES
1º DIA – RIO DE JANEIRO / ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATY
Em hora a indicar transporte regular do seu hotel no Rio de Janeiro (reserva não incluída) para o hotel escolhido em Angra dos Reis, Búzios ou
Paraty. Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar escolhido.
Resto de dia livre.

2º AO 5º DIA – ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATY
Dias inteiramente livres. Alojamento no hotel selecionado no regime alimentar escolhido.
6º DIA – ANGRA DOS REIS OU BÚZIOS OU PARATY / RIO DE JANEIRO
Em hora a combinar localmente, transporte ao hotel selecionado no Rio
de Janeiro (reserva não incluída) ou ao aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro. Chegada e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço transporte regular hotel no Rio de Janeiro / hotel no destino escolhido / hotel ou aeroporto no Rio de Janeiro; 5 noites de alojamento no hotel e regime selecionado;
Seguro de Viagens Operador. Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e
por noite. Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos
Mais tipologias, suplementos de partida e outros hotéis disponíveis em www.solferias.pt

Pousada Porto Imperial

www.pousadaportoimperial.com.br

(Paraty)

La Chimère

www.lachimere.com.br

(Búzios)
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355€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

449€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Pousada Arte Urquijo
www.urquijo.com.br

(Paraty)

Pousada Vila D’Este
www.viladeste.com.br

(Búzios)

435€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

519€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

BRASIL

Villa Raphael

www.villaraphael.com.br

(Búzios)

RI

O+

AN G R

567€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

533€

Abracadabra 

www.abracadabrapousada.com.br

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

(Búzios)

A

COMBINADO
CIDADE+PRAIA

OFERTA
1 NOITE
Estadia
mínimo
7 noites

Vila Galé Eco Resort de Angra 
www.vilagale.com

(Angra dos Reis)

Insólito Boutique Hotel 
www.insolitos.com.br

(Búzios)

637€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo TI

745€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

Casas Brancas Boutique Hotel

www.casasbrancas.com.br

(Búzios)

Fasano Angra dos Reis 
www.fasano.com.br

(Angra dos Reis)



715€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo APA

1124€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo MP
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Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu
EXCURSÕES INCLUÍDAS
8 DIAS / 6 NOITES
1º DIA - LISBOA / SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Rio de Janeiro, via São Paulo. Acolhimento à chegada, transporte privado sem guia para o hotel escolhido e
alojamento.
2º DIA – RIO DE JANEIRO
Pequeno-almoço no hotel.
O passeio mais completo, a experiência mais emocionante. Deixe-se guiar
por todas as belezas da cidade apreciando o impressionante passeio de
teleférico (bondinho) entre os Morros da Urca e Pão de Açúcar, e ainda a
histórica viagem de comboio (trem) que, desde a época do império brasileiro, atravessa a floresta da Tijuca dando acesso ao Corcovado onde está
localizada a estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo
moderno. Este city tour inclui também um passeio panorâmico pela zona
costeira carioca, centro histórico, e ainda passagem pela Catedral Metropolitana, Escadaria Selarón, Maracanã e Sambódromo. O almoço será realizado numa deliciosa churrascaria rodízio com um buffet completo de pratos
quentes e saladas de cozinha tradicional brasileira. Alojamento no hotel e
regime alimentar selecionado no Rio de Janeiro.
3º DIA - RIO DE JANEIRO
Pequeno-almoço no hotel e dias livres para descobrir a cidade maravilhosa.
Alojamento no hotel e regime alimentar selecionado no Rio de Janeiro.
4º DIA - RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUAÇU
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte
privado para o aeroporto de Rio de Janeiro. Formalidades de embarque e

partida com destino a Foz do Iguaçu. Acolhimento à chegada, transporte
partilhado para o hotel escolhido e alojamento.
5º DIA – FOZ DO IGUAÇU
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção ao centro de visitantes do
parque nacional de Iguaçu (lado brasileiro). Um passeio pela vegetação
exuberante em direção ás cataratas oferece uma vista de mais de 240 quedas de água. Pelo caminho poderemos observar a Garganta do Diabo que
é a mais impressionante de todas as cataratas e marca a fronteira entre a
Argentina e o Brasil. Através de um elevador panorâmico subimos pela face
da catarata para uma vista superior deslumbrante. No regresso, visita a um
centro de artesanato. Alojamento no hotel e regime alimentar selecionado
em Foz do Iguaçu.
6º DIA – FOZ DO IGUAÇU
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção ao parque nacional de Iguazú (lado argentino) passando pela ponte Tancredo Neves e a sua vista deslumbrante do rio Iguaçu. Visite as plataformas pedonais superiores que proporcionam uma visão diferente das cataratas, com uma maior proximidade
das mesmas e da natureza rica em orquídeas, bromélias, aves e animais
selvagens. Destacamos o miradouro suspenso na Garganta del Diablo, a
maior das cataratas. Alojamento no hotel e regime alimentar selecionado
em Foz do Iguaçu.
7º E 8º DIAS – FOZ DO IGUAÇU / SÃO PAULO / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Foz do
Iguaçu. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa, via São
Paulo. Refeição e noite a bordo. Chegada e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço Voo LATAM Lisboa/ São Paulo/ Rio de Janeiro/ Foz do Iguaçu/ São Paulo/ Lisboa em classes “G+Y” sem direito a bagagem de porão (10 kg bagagem mão); transporte privado
aeroporto Rio de Janeiro / hotel / aeroporto Rio de Janeiro com assistência local; 3 noites de alojamento no B&B Hotels Rio de Janeiro Copacabana ou similar em regime de alojamento e pequeno-almoço; Excursão de dia inteiro em serviço regular ao Corcovado (subida em trem) e ao Pão de Açúcar com almoço incluído sem bebidas; transporte regular aeroporto Foz do Iguaçu / hotel / aeroporto
Foz do Iguaçu com assistência local; 3 noites de alojamento no Nacional Inn Foz Do Iguaçu ou similar em regime de alojamento e pequeno-almoço; Excursão de meio dia em serviço regular ás cataratas
do lado brasileiro e do lado argentino; Taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo 55,00 euros) sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. Serviços Não
Incluídos no Preço Taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no ato de check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite; Gratificações, refeições e excursões não
mencionadas; Outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfere para 1 passageiro, por favor consulte-nos

1523€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se inserem
as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem,
na ausência de 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
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 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, 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 pagamento não tenha sido efetuado
nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas
à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual,
informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo Provedor do Cliente das Agências de Viagens
e Turismo in www.provedorapavt.com; Comissão Arbitral do Turismo de
Portugal in www.turismodeportugal.pt.
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído
no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de
viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo
que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada As mesmas
só poderão ser aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços
durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documentos
comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou
direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem
incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem
obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento
de subtração, deterioração ou destruição de bagagem No transporte
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por
escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo
7 dias a contar da sua entrega. Estando em causa o mero atraso na entrega da
bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de
entrega da mesma A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial
para o acionamento da responsabilidade da 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
agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de
serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas
de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência
destas, terá como limites os seguintes montantes:
a)€ 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 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
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 estabelecimento de alojamento turístico.
6.4 A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente
limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração
(nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas
despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens no
momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por
parte dos respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha
sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido
ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de
reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de
rescisão de valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada
pelos prestadores de 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,
autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam
exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão
de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, sendo
ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2 Viagens na União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União
Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil
(Passaporte; B 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 devem
consultar informação específica quanto à documentação necessária para
realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
8.3. Viagens fora da União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da União
Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil
(passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto
da agência no momento da reserva); os nacionais de países não comunitários
devem consultar informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de
origem.
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um
Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição
para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou
outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de
alteração Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de
antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se
encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração,
fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato
pelo Viajante”.
9.2 Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados
por motivos não imputáveis à agência (ex ampliação das noites de estadia,
alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não corresponder
aos publicados no folheto que motivou a contratação
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa
que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde
que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias
seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo
pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais
originados pela cessão, os quais serão devidamente informados e comprovados
pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1 Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de viagens
e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das características

principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das
exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do
preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 08
(oito) dias seguidos:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das
quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de
viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2 A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência
de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta com a
aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na 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 alcançado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no prazo
de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração
superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração
de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com
duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo
poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido
a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos
apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos
efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1 Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços
e taxas de câmbio vigentes à data de impressão 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 reservase o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes
despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não
utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa imputável ao
Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação de
serviços previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência
organizadora e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes,
confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da
viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de
todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência
deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a
quantia paga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso
será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a
rescisão do contrato de viagem.
15.4 O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do
início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua
proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou
o transporte dos passageiros para o destino A rescisão do contrato de viagem
nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos
pagamentos efetuados.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva
tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao
abrigo do Decreto-lei n.º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento
com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de valor
igual ao preço do serviço, de forma a evitar reservas simuladas ou fraudulentas
feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos valores titulados
pelo vale.
16. RESPONSABILIDADE
16.1 A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de
todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2 Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e
turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser
executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais
aplicáveis.
16.3 As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente
com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4 Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde
pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela
escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido
sugeridos pelo viajante.
16.5 A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em
vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de
emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências
técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6 A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros. devido
a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se
tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de
viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros cometidos
durante o processo de reserva.
16.7 A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reserva
que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias
inevitáveis e excecionais.
17. ASSISTÊNCIA
17.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe
forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a agência de
viagens e turismo dará a seguinte assistência:
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 alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido
causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de
viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu
em virtude da prestação dessa assistência.
17.3 Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não
puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável
por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria
equivalente, por um período não superior a três noites por viajante. A agência
de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável pela obrigação em
causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com
mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às
crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados
médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido
notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início
da viagem organizada.

derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da
viagem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. Devido às
constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados
poderá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos
termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país
e de acordo com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão
deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários das
ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos que qualquer
serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em conta
essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda adquirir
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
adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do
seguro 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
agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigandose a agência a informar o Viajante logo que de tal tenha 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 responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que
irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as
reservadas, os fornecedores poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação
dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados
com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas
camas A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é
indicativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações
locais cujos critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos
de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas ao
hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia
seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço
do hotel será o 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)
recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam
aplicadas à viagem em causa.
FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem
organizada na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte, 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 serviços de viagem incluídos no contrato.
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos
contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com o
organizador ou a agência de viagens.
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante
um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos
adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de
aumento de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), se essa
possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso,
até 20 dias antes do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for
superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir o
contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o preço, o viajante
tem direito a uma redução do preço em caso de redução dos custos relevantes.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e
obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de
alteração significativa de algum dos elementos essenciais da viagem organizada,
com exceção do preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador
responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, se for
caso disso, a uma indemnização.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes
do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo
em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a
viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes
do início da viagem organizada mediante o pagamento de uma taxa de rescisão
adequada.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos
significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alternativas
adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o
contrato de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os serviços
não sejam executados nos termos do contrato, esta falta de conformidade afete
consideravelmente a execução da viagem organizada e o organizador não supra
esta falta.
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma
indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução deficiente
dos serviços de viagem.
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos
serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente
após o início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na
viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. 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 contactar
esta entidade ou, se aplicável, a autoridade competente (Turismo de Portugal,
I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140
830,info@turismodeportugal.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
direito nacional: www.dre.pt

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer
ao Turismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo acionamento
Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200
| Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1 A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa
e 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.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser
adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. Existem
seguros específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, que
devem ser expressamente solicitados.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

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
outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços
dos programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que qualquer
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