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

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

      Guia
Moeda: Euro
Fuso horário: GMT 0
Idioma: Português

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

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

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

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

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

SERVIÇOS E FACILIDADES 
Dadas as condicionantes impostas pela pandemia, as Unidades 

Aspetos gerais de leitura da nossa brochura
terão definidas regras específicas para acolher os seus hós-
pedes e para prestar os seus serviços, alguns dos quais pode-
rão mesmo estar indisponíveis. São exemplos a prestação dos 
serviços de refeições, assim como restrições ou inibições de 
acesso a Spa’s e todos os componentes de saúde e bem-estar 
como piscinas interiores, jacuzzis, saunas, banho turcos, giná-
sios entre outros nesta categoria, assim como outras facilida-
des de lazer ligadas às mais variadas práticas em que a saúde 
dos clientes possa estar em risco ou cujas autoridades legais 
restrinjam ou proíbam o respetivo acesso.

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

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

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

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

VIAGENS NA MINHA TERRA
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Casas Antigas Caracterizam-se pela sua arquitectura erudita, muitas delas remontando aos séculos XVII e XVIII.

Casas
Rústicas
Permitem usufruir da calma e 
do sossego da vida do campo. 
Com grande valor etnográfico, 
usam na sua arquitectura sim-
ples de pequenas dimensões, 
materiais e processos cons-
trutivos caracteristicamente 
locais. 

Quintas
e Herdades
Acolhimento em ambiente 
mais rural uma vez que estas 
casas constituem o assento 
de lavoura, ainda vivo e palpi-
tante da propriedade agrícola 
onde se enquadram. 

PREÇO INDICATIVO

40€
Em ocupação dupla

VIAGENS NA MINHA TERRA



Portugal nasceu no Norte, foi aqui que começou a aventura 
de um novo país.

No rio Douro a paisagem é reconhecida pela UNESCO como 
Património Mundial da Humanidade; nas suas ravinas é produzi-
do um dos melhores vinhos de Portugal e as videiras vão trans-
formando a paisagem, ao longo do ano, cobrindo-a de mil tons 
que vão desde o verde fresco da primavera aos quentes tons 
dourados do final do outono. A não perder o Parque Natural da 
Peneda-Gerês, reserva da Biosfera da UNESCO, onde é possível 
descobrir a natureza no seu estado mais puro. Esta terra deten-
tora de uma paisagem única é um excelente local para a desco-
berta de inúmeros trilhos terrestres. Aproveite para conhecer as 
suas aldeias de pedra, tomar banho em cascatas de água fresca, 
praticar desportos de montanha e encher os pulmões de verda-
deiro ar puro. A não perder a bela cidade do Porto, cujo centro 
histórico foi considerado pela UNESCO como Património Mun-
dial sendo a sua excelente gastronomia um dos seus pontos for-
tes: ninguém vai ao Porto sem comer uma Francesinha ou as fa-
mosas tripas, enquanto degusta um copo de vinho da região. O 
património cultural da região Norte é muito rico e vasto havendo  

também um grande contraste entre a contemporaneidade com 
igrejas e monumentos antigos, destacando-se Braga e Guima-
rães, com um centro histórico único e igualmente reconhecido 
como Património Mundial. Descubra ainda belas praias e parta 
à descoberta do interior, com as suas pequenas terras onde as 
gentes o recebem com um sorriso. Perca-se por onde a beleza 
está nos pequenos detalhes e não se preocupe com a época do 
ano porque o Norte de Portugal é bonito de janeiro a dezembro.

A visitar 
Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Chaves, Lamego, Bra-

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

Guia
Moeda: Euro  Fuso horário: GMT 0  Idioma: Português

PORTO
E NORTE
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Hotel Minho    

Vila Nova de Cerveira
39€39€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado a 5 km. do centro da vila e a 7 km. da fronteira entre Valença e Tui (Espanha), foi recentemente amplia-
do e remodelado, contando com 60 quartos com varanda e 5 suites equipados com ar condicionado, minibar, 
internet por cabo, wc com duche, secador de cabelo e espelho de rosto, telefone e TV LCD satélite. As suites, 
independentes do edifício principal, têm 2 pisos, terraços exteriores e kitchenette. Os hóspedes têm à disposição 
um Spa equipado com sala de suite vichy, couple suite, hidro suite e mais salas de tratamento, duche sensações, 
piscina interior com jatos, jacúzi com cama oxigenada, sauna e banho turco. Oferece ainda uma piscina exterior 
para adultos e crianças, pool bar, wine bar, campo de ténis, business center com sala de conferências e sala 
de reuniões e parque de estacionamento. Contíguo ao Hotel encontra um restaurante de gastronomia regional.
Nota: o acesso ao Spa é condicionado para menores de 16 anos, podendo utilizar o circuito de águas das 9h30 
às 13h.

Hotel tradicional remodelado, situado junto à praia, dispõe de 52 quartos com ar condicionado, 
telefone direto, cofre, televisão LCD, minibar, acesso à internet wi-fi gratuito e wc completo com 
secador de cabelo. Disponibiliza um bar, restaurante com gastronomia tradicional portuguesa, sala 
de jogos, piscina exterior, terraços panorâmicos, sala de reuniões e parque privativo.

34€34€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Hotel Meira    

Vila Praia de Âncora

Localizado em Caminha, composto por 106 quartos luxuosamente equipados e 7 fabulosas 
Suites de 52 m2, equipadas com jacuzzi e beneficiando da vista panorâmica para a Foz do Rio 
Minho. Dispoem de Restaurante panorâmico, um generoso Spa, com um circuito de jatos de 
água quente, jacuzzi, sauna, banho turco, gabinetes de massagens e ginásio, tem ainda: salas de 
conferência, Piano Bar, Kid`s club e sala de jogos. No exterior, existem 2 piscinas, uma de adultos e 
outra de crianças inseridas numa área de 2500m2 de jardins, contando ainda com um restaurante 
de apoio para poder relaxar em pleno.

62,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Hotel Porta do Sol    

Caminha

Carmo’s Boutique Hotel
Small Luxury Hotels of the World     

Ponte de Lima

107,50€107,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Estrategicamente localizado convida os hóspedes a descobrir as tradições, património cultural e 
a bonita arquitetura da região norte de Portugal. Conta com 15 quartos e 3 Tendas Suites, piscina 
exterior e jardins com magnífica vista para as montanhas, restaurante com comida tradicional 
portuguesa, Atelier de Vinho, o Divine Spa com massagens e tratamentos de aromaterapia. O 
Carmo’s Boutique Hotel é o local onde o moderno e as raízes culturais se misturam em harmonia.

Axis Viana Hotel     

Viana do Castelo
51€51€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Edifício moderno de arquitetura contemporânea, situado em Viana do Castelo, oferece 87 quartos 
confortavelmente equipados. Dispõe de um Spa com 2600m2 apetrechado com uma piscina de 
lazer, uma piscina dinâmica, sauna, banho turco, sala de musculação e cardio-fitness, programas 
de relaxamento, massagem, envolvimentos e tratamentos. O Hotel possui piscina exterior, bar 
com esplanada, restaurante e um business centre com cinco salas de reunião.

Vidago Palace Hotel     

Vidago
93,75€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado a 1 hora do Porto, 35 minutos do vale do Douro e 15 minutos de Chaves, este emble-
mático Palácio abriu pela primeira vez em 1910. Cumprido o seu centenário, o Hotel renasce to-
talmente reconstruído e remodelado, preservando a herança arquitetónica do edifício e voltando 
a afirmar-se como uma referência entre os hotéis históricos de luxo da Europa. Com 70 quartos e 
Suites, um campo de golfe, vários restaurantes com supervisão do reconhecido Chef Victor Matos, 
um Spa termal - projetado pelo conceituado arquiteto Siza Vieira - o Vidago Palace Hotel é hoje 
uma referência da hotelaria internacional. De destacar que o SPA - localizado numa nova ala mo-
dernista – dispõe de 20 salas de tratamento e recorre à utilização da exclusiva água mineral natural 
de Vidago e produtos de marcas de excelência para realizar tratamentos inovadores.
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Hotel das Termas    

Gerês
31,50€31,50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Com vista privilegiada para a serra do Gerês, o Hotel das Termas disponibiliza 30 quartos equipa-
dos com TV, cofre e telefone. O Hotel Universal está dotado de 50 quartos dispondo de telefone, 
TV, cofre e ar condicionado. Ambos os hotéis compartilham um court de ténis, uma piscina e uma 
sala de conferências com capacidade para 120 pessoas.

34€34€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Hotel Universal    

Gerês

Hotel Apartamento Gerês Ribeiro    

Gerês
41,50€41,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Apartamentos T0 e T1 com kitchenette totalmente equipados. Desfrute do restaurante bar, disco-
teca, courts de ténis e piscina que envolvem a unidade (facilidades dos Hotéis Termas e Universal).

Hotel Casino de Chaves    

Chaves
52€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Moderna unidade provida de 72 quartos e 6 suites equipados com aquecimento central, ar condi-
cionado, telefone direto, minibar e TV satélite. As piscinas interior aquecida e exterior para adultos e 
crianças, assim como o campo de futebol, circuitos de fitness, 2 campos de squash e um Spa com 
sauna, banho turco, ginásio e jacúzi, trekking, bike trekking e ponto de carregamento para carros 
elétricos (1 Tesla+1 Universal) são outras das facilidades do hotel. Desfrute igualmente do casino 
com animação ao vivo e uma panóplia de salas e máquinas de jogos.

Localizados no Bom Jesus, classificado como Património mundial/UNESCO, a 6 km. do centro de 
Braga e a 45 km. do Parque Natural Peneda-Gerês. 

Hotel do Parque Recentemente remodelado, possui 44 quartos com wc privativo, telefone, 
TV satélite e internet wireless. dispõe de sala de reuniões, Spa, banho turco, sauna, bar, esplanada, 
sala de jogos e bilhar.

Hotel do Elevador Disponibiliza 22 quartos equipados com wc privativo, telefone, TV satélite 
e internet wireless, além de uma sala de reuniões, restaurante Panorâmico, bar e salão de festas. 

Hotel do Templo Conta com 42 quartos equipados com wc privativo, telefone, TV satélite e 
internet wireless, assim como uma sala de reuniões e bar. 

46,25€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Hotéis do Bom Jesus    

Bom Jesus (Braga)
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Pedras Salgadas Spa & Nature Park     

Parque das Pedras Salgadas
97,60€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Situado em pleno Parque Natural de Pedras Salgadas, o carismático PEDRAS SALGADAS spa & na-
ture park apresenta, por entre árvores centenárias, as modernas Eco Houses. Com uma arquitetura 
e decoração ajustadas ao ambiente ecológico do resort, as casas estão totalmente equipadas, 
dispondo de máquina de lavar loiça, microondas, máquina de café, ar condicionado, cofre e wi-fi 
gratuito, entre outras comodidades. De destacar também as magníficas Tree Houses – Casas da 
Árvore. O complexo conta ainda com uma piscina exterior, um restaurante “Casa de Chá”, um 
Lounge/Bar, um SPA Termal com circuito de piscina interior, um kids club, um minigolfe e diversas 
bicicletas disponíveis para os hóspedes passearem.

Porta Nova Collection House    

Braga
35€35€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Situada em pleno centro histórico da cidade de Braga, a Porta Nova Collection House é um alo-
jamento local de charme com uma beleza inconfundível, onde pode descobrir uma seleção de 
retratos únicos sobre a cidade colocados nos quartos e corredores. Uma casa que surpreende ao 
cruzar tradição com modernidade. A arquitetura de outros tempos funde-se com o conforto dos 
interiores em madeira de tons quentes e suaves.
Aqui pode dormir e relaxar, escolhendo um dos nossos quartos ou suites; comer, almoçar, jan-
tar ou petiscar no Restaurante Praça Velha /Bar usufruindo da sua esplanada; ou ainda partir à 
descoberta do património da cidade através dos nossos tours cuidadosamente desenhados para 
conhecer Braga.

Vila Galé Collection Braga     

Braga
55€55€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Dedicada à história dos conventos e da fundação de Portugal, esta unidade integra o conceito 
Collection, que se distingue pelo serviço de qualidade. Nasce da reabilitação do antigo hospital de 
São Marcos e conta com 123 quartos dos quais 20 quartos familiares, 10 quartos superiores e 15 
suites – equipados com telefone, wi-fi gratuito, ar condicionado, televisão LED, canais por cabo, 
mini bar, cofre, fechadura eletrónica de segurança, serviço de quarto 24 horas, chaleira, roupão 
e chinelos.

Água Hotels Mondim de Basto    

Mondim de Baixo
25€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Inserido numa área recortada pelo rio Tâmega, num deslumbrante espaço natural, mesmo junto à 
elevação da Senhora da Graça. Com um total de 42 quartos e 2 suites, distribuídos por três pisos, 
todos com casa de banho privativa e varanda com vista para o vale do Tâmega, equipados com 
mini bar, cofre, televisores LCD via satélite, secador e amenities personalizados. 

Casa da Calçada Relais & Châteaux     

Amarante
71€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Hotel de charme, membro da Associação Relais & Châteaux, encontra-se num edifício declarado 
de relevante interesse arquitetónico e cultural. Os seus quartos e suites oferecem vistas sobre o rio 
e centro histórico e encontram-se equipados co ar condicionado e aquecimento central, mini bar 
e TV. A unidade conta com um bar, restaurante Largo do Paço (com 1 estrela Michelin), sala de jo-
gos e leitura, salões para eventos, jardim secular e piscina, vinha privada, campo de golfe, campos 
de ténis, bicicletas para passeio e viatura com motorista.

Pousada Barão de Forrester
Alijó

45€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Localizada no centro da vila de Alijó é a única Pousada de Portugal inserida na Região Demarcada 
do Douro. Está instalada num edifício construído de raiz, em 1944, para acolher esta unidade 
hoteleira. 
Em 2013, a Pousada reabriu após renovação de interiores, de autoria do arquiteto Paulo Gomes. A 
atmosfera Douro é visível em cada um dos 21 quartos da unidade, todos equipados com ar con-
dicionado, Wi-fi, secador de cabelo, televisão por satélite, telefone.
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Pacheca – The Wine House Hotel     

Cambres (Lamego)
73€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca é uma das mais conhecidas unidades de “turismo 
de charme” no Douro e tem sido alvo de várias distinções a nível internacional. Tendo na vinha e 
no vinho a sua inspiração e ambientes, está vocacionado para o turismo gastronómico e enológi-
co, conjugando a imagem moderna com sobriedade e elegância.

Douro Royal Valley Hotel & Spa      

Pala (Baião) - Douro
76€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Rodeado pelas ancestrais vinhas da região do Douro, moderno e elegante, permite a cada hóspe-
de uma relação próxima com a natureza, espelhada nas águas serenas do rio Douro. Dispõe de 70 
quartos, todos com vistas panorâmicas sobre o rio, equipados com internet wifi gratuita, ar con-
dicionado, varanda, TV por cabo, minibar, cofre, secador de cabelo, roupão e chinelos. Oferece 
um restaurante com vista rio, bares, Spa com piscina interior de jatos e banco de jacúzi embutido, 
sauna e hamman mistos, entre outras facilidades e piscina exterior panorâmica.

Douro Palace Hotel Resort & Spa     

Baião - Douro
52€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Rodeado pelas ancestrais vinhas da região do Douro, dispõe de 60 quartos, todos com vistas 
panorâmicas sobre o rio, equipados com ligação de internet gratuita, ar condicionado, varanda 
com vista rio, TV por Cabo, minibar, cofre secador de cabelo, roupão e chinelos. Oferece um 
restaurante vista rio, bares, piscina exterior e Spa com piscina de relaxamento interior com jatos de 
água, sauna e hamman mistos.

Hotel Douro Scala     

Cidadelhe (Mesão Frio) - Douro
50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Cercado por vinhas e inserido num edifício do séc. XV, apresenta quartos equipados com ar con-
dicionado, TV satélite, wc privativo, telefone, secador de cabelo, acesso à internet, cofre e mag-
níficas vistas sobre os jardins ou sobre a montanha. Disponibiliza um Spa com piscina interior 
aquecida, sauna, banho turco, jacúzi, ginásio e salas de tratamento, assim como um restaurante, 
bar, piscina exterior, sala de jogos e parqueamento.

OFERTA ESPECIAL - RESERVAS ANTECIPADAS (consulte-nos)

Hotel Vila Galé Collection Douro    

Cambres (Lamego) 
50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

É na primeira região demarcada do mundo, o Alto Douro Vinhateiro, que se encontra o hotel Vila 
Galé Collection Douro. Esculpido na encosta, mesmo em frente à Régua, este hotel de charme 
cativa desde o início pela vista deslumbrante do rio e das vinhas. Dispõe de 38 quartos, restaurante 
de inspiração regional, Spa com piscina interior aquecida e jacuzzi exterior.

The Vintage House     

Pinhão - Vila Real
75€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O The Vintage House beneficia de uma localização idílica e tranquila à beira-rio no Pinhão, no ver-
dadeiro coração do Vale do Douro – Património Mundial da UNESCO. Apresenta 39 quartos e 11 
suites com varandas sobre o rio, equipados com ar condicionado, telefone, TV plasma via satélite, 
cofre gratuito, minibar, acesso à internet, jogo de almofadas xl e wc privativo incluindo secador de 
cabelo e roupão. Dispõe de piscina exterior, court de ténis, restaurante com terraço vista rio, bar, 
salão para 160 pessoas e uma academia de vinho com cursos e provas de vinhos e respetiva loja.



12

PORTO E NORTEVIAGENS NA MINHA TERRA

The Yeatman     

Relais & Châteaux 
Vila Nova de Gaia

132,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
em regime de só alojamento

Hotel vínico, dispõe de 89 quartos e 20 suites com decoração personalizada, um amplo terraço 
privado e vistas sobre o rio e a zona ribeirinha do Porto, wc privativo, TV lcd, minibar, cofre, telefone 
e acesso gratuito à internet. Oferece um restaurante gourmet galardoado com 2 estrelas Michelin, 
bar, garrafeira, Spa com piscina interior panorâmica, jardins e business centre. 

The Lodge Wine & Business     

Vila Nova de Gaia
110€110€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado no coração de Vila Nova de Gaia, junto às caves do vinho do porto, este emblemático 
hotel de luxo alia a tradição a um cativante design contemporâneo que dá vida ao património 
cultural dos vinhos do Douro. 

Vila Galé Douro Vineyards    

Armamar
60€60€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Com uma vista de cortar o fôlego para o Rio Douro e para o Rio Tedo, é no coração do Dou-
ro Vinhateiro que surge o Vila Galé Douro Vineyards. Com uma forte componente de agro e 
enoturismo, esta unidade estende-se pela centenária Quinta do Val Moreira. O Vila Galé Douro 
Vineyards distingue-se pela localização, pelo charme e pela exclusividade. Aqui poderá desfrutar 
da calma e do silêncio, do cenário, mas também das piscinas exteriores, da gastronomia regional 
do restaurante Vineyards, cuja esplanada permite admirar a envolvente. 

Infante de Sagres     

Small Luxury Hotels of the World
Porto

102,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

O Hotel Infante de Sagres – membro da “Small Luxury Hotels of the World” – é um hotel absolu-
tamente único, situado no coração histórico do Porto e a dois passos da zona classificada como 
Património Mundial pela UNESCO.
Reabriu em 2018 pelas mãos da Grapes Hospitality, sendo que todos os 74 quartos e 11 suites 
do Hotel Infante de Sagres são espaçosos e confortáveis, oferecendo uma serenidade ideal para 
descansar no coração do Porto. O Hotel Infante de Sagres remete para uma atmosfera palaciana, 
onde obras de arte e antiguidades oferecem uma experiência de estadia absolutamente única.

Porto Royal Bridges Hotel     

Porto
62€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Hotel boutique com excelente localização, situado no cruzamento da Rua de Sá da Bandeira com 
a Rua Sampaio Bruno, este hotel conta com 70 quartos divididos em três tipologias e distribuídos 
por 6 pisos. Os quartos oferecem o conforto necessário e que a excelência exige, proporcionando 
uma estadia única, seja em trabalho ou em lazer. Desfrute do ambiente descontraído do Restau-
rante Entre Pontes e do Bar Eiffle e aproveite para degustar a típica gastronomia local.

Hotel Vila Galé Porto    

Porto
60€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Situado no centro da cidade Invicta, a dez minutos a pé da Rua de Santa Catarina e a 100 metros 
da estação de metro, permitindo um fácil e rápido acesso a qualquer ponto da cidade e do aero-
porto. Conta com 292 quartos de categoria standard e superior, acesso gratuito à internet via wifi, 
restaurante, dois bares, salas polivalentes e garagem (mediante disponibilidade e pagamento). No 
último piso encontrará o spa com piscina interior, jacuzzi e ginásio, desfrutando daquela que é 
considerada uma das melhores vistas da cidade. 
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Hotel Solverde Spa  
& Wellness Center     

Espinho

100€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Localizado a 2 minutos da cidade de Espinho e a 15 minutos do Porto, encontra-se inserido num 
complexo de 20.000m2 e com acesso direto à praia, proporciona uma agradável atmosfera de 
descontração brindado pelo aroma a maresia, pela magnífica vista sobre o mar e a paisagem 
envolvente. Dispõe de quartos equipados com TV satélite e cabo, telefone, secador de cabelo, 
minibar, ar condicionado, wifi gratuito, cofre gratuito, robe e chinelos. Dispõe de restaurante, coffe 
shop, bar, bar salão de jogos, Spa & wellness center com piscina interior e dinâmica de água do 
mar aquecida e piscina exterior de água do mar. Dispõe de salas para reuniões e congressos e 
ponto de carregamento para carros elétricos (1 Tesla+1 Universal).

Hotel São Pedro   

Arouca
37,50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Unidade moderna no centro de Arouca que disponibiliza quartos e suites e um bar no terraço com 
vista para as colinas envolventes. Os quartos do hotel estão mobilados com elegância e equipados 
com ar condicionado, televisão por satélite, cofre e mini bar. No restaurante poderá saborear a 
gastronomia arouquense. 

Vila Galé Porto Ribeira    

Porto
60€60€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

A poucos minutos do centro histórico e das principais atrações turísticas, mas também de Lordelo 
do Ouro, numa pitoresca zona de pescadores, o Vila Galé Porto Ribeira é um hotel de charme 
resultante da reabilitação de quatro edifícios na zona do Cais das Pedras, próxima da Alfândega do 
Porto e a cerca de 15 quilómetros do aeroporto Sá Carneiro. Além da localização, o Vila Galé Porto 
Ribeira tem ainda um conceito diferenciador. É um hotel paper free, ou seja, funciona praticamen-
te sem recurso ao papel, substituído pela utilização de dispositivos móveis e internet. 



AVEIRO

VISEU

LEIRIA

COIMBRA

CASTELO
BRANCO

GUARDA

PENICHE

A região Centro é, em Portugal, a que mais acumula recon-
hecimento internacional e de cuja lista fazem parte o Con-
vento de Cristo em Tomar, o Mosteiro de Alcobaça, o Mostei-
ro da Batalha, Arte Rupestre do Vale do Côa e a Universidade 
de Coimbra.

Mas existe muito mais para descobrir: os Passadiços do Paiva 
são um percurso de 8 km localizado próximo de Arouca, que 
se estendem ao longo da margem esquerda do Rio Paiva e que 
vale a pena descobrir. Aveiro, conhecida pelos seus canais como 
a “Veneza Portuguesa“, onde é possível descobrir os deliciosos 
ovos-moles da região, a praia da Costa Nova e as belas casas 
coloridas dos pescadores. A Serra da Estrela, com a sua pais-
agem natural, as águas que descem das montanhas e o saboro-
so Queijo da Serra. As aldeias tradicionais e históricas da região, 
doze na totalidade e que incluem Almeida, Belmonte, Castelo 
Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Lin-
hares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. 
As Grutas de Mira de Aire a cerca de 15 kms. de Fátima, onde a 
cerca de 600 metros de profundidade se descobre um mundo 
novo e diferente, e Fátima, lugar obrigatório de visita para cren-
tes e não crentes. A Nazaré, famosa pelas suas 7 saias, e que 
se apresenta hoje ao mundo pelas suas famosas ondas que to-
dos os surfistas desejam dominar. Óbidos e a sua pequena vila 
fortificada, onde é possível caminhar por entre ruas pintadas de 
branco e salpicadas com flores, saborear uma ginjinha de Óbi-
dos, participar na feira medieval ou no festival internacional de 
chocolate.

A visitar 
O Geopark Naturtejo é um território preservado e local ideal 

para praticar desporto de natureza; as ondas perfeitas em Pen-
iche e as gigantescas na Nazaré; provar os sabores típicos entre 
queijos, enchidos, caldeiradas de peixe, sem esquecer o famoso 
leitão assado na Bairrada; na praia da Nazaré ainda resiste uma 
das mais antigas tradições de Portugal ligadas à arte de secagem 
do peixe; nada melhor para descansar do que uma estadia nas 
termas, que abundam na região.

Guia
Moeda: Euro  Fuso horário: GMT 0  Idioma: Português

CENTRO
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Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa    

Furadouro (Ovar)
41,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Localizado em frente ao mar na Praia do Furadouro em Ovar, carateriza-se pelo seu ambiente 
descontraído e design contemporâneo, com espaços amplos e luminosos numa envolvente de 
veraneio dada a sua proximidade ao mar. Os seus 27 quartos com vista terra ou mar, estão equi-
pados com ar condicionado, telefone, televisão satélite, cofre gratuito, internet wireless, minibar e 
wc com secador de cabelo. Dispõe de menu de almofadas. Conta com restaurante e bar, ambos 
com vista sobre o oceano e Spa com piscina interior aquecida com jogos de água, banho turco, 
sauna, sala de manutenção física, salas de tratamentos e relaxamento. 

Meliá Ria Hotel & Spa    

Aveiro
59€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Em pleno centro da “Veneza Portuguesa” junto à Ria, esta moderna unidade possui 128 quartos 
dotados de aquecimento central, ar condicionado, telefone direto, cofre, minibar e televisão sa-
télite. As facilidades do hotel incluem um restaurante, um bar, boutiques, Wi-fi, salas de reuniões 
e um moderno Spa com piscina coberta, sauna, jacuzzi, banho turco, ginásio e uma panóplia de 
tratamentos relaxantes.

Curia Palace Hotel Spa & Golf    

Curia
36,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Instalado num dos últimos palácios da Europa, este edifico Arte Nova alberga um hotel rodeado 
de jardins e vinhas a poucos quilómetros de Aveiro e Coimbra. Dispõe de 100 quartos com tele-
fone, televisão satélite, ar condicionado e wc completo com secador de cabelo ou da piscina de 
proporções olímpicas, assim como do Spa.

Longroiva Hotel Rural & Termal SPA    

Mêda
35€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O Longroiva Hotel Rural é um local de charme onde ruralidade, inovação e bom gosto encon-
tram uma simbiose perfeita. Trata-se de um conceito hoteleiro que abraça um espaço termal de 
excelência, para proporcionar o máximo conforto a quem o visita. Situado a 10 minutos do duplo 
Património Mundial e num perímetro geológico de elevado interesse - Graben -, de onde emer-
gem diversas fontes termais com propriedades diferentes (nascentes de águas purgativas, férreas 
e minerais), esta aldeia templária e todo o seu património edificado, cultural e lendário merecem 
ser (re)visitados.

Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel     

Ílhavo
52€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel é um símbolo da história, arte e cultura da região Centro de 
Portugal, aliado ao valor universal do património e história de uma das mais prestigiadas marcas 
Portuguesas: a Vista Alegre. Este hotel de 5 estrelas está localizado na margem da Ria de Aveiro, a 
apenas 6.8kms das praias da Costa Nova e do centro de Aveiro e a 50 minutos da cidade do Porto. 
O hotel está inserido no projeto de recuperação do espaço fabril da Vista Alegre, englobando o 
Palácio residência dos fundadores da Vista Alegre, o Palácio dos Pintores, a Capela e o Museu Vista 
Alegre. Com uma vista panorâmica sobre a Ria, o seu restaurante Vista Alegre acompanha a de-
coração e ambientes únicos do Hotel. O spa, a piscina exterior e um conjunto de espaços únicos 
tornam a sua estadia ou evento num momento marcante.

Montebelo Viseu Congress Hotel     

Viseu
45€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado a 5 minutos do centro da cidade de Viseu, o hotel possibilita um fácil acesso às princi-
pais vias rodoviárias nacionais, com ligação aos parques naturais da Serra da Estrela e do Caramulo 
e a apenas 1h15 da cidade do Porto. Sendo um moderno hotel de 5 estrelas, o Montebelo Viseu 
Congress Hotel é a escolha natural para quem procura o que de melhor Viseu e a região centro de 
Portugal têm para oferecer. Conta com um restaurante gastronómico, um bar com vista panorâ-
mica da região, spa, piscina interior e exterior e fitness club são outros atrativos que complemen-
tam a sua estadia no Montebelo Viseu Congress Hotel.
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38€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Após uma renovação em 2015, o Abrigo da Montanha presta homenagem às tradições que o 
rodeiam. Pretende ser o melhor ponto de partida – e regresso – de uma exploração contempla-
tiva da Serra da Estrela. Servido de quartos equipados com WC, TV, cofre e mini-bar, zona de spa 
com piscina interior, sauna, banho turco, banho suíço, cabine de hidromassagem e massagista e 
restaurante para refeições e pequeno-almoço, esta unidade pretende ser um refúgio inserido num 
dos mais admiráveis cenários de Portugal. 

Abrigo da Montanha 
Hotel Rural & Spa    

Seia

Palace Hotel do Bussaco     

Buçaco
56,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Considerado como um dos mais imponentes hotéis do mundo, este palácio localizado na Mata 
do Buçaco, é um verdadeiro legado cultural e artístico português, evocando a gloriosa época dos 
Descobrimentos. Um verdadeiro ex-líbris do neo-manuelino decorado com painéis de azulejos, 
frescos ou tapeçarias e que encerra em si 64 quartos com artes decorativas portuguesas. Estão 
igualmente equipados com wc privativo, televisão satélite e telefone direto. O restaurante com-
pleta a oferta da unidade.

H2otel Congress & Medical Spa    

Unhais da Serra
70€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Em perfeita comunhão com o Parque Natural da Serra da Estrela, esta unidade de montanha termo-
-lúdica em Unhais da Serra presenteia-nos com 90 quartos equipados com televisão LCD satélite, 
telefone, ar condicionado, wc completo com secador de cabelo, minibar, cofre e internet wireless. O 
grande atrativo deste hotel passa pelo seu Centro 100% Wellness denominado Aquadome, local que 
nos brinda com uma panóplia de tratamentos terapêuticos e um conjunto de piscinas dinâmicas.

Montebelo Aguieira Lake Resort e Spa    

Vale da Aguieira
52€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa é a escolha ideal para uma estadia aliada aos desportos 
náuticos e à vida ao ar livre no centro do país. O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa está per-
feitamente enquadrado na natureza envolvente, tornando-se um destino de referência para férias 
em família, retiros de desporto, reuniões e eventos. Saboreie a gastronomia regional do centro do 
país na esplanada panorâmica e usufrua do spa, piscina interior e exterior, fitness club, kids club e 
da marina privada do hotel equipada para desportos náuticos.

Vila Galé Serra da Estrela    

Manteigas
65€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Em pleno vale glaciar do Zêzere, em Manteigas, o Vila Galé Serra da Estrela é um hotel de mon-
tanha com atividades para toda a família. Este hotel na Serra da Estrela conta com 91 quartos, 
duas piscinas exteriores – uma para adultos e outra para crianças, com escorregas – e ainda uma 
piscina de hidromassagem exterior, spa Satsanga que dispõe de piscina interior aquecida e todas 
a comodidade e segurança necessárias para massagens e tratamentos estéticos. Tem também, o 
restaurante Inevitável, com a sua varanda panorâmica e vistas espetaculares para a Serra da Estrela.

Cró Hotel Rural & Termal SPA    

Sabugal
32€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O Cró Hotel Rural é um conceito inovador de hotelaria em espaço rural, integrando simultanea-
mente um complexo termal de referência a nível nacional. Construído de raiz dispõe de 30 quar-
tos, 26 duplos e 4 suites com varanda e banheira panorâmica. Todos os quartos estão equipados 
com TV LCD, TV Satélite, Telefone, Ar condicionado, Secador de cabelo, Minibar (possibilidade de 
reposição por pedido), Cofre e Internet gratuita (wi-fi). 
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Sport Hotel Gym & Spa    

Covilhã
30€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O antigo Covilhã Parque Hotel, localizado no centro da cidade, levou uma reviravolta quase total 
e deu lugar ao Sport Hotel que apresenta uma nova imagem no exterior do edifício, mas exibindo, 
principalmente, uma total renovação do seu interior. O renovado Sport Hotel dispõe de um con-
junto de novas valências como área de relaxamento, fitness, ginásio e spa.

Hotel Vila Galé Coimbra    

Coimbra
52,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
em regime de só alojamento

Com vista sobre o Rio Mondego, fica localizado próximo do centro histórico. Dispõe de 229 quar-
tos equipados com ar condicionado, TV lcd por cabo, minibar, cofre e wc privativo com secador 
de cabelo. Disponibiliza uma piscina exterior, restaurante, bar, biblioteca, garagem, Spa com pisci-
na interior, sauna, banho turco, jacúzi e ginásio, assim como uma área de convenções e eventos.

Puralã - Wool Valley Hotel & Spa    

Covilhã
35€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado à entrada da Covilhã, surge como um “portal” da comunidade e da história desta ci-
dade ligada à lã e à sua indústria. Dispõe de 100 quartos e suites, restaurante temático, Natura 
Clube & Spa (com piscina interior e exterior, jacúzi, sauna, hamman, massagens e estética, Vichy, 
squash e ginásio), espaço dedicado aos mais novos, media center e salas de reuniões, congressos 
e banquetes.

Hotel Meliá Castelo Branco    

Castelo Branco
36€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

O Hotel Meliá Castelo Branco está situado no alto de uma bonita colina que oferece uma mag-
nífica vista panorâmica da cidade de Castelo Branco. Conta com 103 quartos incluindo 6 suites, 
quartos para fumadores e utilizadores com mobilidade reduzida – todos os quartos estão equipa-
dos com secador de cabelo, ar condicionado, TV LCD via satélite, telefone, minibar e fechaduras 
eletrónicas.

Palácio São Silvestre Boutique Hotel    

Coimbra
43€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Detentor de uma localização privilegiada no Largo do Terreiro, no centro da freguesia de São 
Silvestre, o Palácio constitui uma imponente habitação barroca, construída no século XVIII. Des-
taca-se a capela no andar nobre, que à época detinha um magnífico altar de talha barroca e um 
retábulo em calcário policromado, da autoria de João de Ruão datado de 1544. Para além dos 
quartos que o fazem viajar no tempo, a unidade conta com sauna seca, banho turco, salas de 
tratamentos, sala de relaxamento, ginásio e restaurante.

Inatel Piódão Hotel    

Piódão
35€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Um edifício contemporâneo totalmente em xisto que potencia as características mais genuínas 
de uma das mais atrativas aldeias históricas, conhecida como a “Aldeia Presépio”. Aos 27 quartos 
espaçosos e totalmente equipados, acresce uma oferta de espaços de convívio e lazer como bar, 
piscina interior aquecida, sauna, jacuzzi, ginásio e o Restaurante Panorâmico Serra do Açor dese-
nhado para o património gastronómico local.
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Praia D’El Rey Marriott Hotel     

Óbidos
82,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Situado junto a uma extensão de belas praias douradas, entre dunas e pinhais, numa região de 
vinhedos e mar, próximo de Peniche e da Vila de Óbidos, encontrará um Hotel com 177 quartos 
recentemente renovados, dispondo de terraço ou varanda e equipados com televisão cabo/saté-
lite, minibar, ar condicionado, aquecimento central, cofre e telefone. Disponibiliza áreas comuns 
recentemente renovadas, assim como dois restaurantes (buffet e à carta), dois bares, bar da piscina 
(sazonal), Club House, health club e Spa com jacúzi, banho turco, ginásio, piscina coberta e des-
coberta, courts de ténis e dois conceituados campos de golfe de 18 buracos, considerados dos 
melhores da Europa (Praia D’El Rey e West Cliffs). Localizado na zona do The Beachfront, encontra 
o Restaurante Maré, especializado em peixe e marisco.  

Universal Boutique Hotel    

Figueira da Foz
37€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Localizado no “Bairro Novo”, a 50 mts. do Casino e da praia, em plena zona histórica da cidade des-
frutando de restaurantes, bares, cafés e passeio marítimo na sua envolvente. Todos os 29 quartos 
estão equipados com ar condicionado, minibar, cofre, casa de banho privativa (secador de cabelo 
a pedido), TV Lcd e wifi gratuito. Os quartos superiores possuem máquina de café e varanda com 
vista panorâmica sobre a cidade. Dispõe de bar lounge e salas de reunião.

Hotel Cristal Vieira 
Praia & Spa     

Hotel Cristal Praia
Resort & Spa    

Praia da Vieira (Vieira de Leiria)

37,50€
Preços indicativos para

Pessoa em Duplo em APA

87,50€
Preços indicativos para

Pessoa em Duplo em MP

57,50€
Em regime MP

100€
Em regime TI

(a partir de 01/06)

104€
Em regime TI

(a partir de 09/06)

Situado em frente ao mar da Praia da Vieira o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa dispõe de 97 quartos com vista mar, 
restaurante, salas de conferências, bares e parque infantil. No mesmo complexo está o Hotel Cristal Praia Resort 
& Spa. Dispõe de 86 quartos todos equipados com casa de banho, TV satélite, ar condicionado e oferece ainda 
o serviço do mais completo SPA da região centro. Ambos os hotéis têm acesso ao parque aquático com piscinas 
para adultos e crianças, tobogans e escorregas “Kamikaze”.

Miramar Hotel & Spa    

Hotel Miramar Sul    

Nazaré

44€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Situados na Pederneira, estas duas unidades encontram-se a curta distância do extenso areal da 
vila piscatória da Nazaré. O Hotel Miramar possui 40 quartos equipados com televisão por cabo, 
telefone, cofre e ar condicionado, sendo que o Hotel Miramar Sul, com piscina coberta, apre-
senta 62 quartos totalmente equipados, com varanda e vista para o mar. Os dois hotéis exibem 
os mesmos serviços adicionais como uma piscina exterior, restaurante panorâmico e serviço de 
mini-bus gratuito.

Your Hotel & Spa Alcobaça    

Fervença (Alcobaça)
37,50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Com uma localização privilegiada nas imediações da cidade histórica de Alcobaça e a uma hora 
de Lisboa, o Your Hotel & Spa Alcobaça é um local de refúgio e tranquilidade. O hotel dispõe de 
quartos equipados com televisão por satélite, ar condicionado, internet wi-fi gratuita, minibar, co-
fre e telefone direto. Disponibiliza serviço de bar e um restaurante, Spa com massagens, circuito 
de hidroterapia, tratamentos e ginásio. Dispõe ainda de atividades de exterior com diversas ofer-
tas, desde logo com uma piscina exterior semi-olímpica (período de verão), bicicletas, percursos 
pedestres, campo de ténis, campo de futebol, posto de carregamento para veículos elétricos e 
parque de estacionamento gratuito.

Rio do Prado
Arelho

92,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Localizado próximo da Lagoa de Óbidos e a 4km da Vila assenta no conceito de turismo criativo 
e sustentável onde a arquitetura, o ambiente e a agricultura biológica são modos de vida e onde 
o lazer se alia ao conforto. É composto por suites todas equipadas com lareira interior e exterior, 
banheira de relaxamento, zona para duche, minibar, ar condicionado, máquina de café e TV com 
DVD e WiFi. Dispões de piscina exterior para adultos e crianças e Spa com float room e massagens. 
O Restaurante Maria Batata funciona mediante reserva e dispõe de um espaço de leitura e um bar 
de gins, servindo além dos pratos convencionais, muitas tapas frias e quentes, Dispõe ainda de 
mercearia biológica e uma livraria.
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Praia D’El Rey Golf & Beach Resort
Óbidos

The Village     The Beachfront     

43,25€
Preço indicativo para

Ocupação Quádrupla em 
regime de só alojamento

55,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla em
regime de só alojamento

Inseridos no extenso resort, os apartamentos de 4 e 5 estrelas estão totalmente equipados incluin-
do televisão por cabo, cd, dvd e cozinhas bem apetrechadas. Desfrute igualmente das piscinas 
exteriores assim como, mediante pagamento extra, dos clubes de ténis e aventura,  campo de 
golfe, club-house, bem como dos serviços do Hotel Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort.

  

Hotel Star Inn Peniche    

Peniche
35,60€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Com fachada virada para o mar, com as áreas sociais e quartos recentemente remodeladas, a 
Unidade dispõe de 102 quartos equipados com televisão, ar condicionado, cofre, telefone e wc 
completo com secador de cabelo. Deguste o pescado fresco no tradicional restaurante e desfrute 
do bar, sala de jogos, uma piscina interior aquecida, piscina exterior e parqueamento privado.



SETÚBAL

LISBOA

SESIMBRA

SINTRA

CASCAIS

MAFRA

Em Lisboa, para além do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre 
de Belém, considerados Património Mundial pela UNESCO, 
vale a pena descobrir o Castelo de S. Jorge e a sua vista a 
sobre a cidade, a movimentada Praça do Comércio que desa-
gua junto ao Rio Tejo, as Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama 
que unem as duas margens aproximando o Norte do Sul, 
o Monumento aos Descobrimentos, a Praça do Rossio e o  
Cristo Rei.

Apesar de não ser plana, a capital é uma excelente cidade para 
passear a pé ou de bicicleta. Vale a pena aproveitar o bom tem-
po que se faz sentir ao longo de quase todo o ano e descobrir 
miradouros e jardins, espalhados um pouco por todo o lado 
e que dão um colorido diferente à cidade. Recomenda-se um 
tour pela rede de elétricos, elevadores e ascensores espalhados 
pelo centro da cidade e uma visita a bairros boémios, repletos 
de restaurantes, bares e muita animação noturna como Alfa-
ma e o Bairro Alto. A melhor zona para compras é sem dúvida a 
Baixa-Chiado, onde o comércio está aberto até tarde. Mas existe 
muito mais para descobrir nesta região: em Sintra, além de belas 

praias, excelentes para a prática de alguns desportos, apresenta 
um centro histórico admirável, emoldurado por uma densa 
vegetação. Aqui encontram-se algumas das mais belas casas 
antigas de Portugal, cuidadosamente preservadas, a misteriosa 
Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra, O Castelo dos 
Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate, as Azenhas do Mar, o 
Palácio Nacional e Jardins de Queluz,

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

A visitar 
As Azenhas do Mar é um dos locais mais apreciados do lito-

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

Guia
Moeda: Euro  Fuso horário: GMT 0  Idioma: Português

LISBOA
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Aldeia da Mata Pequena Alojamento local
Igreja Nova - Mafra

34€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
em regime de só 

alojamento

Localizado a 8km de Mafra, na denominada Zona de Proteção Especial do Penedo do Lexim, este 
pequeno povoado composto por uma dezena de habitações foi exaustivamente recuperado para 
o turismo. As Casas estão totalmente equipadas e decoradas com o rigor da alma de outros tem-
pos. Conheça os restantes habitantes da aldeia, bem como a rica zona envolvente, e participe em 
atividades tais como burricadas, arborismo, passeios BTT ou atividades equestres

Hotel Vila Galé Ericeira    

Ericeira
40€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Rodeado pelo Oceano Atlântico e debruçado sobre a praia, coloca ao seu dispor 202 quartos 
equipados com ar condicionado, telefone direto, tv LCD satélite, rádio, wc com secador de cabelo 
e minibar, assim como um restaurante, bar, sala de jogos, piscina exterior para adultos e crianças, 
clube de saúde com jacúzi, sauna, banho turco, ginásio e sala de massagens, ténis, minigolfe e 
parque de estacionamento.

Hotel Vila Galé Sintra Resort Hotel, 
Conference & Spa    

Sintra

60€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Nova unidade do grupo Vila Galé localizada na Várzea de Sintra, vai diferenciar-se pelo seu con-
ceito inovador na área da saúde, pensada para famílias. Com uma forte componente de wellness e 
bem-estar, disponibilizará massagens, nutrição e programas de educação alimentar e tratamentos 
estéticos. Num total de 136 quartos, este projeto engloba também área de convenções com 6 
salas de reunião, spa Satsanga, clube de crianças, piscina exterior de adultos e de crianças e dois 
campos de ténis. 

Hotel Meliá Setúbal     

Setúbal
42,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Uma propriedade de 4 estrelas situado no centro da cidade com vista para o Jardim do Bonfim. 
Dispõe de 112 quartos, piscina interior e jacuzzi, health club, 6 salas de reunião, restaurante e bar. 
O hotel encontra-se perto dos principais acessos rodoviários e da estação fluvial que permite a 
ligação a Tróia.

Sesimbra Hotel & Spa     

Sesimbra
50€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Situado na encantadora vila piscatória de Sesimbra, debruçado sobre o mar, esta unidade dispõe 
de 84 quartos (standard e deluxe) e 8 suites com vista sobre o oceano, equipados com televisão 
plasma, telefone, cofre e minibar. Usufrua da piscina exterior, do ginásio ou do Spa, com uma pe-
quena piscina interior, sauna, banho turco, duche tropical, hidromassagem vertical e uma panóplia 
de tratamentos.



PONTE DE SOR

PORTALEGRE

ELVAS

ÉVORA

BEJA

OURIQUE

SINES

SANTARÉM

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

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

Na hora da refeição o difícil é escolher porque a gastronomia 
local é rica e saborosa. A base da sua preparação é normalmente 
o porco, o borrego e o pão, alimentos mais abundantes na 
região, aromatizados com ervas que crescem abundantemente 
como os coentros, a hortelã, os poejos e os orégãos. Para os 
mais pequenos não devem deixar de descobrir o Badoca Safari 
Park e o Fluviário de Mora, um aquário dedicado aos ecossis-
temas de água doce. No litoral alentejano, a não perder a Rota 
Vicentina, inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina, onde irá descobrir uma rede de trilhos num 
total de 400 kms., dividida em 3 partes: o Caminho Histórico, o 
Trilho dos Pescadores e os Percursos Circulares. Aqui irá encon-
trar magnificas praias, isoladas e quase desertas, com um areal a 
perder de vista e onde pode praticar alguns desportos náuticos 
como bodyboard, windsurf, surf ou kitesurf.   

A visitar 
A barragem do Alqueva; o Castelo de Monsaraz; em Évora o 

Templo Romano, a Catedral de Santa Maria, a Capela dos Os-
sos e o Palácio D. Manuel; percorrer as estradas regionais que 
atravessam a região aos ziguezagues e cujas paragens se fazem 
em aldeias pitorescas. No verão os melhores locais são Vila 
Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Santiago do Cacém, São 
Torpes e Porto Côvo, em Sines e a Península de Troia, que des-
de a Comporta até Troia se descobrem belas praias, ruínas ro-
manas e o museu do arroz. Castelo de Vila Viçosa e de Arraiolos; 
Barragem de Montargil; Cromeleque dos Almendres, à saída da 
cidade de Évora.

Guia
Moeda: Euro  Fuso horário: GMT 0  Idioma: Português
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Nau Lago Montargil & Villas      

Montargil
45€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Situado sobre a barragem de Montargil, naquela que é uma das mais belas paisagens alentejanas, 
esta Unidade é ideal para quem procura um local resguardado com abundância de espaço para 
relaxar. Dispõe de 105 espaçosos quartos dos quais 1 suite e 5 family rooms e 11 Villas (4 villas V3  
e 7 villas V2), 2 restaurantes (à carta e buffet, este último sazonal), 3 bares (2 deles sazonais), sala de 
exercício, Spa com piscina interior aquecida e animada, jacúzi, sauna, banho turco e banho esco-
cês, duches de contraste e sala de relaxamento, 4 piscinas exteriores (1 delas para crianças), kids 
club (abertura sazonal) piscina interior aquecida de 25mts, Club Náutico com piscina infinita, aces-
so gratuito à internet e garagem. Possibilidade de efetuar desportos náuticos (mediante consulta).

Alentejo Marmoris Hotel & Spa      

Vila Viçosa
80€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Membro da Small Luxury Hotels of the World, o Hotel está situado no centro da monumental Vila 
Viçosa, apenas a 180km de Lisboa e 60km de Évora. Dispõe de 44 quartos, Spa inserido numa 
pedreira e com assinatura da Bruno Vassari (conta com tratamentos de vinoterapia) com piscinas 
interior e exterior aquecidas, tanques de hidromassagem, hamman e ginásio, restaurante gastro-
nómico com base na cozinha tradicional Alentejana, Lobby Bar, salas de reunião, garagem privati-
va e serviço StoryTeller (guia cultural) para ajudar a descobrir todo um território: Castelos, Igrejas, o 
Alqueva, Palácio Ducal e Adegas Vínicas

Hotel Vila Galé Collection Elvas      

Elvas
54,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Em pleno centro histórico da cidade alentejana, classificada pela UNESCO como património 
mundial, esta unidade hoteleira, resultante da reabilitação do antigo Convento de São Paulo, tem 
como tema as fortificações militares portuguesas espalhadas pelo mundo. Este hotel conta com 
79 quartos (incluindo 7 suites de dois andares com mezzanine), dois restaurantes com oferta gas-
tronómica regional dedicada aos sabores locais, bar, piscina exterior, spa com salas de massagens, 
jacuzzi, banho turco, sauna e piscina interior

Torre de Palma Wine Hotel Hotel rural

Monforte
82,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
não reembolsável

Inaugurado em 2014, com arquitetura de autor, alia tradição à 
modernidade e simplicidade à sofisticação. Dispõe de 8 casas 
típicas alentejanas (suites com lareira), o loft rural (quartos comu-
nicantes), 5 quartos situados no antigo celeiro na casa senhorial e 
1 suite master (com kitchenette), todos com decoração diferen-
ciada e dispondo de wc privativo, TV, aquecimento e ar condicio-
nado. Oferece um restaurante, adega, Spa com piscina exterior e 
interior, jacúzi e banho turco e disponibiliza um variado conjunto 
de atividades e experiências. 

    

90€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
tarifa reembolsável

55€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Vila Galé Collection Alter Real    

Alter do Chão

O Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa é um hotel no Alentejo, 
em Alter do Chão, integrado na Coudelaria de Alter, a mais antigo do mundo. Esta unidade de 4 
estrelas conta com 77 quartos, duas piscinas exteriores de adultos e uma infantil, spa Satsanga com 
piscina interior aquecida, restaurante ‘Inevitável’ de gastronomia regional e bar ‘Dressage’. Tem 
também biblioteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos.

Hotel Vila Galé Évora    

Évora
52,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Situado junto às muralhas da cidade e a 2 minutos do centro histórico, dispõe de 185 quartos 
(24 quartos familiares), equipados com ar condicionado, secador de cabelo, Tv led por cabo, wc 
privativo, minibar, wifi e cofre. Oferece uma piscina exterior para adultos e crianças, biblioteca, 
jardins e espaços exteriores, garagem (mediante pagamento), Spa com piscina interior aquecida, 
restaurante e bar.
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62,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Tróia Design Hotel     

Tróia

Com vista para o mar e para a serra da Arrábida, esta unidade de traça contemporânea e inovadora 
dispõe de 61 quartos de luxo e 144 suites residenciais equipados com cofre kitchenette, telefone, 
televisão satélite, internet wireless, minibar e wc completo com secador de cabelo. Desfrute do 
Spa de 1200 m2 com sauna, jacúzi e mais de 70 tratamentos de relaxamento, das piscinas exterio-
res, da diversidade gastronómica dos restaurantes ou do lounge bar. O Hotel apresenta igualmente 
um kids club e um centro de conferências.

Localizados próximos da primeira linha da praia (Beach Houses), junto ao mar (Praia), à marina (Ma-
rina) ou ao parque urbano da zona central do resort (Ácala). Todos os apartamentos dispõem de 
varandas ou terraços e estacionamento privativos, ar condicionado, serviço de TV digital e cozinha 
totalmente equipada.

62€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
em regime de só alojamento

Troiaresidence    
Apartamentos Ácala, Marina, Praia
e Beach Houses
Tróia

44€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Aqualuz Suite Hotel Apartamentos    
Aqualuz Tróiamar, Aqualuz Tróiario e Aqualuz Troialagoa 

Tróia

O Aqualuz Tróia é composto pelas unidades Troiamar, Troiario e Troialagoa, ambas possuindo am-
plas vistas sobre o mar, a Serra da Arrábida e o Rio Sado. Dispõe de 365 modernos apartamentos 
com kitchenette equipada, ar condicionado, TV por cabo, telefone, internet e cofre. A pensar nos 
momentos de relaxamento, o Aqualuz disponibiliza um wellness centre dotado de piscinas interio-
res e exteriores, sauna, jacúzi, banho turco, serviços de Spa, sala de fitness e campo polidesportivo. 
Oferece ainda 2 restaurantes, bar, business centre e centro de eventos, troiakids, acesso direto à praia 
e parques de estacionamento.

36,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Hotel da Barrosinha    

Álcacer do Sal

O Hotel da Barrosinha foi recentemente inaugurado e inspira-se na história desta Herdade, que 
está bem presente na decoração de toda a unidade. Conta com 37 quartos (entre os quais, 2 sui-
tes), com uma decoração moderna e acolhedora. Para além disso, existem ainda 6 casas, inseridas 
num ambiente rústico e natural. A Herdade dispõe ainda do restaurante típico “ A Taberna”, poden-
do também visitar-se a vinha e a Adega.

M’Ar De Ar Muralhas
Timeless Charm Hotel     

Évora

44,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Em pleno coração da histórica cidade de Évora, com vista para as muralhas, o hotel apresenta 85 
quartos duplos e 6 suites equipados com ar condicionado, telefone, ligação por cabo à internet, 
televisão LCD, minibar e wc completo com secador de cabelo. A unidade disponibiliza igualmente 
um restaurante, bar com esplanada, sala de estar, salas de reuniões e eventos, estacionamento em 
garagem e uma piscina exterior.

M’Ar De Ar Aqueduto
Historic Design Hotel & Spa      

Évora

63€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Localizado no centro histórico de Évora, adaptado do antigo Palácio dos Sepúlveda, apresenta 
uma arquitetura e design contemporâneos. Dispõe de 64 quartos equipados com ar condicio-
nado, telefone, tv lcd, cofre, minibar, roupões e chinelos, wc com luz natural, secador de cabelo, 
banheira e duche separados. Os quartos superiores dispõem de varanda e terraço. Oferece um 
Spa, piscina exterior, restaurante gastronómico, bar com terraço e estacionamento em garagem.
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78€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Herdade dos Delgados Hotel & Spa    

Alqueva

A Herdade dos Delgados situa-se em Mourão, no coração do Alqueva – o maior lago artificial da 
Europa. Dispõe de 24 quartos e 3 apartamentos. Um restaurante gastronómico baseado na cozi-
nha de autor, bar esplanada, piscina, Spa, pavilhão multiusos e campos.

52€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Sobreiras Alentejo Country Hotel    

Santa Margarida da Serra

Apenas a uma hora de Lisboa e a poucos minutos da Vila de Grândola é um local onde pode 
desfrutar do contexto puramente rural da serra com todo o potencial da proximidade da costa 
alentejana. O Sobreiras dispõe de 24 quartos e suites que oferecem todo o conforto e privacidade 
para que possa desfrutar da tranquilidade da paisagem alentejana. O Hotel também dispõe de 
condições adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, bem como de quartos comuni-
cantes para quem deseja ter a família por perto.

43€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Estalagem de Monsaraz   

Monsaraz

A Estalagem de Monsaraz situa-se na pequena vila alentejana candidata à UNESCO a Património 
da Humanidade. Esta unidade Hoteleira tem quartos equipados com ar condicionado, TV satélite, 
mini-bar, rádio, cofre individual e linha telefónica direta. Dispõe de um restaurante gastronómico, 
bar, sala de reuniões, piscina e jardim panorâmico.

27,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Raíz Alentejana Alojamento Local
Reguengos de Monsaraz

Situado em Reguengos de Monsaraz, na região do Alentejo, a um pequeno passo do Grande Lago 
do Alqueva e da mítica Vila Medieval de Monsaraz. Todos os quartos possuem televisão de ecrã 
plano e uma casa de banho privativa com um secador de cabelo, produtos de higiene pessoal 
gratuitos e banheira ou chuveiro.
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35€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
Regime de só alojamento

Duna Parque
Apartamentos turísticos    

Vila Nova de Milfontes

Muito próximos da praia, os apartamentos turísticos desta unidade de Vila Nova de Mil Fontes 
são caracterizados pela especificidade e singularidade da sua decoração que os torna temáti-
cos. Todos estão apetrechados com uma kitchenette, televisão satélite, aquecimento, telefone e 
cofre, sendo que as suites possuem alguns serviços privativos com jacúzi, sauna ou banheira de 
hidromassagem. Complementam o hotel a piscina interior e exterior, sauna, ginásio, jacúzi, um 
restaurante, court de ténis e um circuito de mini golfe.

33€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
Regime de só alojamento

Duna Mar
Apartamentos turísticos    

Vila Nova de Milfontes

Debruçado sobre a praia da costa alentejana, estes 14 apartamentos de incomparável vista sobre 
o mar, possuem televisão satélite, ar condicionado, telefone e mini-bar. Desfrute ainda da sala de 
convívio com mesa de snooker ou da garagem.

31€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
Regime de só alojamento

Monte da Rosa
Alojamento local
Vila Nova de Milfontes

Recentemente remodelados, encontram-se localizados à entrada de Milfontes em zona tranquila 
e a cerca de 5 minutos de carro da praia. Os apartamentos estão equipados com TV led, cozinha 
equipada incluindo microondas, máquina de café, placa e frigorífico. Dispõem de quintal e terraço 
com barbecue.  

24,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
Regime de só alojamento

HS Milfontes Beach
Vila Nova de Milfontes

Situado na Avenida Marginal de Milfontes, com uma lindíssima vista para a foz do Rio Mira e praia 
das Furnas dispõe de 28 quartos, piscina exterior, dois restaurantes panorâmicos e o HS Gin Bar. 
Os quartos dispõem de televisão, mini-frigorífico e casa de banho privativa. Todos os hóspedes do 
HS Milfontes Beach têm acesso livre e podem desfrutar das instalações e serviços disponíveis em 
todas as unidades do Grupo Duna Parque. 

Hotel Vila Galé Clube de Campo    

Albernoa (Beja)
45€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Renovado em 2014, apresenta um conceito de turismo rural e enoturismo, com oferta de ati-
vidades ligadas ao turismo de natureza. Os 81 quartos (22 familiares), estão equipados com ar 
condicionado, secador de cabelo, telefone, wc privativo, Tv por cabo, cofre (serviço com custo 
adicional), minibar e wifi. Dispõe de restaurante, bar, piscina exterior para adultos e crianças, sala de 
jogos, jardins, parque de estacionamento e clube de saúde com piscina interior.

47€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Refúgio da Praia Casa de campo
Porto Covo

Ao largo da ilha do Pessegueiro, debruçada sobre a praia do Queimado, esta casa é um autêntico 
refúgio em plena Costa Vicentina. Seis quartos duplos equipados com televisão, wc privativo e 
com terraços vista mar caracterizam esta unidade que ainda tem para oferecer uma sala de estar, 
um bar, uma zona de lazer, uma mini-biblioteca, DVD’s ou jogos didáticos.
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22€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Quinta Pedagógica da Samoqueirinha
Vila Nova de Milfontes

Um turismo rural situado a menos de 10 minutos de carro de Vila Nova de Milfontes e das suas 
praias. Dispõe de nove quartos e dois apartamentos, cada um com dois quartos e cozinhas to-
talmente equipadas, piscina, terraço e sala de estar. Está situado numa herdade privada de 25 
hectares de terra, com um incrível jardim de carácter selvagem com uma diversificada paisagem. 
O alojamento combina a arquitetura tradicional e moderna o que resultou num espaço rústico 
muito encantador.

31€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
Regime de só alojamento

Apartamentos Vila Nova
Alojamento local
Vila Nova de Milfontes

Com uma excelente localização, precisamente no centro da vila, estes 8 apartamentos não obs-
tante situarem-se próximos da zona comercial estão igualmente a pouca distância da praia. A sua 
decoração é moderna e de cores alegres, pelo que possuem televisão satélite e cozinha com 
maquina de lavar roupa.

52,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Herdade do Touril
Casa de campo
Zambujeira do Mar

Inserida numa exploração agrícola e pecuária, esta herdade que se estende por 365 hectares, 
encontra-se a 5 quilómetros da Zambujeira do Mar. Dispõe de 11 quartos, 2 suites e 2 T2 munidos 
de wc privativos, aquecimento, televisão, DVD, acesso à internet e com um terraço e acesso direto 
a uma piscina de água salgada. A herdade compreende uma praia, encaixada numa falésia com 
acesso possível para os mais aventureiros, e é caracterizada pela atenção dada à decoração das 
moradias que seguem a linha tradicional dos montes alentejanos.
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Evasão, sensações, aventura, tesouros, degus-
tação, emoções, paixão, amor, romance, mi-
mos, celebração, relax, bem-estar, liberdade, 
sonho, saúde, lazer, são palavras que fazem 
os portugueses sair cá para dentro e darem 
asas à descoberta das surpresas que o nosso 
País tem para desvendar. Os programas temá-
ticos “Momentos na Minha Terra” são por isso  

dedicados a todas estas facetas mais apelati-
vas e experienciais, que conduzem a conteú-
dos enriquecedores nos quatro cantos do pe-
queno/grande Portugal. São programas que 
traduzem os mil motivos que o nosso País 
encerra para nos fazer repetidamente felizes, 
a sós ou com a família e amigos, no tem-
po que dedicamos ao lazer e à descoberta.

Momentos
        na Minha Terra
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Momentos com Alma
Nos Passadiços de Arouca
NORTE | Arouca

Hotel S. Pedro      
1 noite

Inclui:
•  1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel;
•  1 Jantar no restaurante do hotel com menu regional 

(bebidas de seleção incluídas);

 Entrada nos “Passadiços do Paiva”;
•  Oferta de piquenique: 1 água, 1 peça de fruta da 

época, 1 sandes;
•  Oferta até 2 crianças até aos 12 anos em Suite Sul.

75€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota pelo Geopark Naturtejo
CENTRO 
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço na 

Unidade escolhida; 
• Almoço de boas vindas no Restaurante do Cais de 

Vila Velha de Ródão;
• Passeio de barco em Vila Velha de Ródão pelo 

Monumento Natural das Portas de Ródão; 
• Visita ao CIART - Centro de Interpretação de Arte 

Rupestre do Tejo ;

• Visita guiada à Aldeia História de Monsanto com pas-
sagem pelos Penedos Juntos, Capela de São Miguel 
e Castelo Templário; 
Almoço em Geo-restaurante em Monsanto;

• Passeio pedestre “Rota dos Fósseis” (3,5km) com pas-
sagem pela aldeia típica, ruínas do castelo templário, 
Parque Icnológico e pelo complexo de moinhos de 
rodízio. 

194€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Fado e Tradição
CENTRO | Coimbra

Hotel Vila Galé Coimbra       
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço 

buffet; 
• Visita guiada ao Centro Histórico de Coimbra nos lo-

cais classificados Património Mundial (dur. aprox. 3h.). 
• 1 Almoço ou jantar no Restaurante “República da 

Saudade” incluindo entradas, sopa, 1 prato  

 
típico principal selecionado, bebidas selecionadas 
incluídas. 

169€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota das Aldeias do Xisto
CENTRO | Lousã

Palácio da Lousã Boutique Hotel    
1 ou 2 noites

Inclui:
• 1 ou 2 noites de alojamento com pequeno-almoço 

buffet no Hotel; 
• Passeio guiado de jipe pelas Aldeias do Xisto da Serra 

da Lousã (dur. aprox. 8 horas) com passagem por:  

Aldeias do Xisto de Cerdeira, Candal, Aigra Nova e 
Aigra Velha, Nevereiros Reais Sto. António, zona de 
observação de veados e Trevim (ponto mais alto da 
Serra da Lousã); 

159€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Observação de Golfinhos e 
Passeio de Jipe
LISBOA E VALE DO TEJO | Setúbal

Melia Setúbal       
1 noite

Inclui:
OPÇÃO A
• 1 noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
• 1 Viagem em veleiro catamaran para observação de 

Golfinhos do Sado;
• Passeio de Jipe pelo Estuário do Sado;
• Prova de vinhos na adega da Herdade da Comporta.

OPÇÃO B
* 1 noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
* Viagem em veleiro catamaran para observação de 
Golfinhos do Sado;
* Passeio de Jipe pelo Parque Natural da Arrábida;
* Prova de vinhos nas caves José Maria da Fonseca.

136€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla



30

MOMENTOS NA MINHA TERRAVIAGENS NA MINHA TERRA

Durma num Palácio

A Lenda Renascida
PORTO E NORTE | Vidago

Vidago Palace Hotel        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet; 
• 1 Jantar a dois (bebidas não incluídas);

• Acesso à área wellness: ginásio, piscina interior e exte-
rior (sazonal), vitality pool, sauna e banho turco.

152€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

A Belle Époque
CENTRO | Curia

Curia Palace Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;
• Espumante e chocolates;
• 1 Hora de acesso ao Spa; 

• Up-grade para quarto superior (mediante disponibi-
lidade); 

• Late check-out (mediante disponibilidade).

52€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Romance e História
PORTO E NORTE | Amarante

Casa da Calçada Relais
& Chateaux Hotel         
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em duplo/twin executive com 

pequeno-almoço;
• 1 Jantar no Restaurante “Canto Redondo Bar, Terrace 

& Lounge” (bebidas não incluídas).

140€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Sonhos Reais
CENTRO | Bussaco

Palace Hotel do Bussaco       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet  

no restaurante;
• Serviço de abertura de cama; 

• Up-grade para quarto superior (mediante disponibi-
lidade); 

• Late check-out (mediante disponibilidade

70€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Como Pedro e Inês
CENTRO | Coimbra

Hotel Quinta das Lágrimas       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet; 
• 1 Jantar no restaurante do hotel (bebidas não incluídas); 

• Utilização livre da sala fitness, banho turco e sauna.

129,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Noite Palaciana
CENTRO | Lousã

Palácio da Lousã Boutique Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;
• Tratamento VIP no quarto à chegada (água, fruta,  

miniatura de Licor Beirão e miniatura de mel DOP da 
Serra da Lousã); 

• Jantar no Restaurante (menu do dia, bebidas não 
incluídas)

79€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Durma num Palácio

Charme Contemporâneo
CENTRO | Monte Real

Monte Real | Hotel, Termas, Spa     
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo com 

pequeno-almoço buffet;
• 1 Jantar no restaurante “Paços da Rainha” (menu do 

dia; bebidas não incluídas);

• Up-grade para suite, mediante disponibilidade.

90€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Memórias de Sintra
LISBOA E VALE DO TEJO | Sintra

Hotel Tivoli Palácio de Seteais       
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento em Quarto Premium com 

Vista com pequeno-almoço buffet no restaurante 
do Hotel;

• Decoração romântica no quarto (à chegada);
• VIP de boas-vindas tradicional incluindo óleos e sais 

hidratantes e relaxantes;

• Tratamento de Casal Anantara Spa (2 horas) incluindo 
ritual relaxante de pés, massagem, facial vinoterapia e 
um copo de vinho de Colares;

• Early Check-in e Late check-out (mediante dispo-
nibilidade).

275€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Durma num Palácio
História e Tradição
LISBOA E VALE DO TEJO | Estoril

Palácio do Estoril Hotel, Golf & Spa        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo com 

pequeno-almoço buffet no Restaurante; 
• Espumante, morangos e chocolate no quarto à 

chegada; 
• Serviço de abertura de cama, com pétalas de rosa, no 

quarto à chegada; 

• Jantar - Menu “Degustação Estoril”, incluindo bebidas 
selecionadas;

• Acesso ao Banyan Tree Spa.
• 1 Massagem às costas no Banyan Tree Spa 

205€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Pura Poesia
LISBOA E VALE DO TEJO | Paço de Arcos

Hotel Vila Galé Collection
Palácio dos Arcos         
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante; 
• Jantar no Restaurante (bebidas não incluídas);  

Late check-out (mediante disponibilidade).

133,70€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Olhar o Tejo
LISBOA E VALE DO TEJO | Lisboa (Belém)

Palácio do Governador Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard 

com pequeno-almoço buffet;
• Welcome drink;

• Early check-in e late check-out (mediante 
disponibilidade);

• Lugar de garagem (mediante disponibilidade).

107€
Preço indicativo para

Por pessoa / programa
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Momentos Românticos
Charme no Minho
PORTO E NORTE | Ponte de Lima

Carmo’s Boutique Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço 

tradicional a la carte no restaurante;
• Acesso ao Divino Spa; 
• Parque de estacionamento e wifi. 

108€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Jardins Românticos
PORTO E NORTE | Bom Jesus (Braga)

Hotéis do Elevador,
Parque e Templo       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;
• Acolhimento com espumante e bombons;
• 1 Jantar à luz das velas a dois (sugestão do Chefe, 

bebidas não incluídas) no Restaurante Panorâmico 
do Hotel do Elevador; 

• Passeio de barco no lago no Bom Jesus;
• Acesso gratuito à piscina interior climatizada do Hotel 

do Templo com cascata, jacúzi, banho turco e sala 
cardio-fitness;

• 10% Desconto nos tratamentos do SPA do Hotel do 
Templo.

65€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Especial a Dois
PORTO E NORTE | Braga

Meliá Braga Hotel & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard 

com pequeno-almoço buffet;
• Decoração especial no quarto;
• Tratamento VIP;
• 1 Jantar romântico no Restaurante El Olivo (bebidas 

de seleção incluídas);

• Entrada no Health Club: piscina interior aquecida com 
jatos, cascata e bolha-ar, sauna, jacuzzi, banho turco, 
duche sensações, banho de contraste, fonte de gelo 
e ginásio;

• Late check-out até às 15h00 (mediante 
disponibilidade)

• Garagem (mediante disponibilidade)

109€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Feel Romantic
NORTE | Viana do Castelo

FeelViana Hotel      

2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço;
• 1 Bike tour para duas pessoas (equipamento e guia 

incluídos);
• 1 Massagem tranquilidade para o casal;

• 1 Jantar para dois (bebidas não incluídas);
• Acesso ao circuito spa;
• Late Check out (mediante disponibilidade).

235€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Braga Romântica
PORTO E NORTE | Braga
Golden Tulip Braga Hotel & Spa     
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard 

com pequeno-almoço servido no quarto; 
• Espumante e bombons no quarto à chegada;
• Jantar romântico no Restaurante do Convento (Menu 

sugestão do Chef, bebidas não incluídas);
• Acesso à piscina interior climatizada; Piscina exterior 

(período de verão);
• 10% de desconto em massagens e terapias; Internet 

wi-fi gratuita;
• Late check-out até às 16h00 (mediante 

disponibilidade);
• Parque de estacionamento interior (mediante 

disponibilidade).

53€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos Românticos
Romance em Braga
PORTO E NORTE | Braga

Villa Garden Braga       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo standard com 

pequeno-almoço no quarto (a pedido);
• Espumante e decoração no quarto;
• 1 Jantar a dois com bebidas de seleção incluídas; 

• Wi-fi nos quartos e nas zonas públicas;
• Estacionamento grátis;
• Late check-out até às 14h (mediante disponibilidade).

80€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Romance
PORTO E NORTE | Pinhão

The Vintage House Hotel        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard 

com pequeno-almoço buffet;
• Tratamento VIP: espumante e fruta;

• 1 Jantar para duas pessoas no Restaurante Rabelo 
(bebidas de seleção incluídas);

• 1 Prova de Vinhos & Enchidos “The Vintage House”

206€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

From Douro, With Love
PORTO E NORTE | Baião (Douro)

Douro Royal Valley Hotel & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin vista rio 

com pequeno-almoço buffet;
• Champagne e bombons no quarto à chegada;
• Decoração romântica no quarto;
• Surpresa especial no quarto;
• Jantar para 2 pessoas no Restaurante Palato D’Ouro à 

luz das velas com Menu Sugestão do Chef e bebidas 
de seleção incluídas;

• Ritual de pés, mãos ou couro cabeludo (dur. aprox. 
20 min.);

• Livre acesso à área de relaxamento do Spa;
• Desconto de 20% em tratamentos de Spa;
• Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade).

160€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Aqua in Love
CENTRO | Ovar
Aqua Hotel     

1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento em quarto standard com 

pequeno-almoço buffet servido na Sala Aqua;
• Pacote romântico (espumante + petit fours);

• 1 jantar para 2 pessoas, bebidas não incluídas;
• 25% de desconto em massagens e rituais no Aqua 

Spa Spirit.

58€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Miramar a Dois
CENTRO | Nazaré

Miramar Sul | Miramar Hotel & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
• Receção de boas vindas no quarto;
• 1 Jantar servido no quarto – menu temático à 

escolha com bebidas de seleção incluídas;
• Estadias no Miramar Hotel & SPA & Apartments: 1 

acesso para duas pessoas ao Circuito de Piscina 
Miramar Senses, utilização da piscina ativa, banho 
turco e duches de contraste;

• Estadias no Hotel Miramar Sul: Acesso livre à piscina 
coberta climatizada

• Late check-out (mediante disponibilidade). 

74€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla



35

MOMENTOS NA MINHA TERRA VIAGENS NA MINHA TERRA

Momentos Românticos
Romeu & Julieta
CENTRO | Fervença (Alcobaça)

Your Hotel & Spa Alcobaça     
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;
• 1 Jantar (bebidas não incluídas); 
• 1 Circuito de Hidroterapia por pessoa: piscina de 

hidromassagem, jacuzzi, sauna, banho turco, passeio 
das chuvas, balde de água fria, pedilúvio e zona de 
relaxamento (90 min.).

74€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Sintra Romântica
LISBOA E VALE DO TEJO | Sintra
Hotel Vila Galé Sintra Resort Hotel, 
Conference & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin standard 

com pequeno-almoço;
• 1 Passeio de Charrete “Regaleira” (dur. aprox. 50 min.): 

estrada da serra até à quinta da Regaleira (ida e volta). 

Na ida passagem pelo reconstruído Lawrence’s Hotel, 
por uma fonte Mourisca e uma cascata. Na volta Largo 
do Relógio, Fonte da Sabuga com vista sobre Sintra, 
Palácio de Valenças e Museu do Brinquedo. (Neste 
passeio não há paragens).

94€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Doce Celebração
LISBOA E VALE DO TEJO | Sesimbra

Sesimbra Hotel & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento em quarto vista mar com 

pequeno-almoço buffet no Restaurante “Aquarius”;
• Tratamento VIP no quarto (água e fruta);
• Jantar com bebidas selecionadas incluídas;
• Bolo e espumante no quarto, depois do jantar; 

• Utilização gratuita dos seguintes serviços no Spa: 
piscina interior de relaxamento, sauna, banho turco, 
duche tropical, duche suíço e ginásio; 

• Estacionamento coberto (garagem);
• Internet wifi gratuita no quarto. 

78€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos Românticos

Refúgio dos Sentidos
ALENTEJO | Évora

Convento Espinheiro A Luxury Collection 
Hotel & Spa        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;
• Bebida de boas vindas à chegada: licor de poejo; 
• Visita guiada ao Convento (todos os dias às 17h00);
• Prova de vinhos regionais na adega com Escanção do 

hotel (todos os dias às 18h00);

• 1 Jantar para duas pessoas no restaurante do hotel 
(bebidas não incluídas);

• Parque gratuito (mediante disponibilidade);
• Livre acesso às facilidades: piscina exterior, piscina 

interior, health club, sauna, banho turco e jacuzzi.

149,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Romance
LISBOA E VALE DO TEJO | Palmela
Montado Hotel & Golf Resort    

2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento em quarto standard com 

pequeno-almoço;
• Tratamento VIP no quarto à chegada: queijo curado 

amanteigado, presunto serrano, doce de tomate, 
tostas e garrafa de vinho tinto;

• Estacionamento gratuito;
• Upgrade gratuito mediante disponibilidade.

95€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

In Love
ALENTEJO | Vila Viçosa

Alentejo Marmòris Hotel & Spa        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em duplo/twin clássico com 

pequeno-almoço buffet e “A là Carte”; Bebidas de 
boas vindas à chegada;

• VIP “In Love” no quarto: espumante, morangos com 
chocolate e decoração especial;

• 1 Jantar para 2 pessoas no Restaurante Narcissus 
Fernandesii (bebidas não incluídas); 

• 1 Massagem “Relax Moment” a casal;
• Livre acesso ao Circuito Terapêutico de relaxamento 

do Stone Spa;
• Early check-in e late check-out (mediante disponibi-

lidade);
• Parque de Estacionamento (mediante disponibilidade);
• Wi-fi.

225€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos de Saúde e Relax
Saúde no Gerês
NORTE | Gerês

Hotel das Águas do Gerês     
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento em quarto duplo/twin 

standard com pequeno-almoço buffet;
• Welcome drink;
• 1 Refeição “Menu Sugestão do Chef” (bebidas não 

incluídas);
• 1 Acesso à “Porta” do Parque Nacional Peneda-Gerês;
• 1 Circuito Termas & Spa do Gerês (livre acesso);

• 1 Hidromassagem de Relaxamento com Óleo 
Essencial de Bergamota (dur. aprox. 20 min.);

• 1 Massagem de Jatos Quentes em Colchão de Água 
(dur. aprox. 30);

• 1 Duche Massagem Vichy Drenante com Óleos 
Essenciais (dur. aprox. 15 min.);

• Repouso e seleção de chás.

168€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Relaxing Atlantic
NORTE | Espinho

Hotel Solverde
Spa & Wellness Cente        
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto twin standard com 

pequeno-almoço;
• 2 Horas de acesso ao Spa: Ritual de Chá, Circuito  

de Hidroterapia (dur. aprox. 30 min.), Massagem 
Relaxante Atlantic (dur. aprox. 1h), Acesso às Salas de 
Relaxamento (dur. aprox. 30 min.)

174€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Anti-Stress
NORTE | Baião

Douro Royal Valley Hotel & Spa       
1 noite

183€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin V/ rio 

com pequeno-almoço buffet;
• Upgrade para suite V/ rio (mediante disponibilidade);

• 1 Massagem de Assinatura com velas quentes (dur. 
aprox. 50 min.);

• Livre acesso ao circuito térmico e de relaxamento do 
The Royal Spa. 
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Especial Spa
CENTRO | Caramulo

Golden Tulip Caramulo Hotel & Spa       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em quarto duplo/twin 

standard vista Caramulo com pequeno-almoço 
buffet no restaurante do hotel;

• Chá de boas vindas;
• Cesto de fruta da época e garrafa de água do 

caramulo à chegada no quarto;
• 1 Massagem relaxante (dur. aprox. 45 min.);

• Oferta de utilização de um roupão e chinelos para 
a estadia;

• Acesso gratuito ao AnimaCorpus Spa: sauna, banho 
turco, piscina interior climatizada e ginásio;

• Desconto de 10% em todos os rituais de Spa;
• Parque de estacionamento exterior (mediante 

disponibilidade);
• Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade).

76€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Aqua Spirit
CENTRO | Ovar
Aqua Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento em quarto standard com 

pequeno-almoço buffet servido na Sala Aqua;
• Tratamento VIP no quarto;

• 1 massagem de 30’;
• 25% de desconto na 2ª massagem.

45€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Detox
ALENTEJO | Vila Viçosa
Alentejo Marmòris Hotel & SPA       
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento de alojamento na tipologia 

selecionada com pequeno-almoço buffet e “A là 
Carte”;

• Vip Boas vindas no quarto;
• Livre acesso ao circuito terapêutico de relaxamento 

do Stone Spa;
• Early check-in e Late check-out mediante 

disponibilidade;
• Wi-Fi gratuito;
• Parque de estacionamento gratuito;
• 1 Exfoliação Detox e Massagem de Relaxamento de 

30 minutos por pessoa; 
• Opção Menu de degustação “Detox” acresce de 50€ 

por pessoa (bebidas não incluídas).

120€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Momentos de Saúde e Relax
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Momentos em Família

Famílias
CENTRO | Óbidos

Bom Sucesso Resort       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento em V1 com pequeno-almoço;
• Welcome VIP à chegada;

• 10% desconto num almoço/jantar na Club house;
• 2 Horas de Ténis;
• Livre acesso ao ginásio. 

66,25€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Porto em Família
PORTO E NORTE | Porto
Opção A Hotel TRYP Porto Centro   

Opção B Hotel Vila Galé Porto    
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

restaurante do Hotel selecionado;
• Circuito turístico em autocarro panorâmico pelo 

Porto e V.N. de Gaia (validade 24h) com paragem 
junto ao Sea Life e World of Discoveries;

• 1 Entrada por pessoa num dos seguintes espaços à 
escolha: 

• Entrada no SEA LIFE PORTO (Porto) OU
• Entrada no WORLD OF DISCOVERIES – Museu 

Interativo e Parque Temático (Porto).

A 71€
93€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

B

Anfíbio por Um Dia
LISBOA E VALE DO TEJO | Lisboa

Hotel Vila Galé Ópera       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• Circuito turístico guiado em Lisboa, por Terra e pelo  

 
Mar em veículo anfíbio (dur. aprox. 90 min., dos 
quais 25 min. serão passados na água) com partida e 
regresso à Doca de Sto. Amaro (Alcântara); 

96,80€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Golfinhos do Sado
LISBOA E VALE DO TEJO | Setúbal

Melia Setúbal      
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• 1 Viagem a bordo do veleiro catamaran “O Esperança” 

 
à descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, 
com vista para as magníficas paisagens do Estuário do 
Sado, Costa de Tróia e Arrábida. 

80,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Fluviário de Mora
ALENTEJO | Montargil

Nau Lago Montargil & Villas       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet;
• 1 Entrada, por pessoa, no Fluviário de Mora  para visita 

livre.

38€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos em Família

 ©Miguel Claro | Dark Sky® Alqueva

Rota Dark Sky®
ALENTEJO | Reguengos de Monsaraz 

Raiz Alentejana - Alojamento Local
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento com pequeno-almoço no 

restaurante do hotel;
• Atividade Rota Dark Sky® - Observação noturna: 

explicação de como encontrar a Estrela Polar, 
as constelações e os planetas, seguindo-se a 
observação ao telescópio de objetos celestes como 
planetas, nebulosas, galáxias e a Lua. 

48,20€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

PACOTE DISPONÍVEL PARA ESTADIA EM REGUENGOS DE MONSARAZ, MONSARAZ E ÉVORA – CONSULTE-NOS

Monte Selvagem
ALENTEJO | Évora

Évora Hotel     
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço na 

unidade de alojamento;
• 1 Entrada por pessoa no Monte Selvagem (Lavre/

Montemor-o-Novo).  

62€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos de Degustação

Rota do Vinho Verde
PORTO E NORTE | Amarante

Monverde Wine Experience
Hotel Rural      
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• Visita à Quinta Aveleda com início na vinha,  

continuação pelos jardins históricos e seus recantos, 
Adega Velha e Loja de Vinhos com prova de 3 vinhos 
(Aveleda Fonte, Aveleda Loureiro, Aveleda Alvarinho).

133€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota do Vinho do Porto
PORTO E NORTE | Folgosa (Armamar)

Folgosa Douro Hotel    
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• Visita guiada e almoço tradicional na Quinta da 

Avessada
• 11h30: Receção e visita aos Jardins da Enoteca, 

saboreando um Moscatel de Honra; 

• 12h00: Visita guiada ao espaço Enoteca onde os 
participantes ficarão a conhecer todo o processo 
tradicional de vinificação do Vinho do Porto e do 
Moscatel;

• 13h00: Almoço tradicional. 

104€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota do Varosa
PORTO E NORTE | Ucanha (Tarouca)

Douro Cister Hotel Resort Rural & Spa      
2 Noites

101€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no hotel;
• Visita guiada às Caves da Raposeira com explicação 

do método utilizado para preparação dos espumantes 

e prova de um espumante no final da visita (dur. 
aprox.1h).

• Visita às Caves da Murganheira com prova de 4 
espumantes (dur. aprox.30 minutos).

Porto Vínico
PORTO E NORTE | Vila Nova de Gaia
The Yeatman     
Relais & Chateaux
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel selecionado; 
• Entrada no espaço Porto Cruz (Vila Nova de Gaia) 

incluindo Prova Descoberta Prova de 5 Vinhos do 

Porto (Dalva Douro Dry White, Porto Cruz Lágrima, 
Porto Cruz Pink, Porto Cruz 10 anos, Porto Cruz 
Vintage 199), Harmonizada com 5 Queijos, biscoitos 
artesanais, azeitonas, fruta e amêndoas.

159,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

À descoberta da Capital do Moscatel
PORTO E NORTE | Vila Nova de Gaia
Vila Galé Collection Douro       
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• Visita guiada à Capital do Moscatel e almoço 

tradicional na Quinta da Avessada:
- 10:30 – Chegada ao Centro de Favaios;
- 10:40 – Passagem pelas Padarias tradicionais para 
prova de pão cozido em fornos de lenha;
- 11:00 – Visita Guiada ao Museu do Pão e do Vinho;

- 11:30 - Visita guiada à Adega Cooperativa de Favaios;
- 12:00 – Receção nos relvados da Quinta da Avessada 
com o Moscatel de Honra; 
- 13:00 – Almoço Tradicional Duriense na Quinta da 
Avessada;
- 14:30 – Visita guiada ao espaço Enoteca, onde os 
participantes ficarão a conhecer todo o processo 
tradicional de vinificação do vinho do porto e do 
moscatel. 

138€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos de Degustação
Rota dos Vinhos do Oeste
CENTRO | Óbidos

The Literary Man Óbidos Hotel       
2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço no 

restaurante do Hotel;
• Visita à Quinta do Sanguinhal: jardins do século 

XIX, vinhas, antiga destilaria, antigo lagar, cave de 
envelhecimento com 36 tóneis e prova comentada 
de 6 vinhos (brancos, rosé, tintos e um licoroso) 
acompanhada de tostas, queijo regional e mini pastel 
de nata.

• Visita à Adega Mãe com prova de 3 vinhos (Dory 
Colheita, Adegamãe Monocasta e Adegamãe 
Reserva).

145€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota do Vinho do Alentejo
ALENTEJO | Reguengos de Monsaraz

Raiz Alentejana Alojamento Local
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel;
• Visita guiada às caves e adegas da Herdade do 

Esporão (Reguengos de Monsaraz) com prova de 
3 vinhos; 

• Experiência Degustação Ervideira: visita à adega, 
prova de vinhos Ervideira acompanhada por 
degustação de produtos regionais (pão, queijo, 
seleção de enchidos, compotas)

57€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Rota dos Vinhos
da Península de Setúbal
LISBOA E VALE DO TEJO | Setúbal

Meliá Setúbal       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no Hotel;
• Visita guiada à Casa Museu, jardim e as Adegas da 

José Maria da Fonseca (Azeitão), com prova de 2 
vinhos: 1 vinho de mesa e 1 moscatel;

• Visita guiada à Adega/Museu e Quinta da Bacalhôa, 
Vinhos de Portugal (Azeitão) com prova de 3 vinhos.

62€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla
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Momentos a Bordo
Cruzeiros no Douro
NORTE | Vila Nova de Gaia A / Porto B

Opção A Hotel TRYP Porto Centro   

Opção B Hotel Vila Galé Porto    

2 noites
Inclui:
• 2 Noites de alojamento no Hotel selecionado em quarto duplo com 

pequeno-almoço;
• Cruzeiro com partida e regresso do Porto ou Vila Nova de Gaia.

Notas: 1. Outros cruzeiros disponíveis durante a semana: consulte-nos. 2. Possibilidade de efetuar reserva de cruzeiro sem alojamento, 
alojamento de 1 noite ou alojamento em outras Unidades hoteleiras. Consulte-nos. 3. O regresso dos programas é feito em comboio 
da CP ou em autocarro de turismo, exceto nos casos em que o próprio cruzeiro faz a “descida de barco”. 4. Os preços estão sujeitos a 
um nr. mínimo de participantes, não incluem transfere entre o Hotel selecionado e o cais de embarque e não são válidos em feriados, 
épocas especiais e festividades: consulte-nos.  

Opção A Opção B

Cruzeiro das 6 Pontes
Dur.: 50 min. (diário)

89€ 150€
Porto > Régua > Porto

Subida de barco (sábado)
Serviços a bordo: pequeno-almoço e almoço

156€ 217,50€
Porto > Régua > Porto

Descida de barco (sábado e domingo)
Serviços a bordo: almoço

152€ 213,50€
Porto >Pinhão > Porto

Subida de barco (sábado)
Serviços a bordo: pequeno-almoço, almoço e prova de 

vinhos regionais

172€ 233€

Douro Superior
PORTO E NORTE | Pinhão - Vila Real

The Vintage House Hotel        

1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel;
• Cruzeiro Pinhão/Tua/Pinhão com oferta de um copo  

 
de Vinho Branco ou Vinho do Porto (dur. aprox. 2 
horas). 

125€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Notas: 1. Possibilidade, mediante consulta, de efetuar reserva de cruzeiro sem alojamento, alojamento de 2 noites ou em outras Uni-
dades hoteleiras da região: consulte-nos. 2. A realização dos cruzeiros encontra-se sujeita a um número mínimo de passageiros para 
garantir a partida da embarcação.  3. Os preços não se aplicam em feriados, épocas especiais e festividades (consulte-nos).  

Douro Património Mundial
NORTE | Lamego

Hotel Vila Galé Douro    

2 noites

Inclui:
• 2 Noites de alojamento na unidade selecionada com 

pequeno-almoço; 
• Cruzeiro escolhido, com partida e regresso ao Cais 

da Régua.

Notas: 1. A realização dos cruzeiros está sujeita a um número mínimo de participantes para garantir a partida da embarcação. 2. Con-
sulte-nos para reserva de cruzeiro sem alojamento, programa com alojamento de 1 noite ou alojamento em outras Unidades hoteleiras 
da região. 3. Os preços não se aplicam em feriados, épocas especiais e festividades: consulte-nos. 

Régua > Pinhão > Régua
Subida e descida de Barco (2.ª a 6.ª feira) 

Serviços a bordo: almoço

Desde: 191€

Régua > Pocinho > Régua
Descida de Barco (2.ª a 6.ª feira)

Serviços a bordo: aperitivo de Vinho do Porto e almoço

Desde: 205,50€

Régua > Barca de Alva > Régua
Subida de barco (dom.) // Serviços a bordo:

pequeno-almoço, aperitivo de Vinho do Porto, almoço e lanche

Desde: 226€

Tesouros da Ria
CENTRO | Aveiro

Hotel Meliá Ria      
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço buffet 

no restaurante;  
• 1 Jantar para duas pessoas no Restaurante do Hotel 

(Menu do dia – bebidas não incluídas);

• Entrada no health club do Hotel (sauna, banho turco, 
piscina aquecida e ginásio);

• 1 Passeio de barco moliceiro na Ria de Aveiro;

97,50€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Notas: Os preços não se aplicam em épocas e programas especiais – consulte-nos.

280€
335€
397€

Preço indicativo para
Ocupação Dupla

Iate Privado no Douro 
PORTO E NORTE | Vila Nova de Gaia

Inclui:
• 1 Noite de alojamento a bordo de Iate Privado com 

pequeno-almoço;
• Cruzeiro com partida e regresso ao cais Douro Marina 

Afurada (Vila Nova de Gaia);
• Jantar a bordo (bebidas incluídas - garrafa de vinho 

branco ou tinto da região do Douro, água e sumo de 
laranja).

A

B

C

Opção A - Cruzeiro 1h
(Foz do Rio Douro até Ponte D. Luís e regresso)
Opção B – Cruzeiro 2h
(6 Pontes)
Opção C - Cruzeiro 3h
(Foz do Rio Douro até Barragem de Crestuma e regresso)

1 noite
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Momentos a Bordo

A Bordo no Lago Azul
CENTRO | Ferreira do Zêzere

Hotel Estalagem Lago Azul       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel;

• Cruzeiro a bordo do Barco São Cristóvão das 12h00 
às 16h00 com almoço buffet a bordo (bebidas 
selecionadas incluídas durante a refeição). 

85€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Segredos do Tejo
ALENTEJO | Santarém

Santarém Hotel       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel; 
• Passeio de barco à Rota dos Avieiros (dur. aprox. 2h30):

• Partida do cais para passeio às aldeias Avieiras da 
Palhota e Escaroupim; 

• Oferta de um copo de vinho da região por pessoa. 

82€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Berlenga - A Ilha do Sonho
CENTRO | Peniche

Hotel Star Inn Peniche     
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel; 
• Passeio de barco com partida da Marina de Peniche 

(dur. aproximada: 4h30).

72€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Notas: 1. Capacidade do barco – mínimo 40 pessoas e máximo 164 pessoas; 2. Cruzeiro sem alojamento ou com alojamento nos 
Apartamentos do lago disponível mediante consulta.

Notas: 1. Criança grátis até aos 2 anos. 2. Cruzeiro sujeito a um número mínimo de passageiros (consulte-nos). 3. Possibilidade de 
reserva de cruzeiro com acomodação em outras Unidades na região: consulte-nos. 4. Os preços não incluem transfere do Hotel para 
o cais de embarque. 5. Os preços não se aplicam em épocas e programas especiais – consulte-nos.

Notas: 1. As viagens poderão ser modificadas ou canceladas sem aviso prévio, dependendo do estado do mar e marés ou outros 
motivos de força maior. 2. Reserva de cruzeiro com alojamento em outras Unidades disponíveis mediante consulta. 3. Os preços não 
incluem transfer entre o Hotel e o cais de embarque e não se aplicam em épocas e programas especiais (consulte-nos).  4. Durante 
o passeio de barco: observação de golfinhos (não garantido); ida à Berlenga com paragem junto à Fortaleza; observação do rico 
ecossistema marinho através do “fundo de vidro” da embarcação; mergulho (sem equipamento); snorkeling (aluguer de equipamento 
na embarcação).

No Grande Lago do Alqueva
ALENTEJO | Monsaraz

Horta da Coutada Turismo Rural  
1 noite

Inclui:
• 1 noite de alojamento com pequeno-almoço na 

Unidade; 
• 1 Passeio de barco pelo Lago do Alqueva (dur. aprox. 

60 min.);  

• Visita ao Centro de Interpretação de Alqueva.).

90€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Notas: 1. Os preços não incluem transfere e não são válidos em épocas especiais (consulte-nos). 2. Reserva de cruzeiros sem alojamen-
to ou com alojamento em outras Unidades disponível mediante consulta. 

Coimbra do Mondego
CENTRO | Coimbra

Hotel Vila Galé Coimbra       
1 noite

Inclui:
• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço no 

Hotel; 
• Passeio de barco a bordo do Basófias (duração 50 

minutos) pelas margens do Rio Mondego.

61€
Preço indicativo para

Ocupação Dupla

Notas: Reserva de cruzeiro sem alojamento e alojamento em outras Unidades da região: consulte-nos. 3. Os preços não se aplicam 
em épocas e programas especiais – consulte-nos.



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 reserva-
se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes 
despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.

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

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da 
viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de 
todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência 
deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a 
quantia paga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso 
será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a 
rescisão do contrato de viagem.
15.4 O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do 
início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem 
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua 
proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou 
o transporte dos passageiros para o destino A rescisão do contrato de viagem 
nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos 
pagamentos efetuados.
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.

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.

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 

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, obrigando-
se 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

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
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