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Dubai
1 Julho a 13 Dezembro

5 dias 4 noites ou 8 dias 7 noites desde 998€

Ibis Style Jumeirah * * *

Radisson Blu Creek * * * *

Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  27 Setembro 998 € 1.148 € 1.029 € 829 € 1.374 € 1.595 € 1.367 € 1.057 €

28 Setembro a 13 Dezembro 1.094 € 1.293 € 1.082 € 875 € 1.499 € 1.848 € 1.459 € 1.137 €
Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 47 €

*31Ago a 4 Set + 19 a 23 Out

Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  27 Setembro 1.059 € 1.222 € 1.055 € 852 € 1.444 € 1.729 € 1.457 € 1.099 €

28 Setembro a 13 Dezembro 1.162 € 1.430 € 1.134 € 920 € 1.620 € 2.087 € 1.569 € 1.216 €
Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 49 €

*31Ago a 3 Set + 19 a 23 Out

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea LISBOA / DUBAI / LISBOA com a Emirates na classe L; Transporte aeroporto DUBAI / hotel no Dubai / aeroporto DUBAI (guia em espanhol); Estadia 4 ou 7 noites em quarto 
standard nos hoteis do Dubai em regime de alojamento e pequeno almoço; Meio dia de visita do Dubai (sem almoço e com entrada no Museu do Dubai incluída) (incluido nas opções 4nts e 7 nts); Meio dia de visita 
de Sharjah e Ajman com guia em espanhol (sem almoço) (incluido na opção 7 nts); Jantar à bordo de tradiconal barco DHOW CREEK com motorista (em inglês) (incluido na opção 7 nts); Dia inteiro de visita de Abu 
Dhabi com almoço incluído em hotel de 4*(sem bebidas) (incluido na opção 7 nts); Safari pelo deserto com jantar e show (motorista em inglês) (incluido na opção 7 nts); Seguro de Assistência em Viagem modalidade 
BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (302€/pessoa), sujeitos à reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS 
NÃO INCLUÍDOS: Taxas hoteleiras e locais (pagas localmente); Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir com 
diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.
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Dubai
1 Julho a 13 Dezembro

5 dias 4 noites ou 8 dias 7 noites desde 998€

Meliá Dubai * * * * *

Wyndham Dubai Marina * * * * sup

Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  27 Setembro 1.082 € 1.267 € 1.080 € 866 € 1.483 € 1.807 € 1.480 € 1.127 €

28 Setembro a 13 Dezembro 1.228 € 1.560 € 1.184 € 961 € 1.734 € 2.315 € 1.658 € 1.290 €

Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Duplo Single

1 Julho a  27 Setembro 1.082 € 1.267 € 1.483 € 1.807 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.184 € 1.474 € 1.658 € 2.163 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 66 €
*27 Jun a 2 Jul + 31 Ago a 5 Set

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea LISBOA / DUBAI / LISBOA com a Emirates na classe L; Transporte aeroporto DUBAI / hotel no Dubai / aeroporto DUBAI (guia em espanhol); Estadia 4 ou 7 noites em quarto standard 
nos hoteis do Dubai em regime de alojamento e pequeno almoço; Meio dia de visita do Dubai (sem almoço e com entrada no Museu do Dubai incluída) (incluido nas opções 4nts e 7 nts); Meio dia de visita de Sharjah e 
Ajman com guia em espanhol (sem almoço) (incluido na opção 7 nts); Jantar à bordo de tradiconal barco DHOW CREEK com motorista (em inglês) (incluido na opção 7 nts); Dia inteiro de visita de Abu Dhabi com almoço 
incluído em hotel de 4*(sem bebidas) (incluido na opção 7 nts); Safari pelo deserto com jantar e show (motorista em inglês) (incluido na opção 7 nts); Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional 
de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (302€/pessoa), sujeitos à reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxas hoteleiras 
e locais (pagas localmente); Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as 
tarifas apresentadas pelo nosso site.
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Dubai
1 Julho a 13 Dezembro

5 dias 4 noites ou 8 dias 7 noites desde 998€

Nasima Royal Sheikh Zayed Road * * * * *

Hilton Dubai Creek * * * * *
Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  27 Setembro 1.120 € 1.341 € 1.120 € 892 € 1.548 € 1.937 € 1.548 € 1.170 €

28 Setembro a 13 Dezembro 1.249 € 1.599 € 1.207 € 976 € 1.772 € 2.391 € 1.699 € 1.315 €
Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 87 €

*25 a 29 Jun + 30 Ago a 4 Set

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea LISBOA / DUBAI / LISBOA com a Emirates na classe L; Transporte aeroporto DUBAI / hotel no Dubai / aeroporto DUBAI (guia em espanhol); Estadia 4 ou 7 noites em quarto standard 
nos hoteis do Dubai em regime de alojamento e pequeno almoço; Meio dia de visita do Dubai (sem almoço e com entrada no Museu do Dubai incluída) (incluido nas opções 4nts e 7 nts); Meio dia de visita de Sharjah e 
Ajman com guia em espanhol (sem almoço) (incluido na opção 7 nts); Jantar à bordo de tradiconal barco DHOW CREEK com motorista (em inglês) (incluido na opção 7 nts); Dia inteiro de visita de Abu Dhabi com almoço 
incluído em hotel de 4*(sem bebidas) (incluido na opção 7 nts); Safari pelo deserto com jantar e show (motorista em inglês) (incluido na opção 7 nts); Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional 
de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (302€/pessoa), sujeitos à reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxas hoteleiras 
e locais (pagas localmente); Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as 
tarifas apresentadas pelo nosso site.

Preços por pessoa 5 dias / 4 noites 8 dias / 7 noites

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  27 Setembro 1.120 € 1.356 € 1.118 € 892 € 1.548 € 1.962 € 1.548 € 1.170 €

28 Setembro a 13 Dezembro 1.256 € 1.617 € 1.210 € 981 € 1.785 € 2.416 € 1.699 € 1.323 €
Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 47 €

*25 a 29 Jun + 30 Ago a 4 Set
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Abu Dhabi
Combinado com Dubai

1 Julho a 13 Dezembro

8 dias 7 noites desde 1.343€

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea LISBOA / DUBAI / LISBOA com a Emirates na classe L; Transporte aeroporto DUBAI / hotel no Dubai / hotel em Abu Dhabi / hotel no Dubai / aeroporto DUBAI (guia em espanhol); Estadia 1 
+ 4 noites em quarto standard nos hoteis do Dubai em regime de alojamento e pequeno almoço; Estadia de 2 noites em quarto standard nos hoteis de Abu Dhabi em regime de alojamento e pequeno almoço; Meio dia de visita 
do Dubai (sem almoço e com entrada no Museu do Dubai incluída); Dia inteiro de visita de Abu Dhabi com almoço incluído em hotel de 4*(sem bebidas); Safari pelo deserto com jantar e show (motorista em inglês); seguro 
de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (302€/pessoa), sujeitas à reconfirmação 
no momento da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal; Taxas hoteleiras e locais (pagas localmente). IMPORTANTE: Quando o 
período da viagem coincidir com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.

Ibis Style Jumeirah Dubai * * *  (1 + 4 noites)

+ Howard Johnson Abu Dhabi * * *  (2 noites)

Windham Dubai Marina * * * * sup (1 + 4 noites)

+ Novotel Al Bustan Abu Dhabi * * * *  (2 noites)

Hilton Dubai Creek * * * * *  (1 + 4 noites)

+ Hilton Abu Dhabi Corniche * * * * *  (2 noites)

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.343 € 1.573 € 1.326 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.449 € 1.789 € 1.417 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 48 €
*25 a 30 Jun + 31 Ago a 4 Set + 19 a 23 Out

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.424 € 1.729 € 1.446 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.672 € 2.232 € 1.599 €

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.507 € 1.895 € 1.504 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.717 € 2.323 € 1.646 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 72 €
*25 a 29 Jun + 30 Ago a 4 Set + 21 a 25 Nov

Radisson Blu Dubai Creek * * * *  (1 + 4 noites)

+ Novotel Al Bustan Abu Dhabi * * * *  (2 noites)

Meliá Dubai * * * * *  (1 + 4 noites)

+ Hilton Abu Dhabi Corniche * * * * *  (2 noites)

Nasima Royal Sheikh Zayed Road * * * * *  (1 + 4 noites)

+ Hilton Abu Dhabi Corniche * * * * *  (2 noites)

Movenpick Jumeirah Beach * * * * *  (1 + 4 noites)

+ Hilton Abu Dhabi Corniche * * * * *  (2 noites)

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.384 € 1.650 € 1.405 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.591 € 2.070 € 1.540 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 48 €
*25 a 29 Jun + 31 Ago a 3 Set + 19 a 23 Out

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single

1 Julho a  27 Setembro 1.460 € 1.802 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.636 € 2.160 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 65 €
*27 Jun a 2 Jul + 31 Ago a 5 Set + 19 a 23 Out

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.507 € 1.914 € 1.504 €
28 Setembro a 13 Dezembro 1.726 € 2.342 € 1.646 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite) 48 € *            98 € **
* 25 a 29 Jun + 30 Ago a 5 Set; ** 5 a 10 Nov + 20 a 25 Nov

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Triplo

1 Julho a  27 Setembro 1.831 € 2.542 € 1.721 €
28 Setembro a 13 Dezembro 2.110 € 3.109 € 1.899 €

Supl. Feriados no Dubai (pessoa/noite)* 98 €
* 26 a 30 Jun + 30 Ago a 30 Set
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Ras al-Khaimah
Combinado com Dubai

1 Julho a 30 Setembro

8 dias 7 noites desde 1.317€

Hilton Dubai Creek * * * * *  (4 noites)

+ Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort * * * * *  (3 noites)

Hilton Dubai Creek * * * * *  (4 noites)

+ Hilton Ras Al Khaimah Resort * * * * *  (3 noites)

Preços por pessoa APA
APA Duplo Single Triplo

1 Julho a 30 Setembro 1.317 € 1.668 € 1.299 €
noite extra em Ras Al Khaima 46 € 88 € 39 €

Supl. Feriados Hotel Hilton Dubai Creek (pessoa/noite)* 87 €
*25 a 29 Jun + 30 Ago a 4 Set + 21 a 25 Nov

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea LISBOA / DUBAI / LISBOA com a Emirates na classe L; Transporte aeroporto DUBAI / hotel no Dubai / hotel em Ras Al-Khaimah / hotel no Dubai / aeroporto DUBAI (guia em espanhol); 
Estadia 4 noites em quarto standard nos hoteis do Dubai em regime de alojamento e pequeno almoço; Estadia de 3 noites em quarto standard nos hoteis de Ras Al-Khaimah em regime de alojamento e pequeno almoço; 
Meio dia de visita do Dubai (sem almoço e com entrada no Museu do Dubai incluída); seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de 
aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (302€/pessoa), sujeitas à reconfirmação no momento da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras 
de carácter pessoal; Taxas hoteleiras e locais (pagas localmente). IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.

Preços por pessoa APA
APA Duplo Single Triplo

1 Julho a 30 Setembro 1.350 € 1.736 € 1.324 €
noite extra em Ras Al Khaima 43 € 111 € 38 €

Supl. Feriados Hotel Hilton Dubai Creek (pessoa/noite)* 87 €
*25 a 29 Jun + 30 Ago a 4 Set + 21 a 25 Nov
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Dubai
OPCIONAIS

CITY TOUR DUBAI

Dias de Realização Sábados, Segundas e Quartas-feiras Duração 4 Horas Recomendações Roupa e Sapatos Confortáveis

Dubai, uma cidade rica que mistura o antigo e o novo, é o principal destino do Médio Oriente. Uma cidade de décadas que nasce no deserto e termina na Costa do Golfo.
A nossa rota leva-nos pelas magníficas vistas de Dubai Creek passando pela área histórica de Bastakia com as suas fascinantes casas antigas construídas por ricos comerciantes.
Faremos uma paragem em Fort Al Fahidi que completou 180 anos. Nessa localidade o Museu do Dubai regista o passado da cidade com todas as etapas do seu desenvolvimento. Continuamos a 
viagem por Abra – barco tradicional para cruzar o Creek até ao mercado das especiarias seguido do famoso mercado do ouro.
Possibilidade de paragem pelo caminho para fotos junto ao famoso Hotel Burj Al Arab e da Mesquita Jumeirah, um marco arquitetónico do Dubai. 

SAFARI PELAS DUNAS DO DESERTO

Dias de Realização Saídas Diárias Duração 5 Horas Recomendações Roupa e Sapatos Confortáveis Refeições Incluí Jantar Buffet Árabe com bebidas 
não alcoolicas incluídas

Aventura em veículo 4x4 rumo às dunas do deserto. Pelo caminho é possível avistar um oásis natural e uma quinta com camelos, cenário espetacular para fotografias.
Depois da aventura das dunas, fazemos uma paragem para apreciar o pôr-do-sol com a serenidade e beleza do deserto.
Seguimos para o acampamento beduíno onde terá a possibilidade de andar de camelo, fumar narguilé e fazer uma famosa tatuagem de hena ou simplesmente desfrutar da noite.

ABU DHABI TOUR

Dias de Realização Terças-feiras e Sábados Duração 7 Horas Recomendações Calças e camisas de manga larga, as senhoras 
devem cobrir os cabelos, braços e pernas Refeições Com ou sem almoço

Capital Federal do Dubai e um dos principais produtores de petróleo mundiais.
O nosso passeio começa no Dubai passando pelo famoso porto Jebel Ali, o maior porto construído pelo ser humano.
Neste tour é possível contemplar a grandeza do horizonte de Abu Dhabi bem como a Mesquita Branca, um das maiores do mundo. O passeio continua pelo coração da cidade onde é possível 
visitar a famosa Union Square que alberga temas simbólicos inspirados nos costumes árabes.
Após um passeio por Corniche, é possível visitar o Heritage Village uma recordação do passado para as gerações mais jovens. É possível ainda fazer compras no centro comercial Marina Mall que 
contém uma variedade de lojas de luxo e de souveniers.

BATEAUX DUBAI

Dias de Realização Todos os dias Duração 2 Horas Refeições Jantar com bebidas não alcoólicas incluídas

O Bateaux Dubai oferece uma experiência personalizada para explorar as vias navegáveis do Dubai Creek bem como desfrutar de uma culinária gourmet com pratos especiais preparados para 
uma culinária cómoda em um ambiente elegante com ar condicionado.
Relaxe e aproveite as vistas panorâmicas do Dubai com 4 pratos a la carte incluindo uma ampla secção de bebidas finas, entretenimento ao vivo e um serviço especializado. 

DHOW CRUISE

Dias de Realização Todos os Dias Duração 2 Horas

O Dhow (embarcação tradional árabe) é o cenário ideal para uma noite cheia de romantismo.
O Dhow é um barco de madeira tradicional que sempre funcionou como meio de transporte e revela os valores do velho beduíno. Este tour é uma volta ao passado aventureiro árabe de um 
tempo em que a economia do Dubai baseava-se na exploração e comércio das pérolas.
À bordo do barco será servido um delicioso buffet internacional com bebidas não alcoólicas incluídas, café chá e água. 

DUBAI MODERNO E BURJ KHALIFA

Dias de Realização Terças e Quintas-feiras e Domingos Duração 5 Horas

A cidade com o mais rápido crescimento do mundo irá encantá-lo com o seu horizonte que inclui os hotéis mais luxuosos do mundo.
Este tour começa no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, localizado ao lado do Dubai Mall, um dos maiores centros comerciais do mundo onde é possível visitar o famoso aquário de 50 
metros de largura. A viagem através do seu túnel irá levá-lo a uma experiência submarina excecional. Seguimos em direção ao Dubai Marina, uma zona que oferece um ambiente único seja para 
lazer ou negócios e em direção ao Palm Jumeirah a famosa e magnifica ilha artificial do Dubai onde podemos fazer uma paragem para fotos em frente ao hotel de luxo Atlantis The Palm. Este 
tour irá terminar no Souk Madinat Jumeirah, um mercado árabe colorido e vibrante. 

FERRARI WORLD PARK

Dias de Realização Todos os Dias Duração Conforme interesse do cliente, somente 
inclui entrada Recomendações Casual, sapatos confortáveis

O Parque World Ferrari está localizado na famosa ilha de de Yas, na cidade de Abu Dhabi.
O parque é um grande complexo de lazer que conta com um museu-galeria com todos os modelos clássicos da Ferrari.
Uma das atrações mais famosas do parque é a montanha russa mais rápida do mundo, com uma aceleração de 240km/h em menos de 5 segundos.
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Omã
Circuito | MUSCAT - NIZWA - WAHIBA SANDS

1 Julho a 30 Novembro

7 dias 5 noites desde 2.488€

Dia 1
LISBOA – DUBAI – MUSCAT
Comparência no aeroporto cerca de 3 horas antes da par-
tida para embarque em voo Emirates com destino a Omã 
via Dubai. Refeições e noite a bordo.

Dia 2
MUSCAT
Chegada ao Aeroporto Internacional de Muscat. Trans-
porte e alojamento no hotel escolhido. Após o check in, 
dia inteiramente livre para descansar e para atividades 
de caráter pessoal. 

Dia 3
MUSCAT – TANUF – JABREEN – WADI MAEEDEN – JEBEL 
AKHDAR – NIZWA
Após o pequeno-almoço, check out e saída do hotel às 
8h00.
Viagem até às nascentes do oásis de Tanuf. Num am-
biente místico e natural, na vila Tanuf conseguem vis-
lumbrar-se casas típicas construídas na montanha, hoje 
em ruínas, após terem sido destruídas em 1953 durante a 
guerra de Al Jabal, guerra essa que opôs Muscat ao Omã, 
na altura dois estados separados.
40 Km a Oeste de Nizwa, encontra-se a pequena cidade 
de Bahla, famosa pelo seu forte e pela sua cerâmica de 
barro única.
Continuando o percurso, a 45 Km de Nizwa, podemos 

avistar o Castelo de Jabreen, um dos mais imponentes 
de Omã. Construído durante a segunda metade do século 
XVII este castelo veio a tornar-se o centro da educação 
e aprendizagem do país. No castelo podem-se ver  mara-
vilhosas pinturas nos tetos bem como  complexos e de-
talhados trabalhos decorativos de madeira.
O Forte de Jabreen,  foi mandado construir pelo Imã Sul-
tan bin Saif Al Ya’arubi com a função de servir não só de 
fortaleza defensiva, mas também de alojamento para o 
próprio Imã. Os quartos e os seus tetos estão decora-
dos com madeiras finamente trabalhadas e esculpidas. 
Almoço.
Em seguida, visita ao Wadi de Maedeen. Este wadi, ou 
vale em português, está localizado na base da montanha 
e nele encontra-se uma belíssima nascente de água natu-
ral. Também aqui é possível observar-se o sistema tradi-
cional de irrigação utilizado durante séculos e que ainda 
hoje tem a função de manter o oásis. A viagem continua 
até Jebel Akhdar que se situa a 2800 metros acima do 
nível do mar.
Chegada ao hotel e alojamento.

Dia 4 
NIZWA – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS
Após o pequeno-almoço, Check out e saída do hotel às 
8h00.
Visita ao forte de Nizwa que foi estrategicamente cons-
truído no topo de uma colina de onde se podem observar 
cúpulas de várias cores e o mercado cheio de vida. Vale 
a pena dedicar algum tempo a conhecer o museu antes 
de explorar o souq.
Saída para Wadi Bani Khalid, o vale mais famoso da re-
gião de Sharqiyah. Neste vale existe uma corrente de 
água que mantém o mesmo fluxo o ano inteiro dando ori-
gem a piscinas naturais. Outra característica deste wadi 
são as suas grutas. É aconselhável trazer roupa e calçado 
confortáveis para caminhar, bem como roupa de praia 
para desfrutar das águas cristalinas. Almoço. 
Continuação da viagem para Wahiba Sands, região cujo 
nome teve origem na tribo Bani Wahiba. Esta área é 
ocupada por beduínos que entre Junho e Setembro se 
congregam em Al Huyawah – um oásis que faz fronteira 
com o deserto – para a colheita de tâmaras. É comum ver 
beduínos a deslocarem-se no deserto com os seus came-
los e a visita a uma das suas casas é ponto obrigatório 
nesta viagem de forma a vivenciar a hospitalidade omani. 
Antes de seguir para o acampamento, divirta-se com um 
emocionante passeio nas dunas.
Já no acampamento, saboreie um jantar tradicional 
árabe onde poderá também experimentar o café do Omã 

e as suas tâmaras.
Chegada ao acampamento e alojamento.

Dia 5 
WAHIBA SANDS – SUR – MUSCAT
Após o pequeno-almoço, saída do acampamento às 8h00. 
No regresso a Muscat pela região costeira, comece a sua 
viagem passando por Sur, historicamente conhecida pelo 
seu porto que, ainda hoje, tem um papel importante na 
vida da cidade. Sur foi ao longo do tempo ganhando re-
putação por ser um dos maiores centros de construção 
de Dhows, o tradicional veleiro utilizado nesta região do 
médio oriente. Visita à fábrica do Dhow. 
Após a visita, continuação da viagem passando por Qa-
lhat, Wadi Tiwi e Finns. Em Finns poderá desfrutar da 
lindíssima praia de areia branca. Paragem para almoço. 
Após a refeição, seguimos para Bimmah, onde segundo 
uma lenda local, um meteorito terá caído dando origem a 
uma pequena cratera onde hoje se encontra uma piscina 
natural de beleza impar. 
Antes de chegar a Muscat, tempo ainda para uma breve 
passagem pela pequena vila piscatória de Quriyat.
Chegada ao hotel e alojamento.

Dia 6
MUSCAT – DUBAI  - LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, Check 
out e transporte  ao Aeroporto Internacional de Muscat. 
Partida em voo da Emirates com destino a Lisboa via 
Dubai.

Dia 7
LISBOA
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços. 

Preços em quarto duplo por pessoa

Hotéis 3* Hotéis 4* Hotéis 5*

1 Julho a 30 Setembro 2.488 € 1 Julho a 30 Setembro 2.598 € 1 Julho a 30 Setembro 3.329 €

1 Outubro a 30 Novembro 2.517 € 1 Outubro a 30 Novembro 2.674 € 1 Outubro a 30 Novembro 3.776 €

Supl. Meia Pensão 120 € Supl. Meia Pensão 150 € Supl. Meia Pensão 175 €

Supl. Pensão Completa 230 € Supl. Pensão Completa 240 € Supl. Pensão Completa 255 €
Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares)

Muscat: Ibis Muscat
Nizwa: Falaj Daris

Wahiba Sands: Tenda tradicional omani

Muscat: Best Western
Nizwa: Golden Tulip Nizwa

Wahiba Sands: Acampamento safari no deserto

Muscat: Hotel Shangri La Al Waha
Nizwa: Alila Jebel Akdhar Resort

Wahiba Sands: Acampamento noturno no deserto

SERVIÇOS INCLUÍDOS:Passagem aerea Lisboa - Muscate - Lisboa, via Dubai com a Emirates na classe U; Transporte aeroporto MUSCATE / hotel / aeroporto MUSCATE; Estadia de 5 ou 8 noites, conforme o programa e nos hotéis 
informados em regime de alojamento e pequeno almoço (os hotéis do programa podem ser alterados por outros de categoria semelhante); Refeições conforme o programa (bebidas não incluídas); Guia em inglês durante 
todo o itinerário, água a bordo e entradas nos locais conforme o programa; A entrada nos monumentos está condicionada aos dias de fecho e feriados nacionais; Em algumas visitas deverá ter alguma preocupação com a 
indumentária (os homens deverão usar calças e as mulheres deverão ter braços, pernas e cabeça cobertos); seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP 
+ 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (337€/pessoa).
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal.
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Omã
Circuito | MUSCAT - NIZWA - WAHIBA SANDS - RA EL JINZ

1 Julho a 30 Novembro

10 dias 8 noites desde 3.425€

Dia 1
LISBOA – DUBAI – MUSCAT
Comparência no aeroporto cerca de 3 horas antes da par-
tida para embarque em voo Emirates com destino a Omã 
via Dubai. Refeições e noite a bordo.

Dia 2
MUSCAT
Chegada ao Aeroporto Internacional de Muscat. Trans-
porte e alojamento no hotel escolhido. Após o check in,  
dia inteiramente livre para descansar e para atividades 
de caráter pessoal. 

Dia 3
MUSCAT
Após o pequeno-almoço, saída do hotel. Durante a parte 
da manhã, visita da cidade a começar pela Grand Mos-
que. Em seguida visita do museu Bait Al Zubair onde se 
pode ganhar um bom conhecimento sobre a história e o 
desenvolvimento do Omã. Ainda antes do almoço, pas-
seio pelo Corniche, a marginal da cidade velha, visitando 
o mercado do peixe e o tradicional Muttrah Souq.
Após o almoço começamos a tarde com uma passagem 
breve pelo magnífico palácio Al Alam, o palácio oficial de 
sua majestade o Sultão Qaboos, palácio este que, é vi-
zinho dos fortes Mirani e Jalali que datam do século XVI.
Resto do dia livre.

Dia 4
MUSCAT – NIZWA – HOTTA CAVE – BIRKAT AL MAUZ 
– NIZWA
Após o pequeno-almoço, check-out do hotel e saída em 
direção a Nizwa para visitar o seu famoso forte. Em se-
guida, continuação para o Souq onde poderão encontrar 
peças artesanais típicas do Omã. Antes do almoço, tempo 
ainda para explorar Hotta Cave, uma das grutas mais fa-
mosas do país. Almoço.
Após a refeição, visita às plantações de tâmaras na vila 
de Birkat Al Mauz. Regresso a Nizwa. Alojamento no 
hotel.

Dia 5
NIZWA – BAHLA – JABREEN – AL HAMRA – MISFAT – 
NIZWA
Após o pequeno-almoço, saída do hotel em direção a 
Bahla, a mítica vila conhecida pela sua cerâmica. Aqui 
poderá visitar uma das olarias locais. Mais tarde breve 
paragem no castelo de Jabreen, construído no século 
XVII, e que conta com magníficos trabalhos de madeira 
esculpida bem como pinturas nos seus tectos. Almoço.

Depois do almoço. Oportunidade de visitar em Al Hamra 
as casas tradicionais, o oásis e, por fim, o museu Bait 
Al Safa. Continuação para Misfat, uma das mais antigas 
vilas do Omã. O sistema secular de irrigação Falaj, aqui 
utilizado, é um dos mais antigos do seu género. Regresso 
a Nizwa. Alojamento no hotel.

Dia 6
NIZWA – SINAW – WABI BANI KHALID – WAHIBA SANDS
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e partida em di-
reção a Sinaw para visitar o famoso mercado. Conti-
nuação para Wadi Bani Khalid, onde se podem avistar 
pequenas aldeias integradas nas montanhas. Este wadi, 
ou vale em português, é de longe um dos mais conhecidos 
nesta região. Aqui existe uma corrente de água que man-
tém o mesmo fluxo o ano inteiro dando origem a piscinas 
naturais. Outra característica deste wadi são as suas gru-
tas. É aconselhável trazer roupa e calçado confortáveis 
para caminhar bem como roupa de praia para disfrutar 
das suas águas cristalinas. Almoço.
Após o almoço, saída para Wahiba Sands, uma vastíssima 
área de dunas com tons que vão desde o vermelho ao 
branco e que chegam a atingir os 200 metros de altura. 
As constantes mutações de cores destas dunas são um 
autêntico regalo para qualquer fotógrafo. Wahiba Sands 
é também conhecida pela sua tribo de beduínos, que são 
um excelente exemplo da hospitalidade omani sendo 
por isso de paragem obrigatória a visita a uma destas 
famílias no seu habitat natural. Jantar e alojamento no 
acampamento.

Dia 7
WAHIBA SANDS – SUR – RAS AL JINZ – RAS AL HADD
Na eventualidade deste dia da viagem ser um Sábado, 
saída do acampamento por volta das 3 da manhã a fim 
de ir assistir a uma clássica corrida de camelos após a 
qual se regressa ao acampamento para tomar o peque-
no-almoço. 
Saída com destino a Sur, historicamente conhecida pelo 
seu porto que, ainda hoje, tem um papel importante na 
vida da cidade. Sur foi ao longo do tempo ganhando re-
putação por ser um do maiores centros de construção 
de Dhows, o tradicional veleiro utilizado nesta região do 
médio oriente. Visita da cidade onde se inclui a ida à 
fábrica do Dhow e ao mercado do peixe. 
Após o almoço, continuação da viagem até Ras Al Hadd, 
um autêntico santuário de tartarugas verdes. Check-in no 
hotel. À noite, tempo ainda para uma ida até ao centro 
de pesquisa científico de Ras Al Jinz onde, com uma vi-
sita guiada, poderá ter a oportunidade de ver tartarugas 

a virem até à praia para fazerem os seus ninhos. Uma 
experiência única.
Regresso ao hotel.

Dia 8
RAS AL JINZ – QALHAT – WADI TIWI – BIMMAH – WADI 
ARABAEEN – MUSCAT
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e saída em direção 
a Qalhat a fim de visitar o mausoléu de Bibi Miriam, um 
autêntico testemunho dos antepassados do Omã. Conti-
nuando para norte pela belíssima estrada costeira, pas-
samos por Wadi Tiwi a caminho de Bimmah onde segundo 
uma lenda local, um meteorito terá caído dando origem a 
uma pequena cratera onde hoje se encontra uma piscina 
natural em tons de azul turquesa. 
Chegando à vila piscatória de Quriyat, existem elevadas 
probabilidades de se avistarem flamingos ou até mesmo 
águias. De seguida, e já em Wadi Arabaeen, é altura de 
disfrutar das piscinas naturais que este local oferece. 
Continuação para Muscat. Chegada e alojamento no 
hotel.

Dia 9
MUSCAT – DUBAI – LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, Check 
out e transporte  ao Aeroporto Internacional de Muscat. 
Partida em voo da Emirates com destino a Lisboa via 
Dubai.

Dia 10
LISBOA
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Preços em quarto duplo por pessoa

Hotéis 3* Hotéis 4* Hotéis 5*

1 Julho a 30 Setembro 3.425 € 1 Julho a 30 Setembro 3.585 € 1 Julho a 30 Setembro 4.773 €

1 Outubro a 30 Novembro 3.455 € 1 Outubro a 30 Novembro 3.741 € 1 Outubro a 30 Novembro 5.445 €

Supl. Meia Pensão 180 € Supl. Meia Pensão 187 € Supl. Meia Pensão 193 €

Supl. Pensão Completa 370 € Supl. Pensão Completa 385 € Supl. Pensão Completa 390 €
Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares)

Muscat: Ibis Muscat
Nizwa: Falaj Daris

Wahiba Sands: Tenda tradicional omani
Ras El Jinz: Turtle Beach Resort 3* (quarto king fish)

Muscat: Best Western
Nizwa: Golden Tulip Nizwa

Wahiba Sands: Acampamento safari no deserto
Ras El Jinz: Turtle Beach Resort 3* (quarto habour standard)

Muscat: Hotel Shangri La Al Waha
Nizwa: Alila Jebel Akdhar Resort

Wahiba Sands: Acampamento noturno no deserto
Ras El Jinz: Turtle Beach Resort 3* (quarto habour Vista Mar)

SERVIÇOS INCLUÍDOS:Passagem aerea Lisboa - Muscate - Lisboa, via Dubai com a Emirates na classe U; Transporte aeroporto MUSCATE / hotel / aeroporto MUSCATE; Estadia de 5 ou 8 noites, conforme o programa e nos hotéis 
informados em regime de alojamento e pequeno almoço (os hotéis do programa podem ser alterados por outros de categoria semelhante); Refeições conforme o programa (bebidas não incluídas); Guia em inglês durante 
todo o itinerário, água a bordo e entradas nos locais conforme o programa; A entrada nos monumentos está condicionada aos dias de fecho e feriados nacionais; Em algumas visitas deverá ter alguma preocupação com a 
indumentária (os homens deverão usar calças e as mulheres deverão ter braços, pernas e cabeça cobertos); seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP 
+ 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (337€/pessoa).
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal.
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Maldivas
1 Julho a 30 Novembro

8 dias 7 noites desde 1.763€

Sun Island Resort and Spa * * * * *

Paradise Island Resort & Spa * * * * *

Preços por pessoa Standard Beach Bungalow 

MP Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

1 a 13 Julho 1.763 € 2.245 € 1.691 € 1.349 €

Noite extra 69 € 139 € 60 € 52 €

14 a 31 Julho 1.859 € 2.342 € 1.787 € 1.423 €

Noite exta 69 € 139 € 60 € 52 €

1 a 31 Agosto 1.967 € 2.558 € 1.884 € 1.423 €

Noite exta 86 € 173 € 74 € 52 €

1 Setembro a 31 Outubro 1.817 € 2.353 € 1.738 € 1.351 €

Noite exta 79 € 157 € 67 € 52 €

1 a 30 Novembro 1.863 € 2.445 € 1.780 € 1.351 €

Noite exta 85 € 171 € 73 € 52 €

Importante: Transporte entre Male e o hotel (e vice versa): voo doméstico

Preços por pessoa Standard Beach Bungalow 

MP Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

1 a 13 Julho 1.857 € 2.547 € 1.763 € 1.398 €

Noite extra 99 € 199 € 87 € 71 €

14 a 25 Julho 1.953 € 2.643 € 1.859 € 1.471 €

Noite exta 99 € 199 € 87 € 71 €

26 Julho a 31 Agosto 2.186 € 3.109 € 2.070 € 1.471 €

Noite exta 135 € 270 € 118 € 71 €

1 Setembro a 31 Outubro 1.911 € 2.655 € 1.813 € 1.398 €

Noite exta 109 € 218 € 95 € 71 €

1 a 30 Novembro 1.965 € 2.763 € 1.860 € 1.398 €

Noite exta 117 € 234 € 99 € 71 €

Importante: Transporte entre Male e o hotel (e vice versa): lancha rápida

SERVIÇOS INCLUÍDOS:Passagem aerea Lisboa / Maldivas / Lisboa via Dubai em classe L com a Emirates; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto; Estadia de 7 noites nas tipologias de quarto e regimes informados em 
cada hotel; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (337€/pessoa), 
sujeitos à reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxas locais; Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período 
da viagem coincidir com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.

SUPLEMENTO OBRIGATÓRIOS DE TARIFA AÉREA valores por pessoa ida e volta

1 a 13 Agosto (classe U) 195 € 14 Agosto a 7 Setembro (classe Q) 97 €
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Palm Beach Resort & Spa * * * *
Preços por pessoa Junior suite sunrise side 

TI Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

1 a 13 Julho 3.315 € 3.398 € 3.168 € 2.189 €

Noite extra 235 € 247 € 214 € 130 €

14 a 31 Julho 3.411 € 3.495 € 3.265 € 2.262 €

Noite exta 235 € 247 € 214 € 130 €

1 a 25 Agosto 3.799 € 4.584 € 3.611 € 2.436 €

Noite exta 292 € 407 € 264 € 156 €

26 Agosto a 30 Novembro  3.498 € 4.238 € 3.348 € 2.281 €

Noite exta 262 € 370 € 240 € 144 €
Importante: Transporte entre Male e o hotel (e vice versa) em Hidroavião

Niyama Maldives * * * * *
Preços por pessoa Beach Studio 

APA Duplo Single Triplo

1 a 13 Julho 5.119 € 8.511 € 4.540 €
Noite extra 497 € 994 € 412 €

14 a 31 Julho 5.215 € 8.599 € 4.636 €
Noite exta 497 € 994 € 412 €

1 a 31 Agosto 5.610 € 9.396 € 4.899 €
Noite exta 555 € 1.110 € 451 €

1 a 07 Setembro 5.514 € 9.300 € 4.803 €
1 Outubro a 30 Novembro 555 € 1.110 € 451 €

8 a 30 Setembro 5.119 € 8.511 € 4.540 €
Noite exta 497 € 994 € 412 €

Importante: Transporte entre Male e o hotel (e vice versa) em Hidroavião

Gangehi Island Resort * * * *
Preços por pessoa Junior suite sunrise side 

APA Duplo Single

1 a 13 Julho 2.110 € 2.694 €

Noite extra 86 € 173 €

14 a 31 Julho 2.200 € 2.790 €

Noite exta 86 € 173 €

1 Agosto a 31 Outubro 2.292 € 2.923 €

Noite exta 100 € 192 €

Importante: Transporte entre Male e o hotel (e vice versa) em Hidroavião

Maldivas
1 Julho a 30 Novembro

8 dias 7 noites desde 1.763€

SERVIÇOS INCLUÍDOS:Passagem aerea Lisboa / Maldivas / Lisboa via Dubai em classe L com a Emirates; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto; Estadia de 7 noites nas tipologias de quarto e regimes informados em cada 
hotel; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (337€/pessoa), sujeitos à 
reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxas locais; Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir 
com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.

SUPLEMENTO OBRIGATÓRIOS DE TARIFA AÉREA valores por pessoa ida e volta

1 a 13 Agosto (classe U) 195 € 14 Agosto a 7 Setembro (classe Q) 97 €
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Maurícias

Coin de Mire Attitude * * *

1 Julho a 31 Outubro

8 dias 7 noites desde 1.562€

Preços por pessoa MP
Datas Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  18 Setembro 1.562 € 1.779 € 1.545 € 1.024 €

Noite extra 53 € 85 € 50 € -
1 a 31 Outubro 1.649 € 1.921 € 1.639 € 1.024 €

Noite exta 65 € 105 € 64 € -
Supl. TI / 7 noites 232 € 115 €

Emeraude Beach Attitude * * *
Preços por pessoa TI

Datas Duplo Single

1 Julho a  18 Setembro 1.779 € 2.131 €
Noite extra 85 € 136 €

1 a 31 Outubro 1.860 € 2.245 €
Noite exta 96 € 153 €

Hilton Mauritius * * * * *

Shanti Maurice a Nira Resort * * * * *

Preços por pessoa MP
Datas Duplo Single Criança

2-11 anos
1 Julho a  18 Setembro 2.285 € 3.210 € 1.024 €

Noite extra 222 € 412 € -
1 a 31 Outubro 2.839 € 4.286 € 1.024 €

Noite exta 279 € 527 € -
Supl. PC - 7 noites 175 € 91 €

Preços por pessoa MP
Datas Duplo Single Criança

2-11 anos
1 Julho a  18 Setembro 3.544 € 4.966 € 1.024 €

Noite extra 343 € 551 € -
1 a 31 Outubro 3.938 € 5.754 € 1.024 €

Noite exta 399 € 667 € -
Supl. PC - 7 noites 266 € 134 €

SUPLEMENTO OBRIGATÓRIOS DE TARIFA AÉREA valores por pessoa ida e volta

14 a 31 Jul + 14 Ago a 7 Set (classe Q) 88 € 1 a 13 Ago (classe U) 298 €

Le Meridien Ile Maurice * * * *

Sofitel So Mauritius * * * * *

Preços por pessoa MP
Datas Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos
1 Julho a  18 Setembro 2.122 € 2.586 € 2.046 € 1.024 €

Noite extra 135 € 199 € 123 € -
01 a 31 Outubro 2.472 € 3.111 € 2.166 € 1.024 €

Noite exta 186 € 279 € 141 € -
Supl. PC - 7 noites 135 € 70 €
Supl. TI / 7 noites 322 € 217 €

Preços por pessoa APA
Datas Duplo Single Criança

2-11 anos
1 Julho a  18 Setembro 1.886 € 2.157 € 1.024 €

Noite extra 99 € 140 € -
01 a 31 Outubro 2.293 € 2.726 € 1.024 €

Noite exta 160 € 223 € -
Supl. MP - 7 noites 392 € 204 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aerea Lisboa / Mauricias / Lisboa via Dubai em classe L com a Emirates; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto; Estadia de 7 noites em quarto standard e nos regimes informados em cada 
hotel; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (371€/pessoa), sujeitos 
à reconfirmação no ato da emissão; SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir com 
diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.
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SUPLEMENTO OBRIGATÓRIOS DE TARIFA AÉREA valores por pessoa ida e volta

1 a 13 Agosto (classe U) 222 € 14 Agosto a 7 Setembro (classe Q) 99 €

Seicheles
01 Julho a 31 Outubro

8 dias 7 noites desde 1.896€

Avani Seychelles
Barbarons Resort & Spa * * * * *

Preços por pessoa Avani Standard Room

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

1 a 13 Jul + 1 Set a 31 Out 2.163 € 2.933 € 2.076 € 1.056 €

Noite Extra 130 € 240 € 118 € -

14 Jul a 31 Ago 2.371 € 3.316 € 2.248 € 1.133 €

Noite Extra 145 € 280 € 128 € -

Coral
Strand Hotel * * * * *

Preços por pessoa Standard Mountain Facing

APA Duplo Single

1 a 13 Jul + 28 Ago a 30 Set 1.896 € 2.417 €
Noite Extra 92 € 166 €
14 a 31 Jul 1.999 € 2.520 €
Noite Extra 92 € 166 €
1 a 27 Ago 2.121 € 2.765 €

Noite Extra 109 € 199 €
1 a 31 Out 1.958 € 2.540 €

Noite Extra 99 € 184 €

Constance
Ephelia Seychelles * * * * *

Preços por pessoa Junior Suite 

MP Duplo Single Criança
2-11 anos

1 a 13 Jul 2.969 € 3.910 € 1.599 €

Noite Extra 245 € 379 € 79 €

14 a 31 Jul 3.386 € 4.636 € 1.685 €

Noite Extra 290 € 469 € 79 €

1 Ago a 31 Out 3.284 € 4.533 € 1.599 €

Noite Extra 290 € 469 € 79 €

Double Tree
By Hilton Seychelles * * * *

Preços por pessoa King Guest Oceanview Room 

APA Duplo Single Triplo Criança
2-11 anos

1 a 13 Jul 2.730 € 3.222 € 2.067 € 1.056 €

Noite Extra 211 € 281 € 116 € -

14 Jul a 26 Ago 2.714 € 3.876 € 2.353 € 1.133 €

Noite Extra 194 € 360 € 143 € -

27 Ago a 31 Out 2.375 € 3.299 € 2.093 € 1.056 €

Noite Extra 160 € 293 € 120 € -

SERVIÇOS INCLUÍDOS:Passagem aerea Lisboa / Seicheles / Lisboa via Dubai em classe L com a Emirates; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto; Estadia de 7 noites nas tipologias de quarto e regimes informados em cada 
hotel; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (337€/pessoa), sujeitos à 
reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Taxas locais; Outros que não mencionados no programa tais como vistos, bebidas e extras de carácter pessoal. IMPORTANTE: Quando o período da viagem coincidir 
com diferentes períodos do hotel, aplicam-se as tarifas apresentadas pelo nosso site.
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Myanmar
1 Julho a 31 Outubro

11 dias 9 noites desde 2.510€

Dia 1
LISBOA – DUBAI – RANGUM
Comparência no aeroporto cerca de 3 horas antes da 
partida para embarque em voo Emirates com destino a 
Rangum via Dubai. Refeições e noite a bordo.

Dia 2
RANGUM
(conforme a época da viagem e a hora de chegada o 
programa deste dia pode ser alterado)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Rangum. Re-
ceção, transporte e alojamento no hotel escolhido.  
Tempo e almoço livres.
Da parte da tarde, em horário a combinar localmente, 
pick up no hotel para realização de meio dia de visita 
de cidade de Rangum. A primeira paragem da visita tem 
lugar no Templo do Buddha at Chauk H Tat Gyi, que 
abriga uma das mais reverenciadas imagens do Buda re-
clinado e mede 66 metros, um dos maiores de Myanmar. 
Continuação do tour e paragem para fotos no Karaweik 
Hall, palácio localizado na margem oriental do Lago Kan-
dawgyi. A sua construção baseou-se na barcaça real de 
Pyigyimon.
Para finalizar este passeio, visita a um dos lugares mais 
sagrados de Myanmar, a colina de Singuttara, onde está 
situado o pagode Shwedagon. Nele estão guardadas as 
relíquias de quatro antigos Budas.
Ao final do dia, regresso ao hotel e alojamento. 

Dia 3
RANGUM – MANDALAY
Após o pequeno almoço, transporte para o aeroporto 
para embarque em voo doméstico com destino a Manda-
lay (duração de cerca de uma hora e meia).
Visita de dia inteiro à cidade de Mandalay. É considerada 
a segunda maior cidade de Myanmar. Visita ao Templo 
do Buda de Mahamuni, um dos mais famosos Budas de 
Myanmar. Continuação do tour com visita de uma Oficina 
de artesãos de seda bem como de tapeçaria seguida de 
visita de outra oficina de folhas de ouro.  
Almoço livre.
Da parte da tarde, visita ao Mosteiro do Palácio de Ouro, 
um excelente exemplo de construção tradicional de ma-
deira, bem como o Pagode Kuthodaw que contém o maior 
livro do mundo escrito em pedra mámore. Continuação 
da viagem até Mandalay Hil para apreciar o por do sol e 
a vista sobre a cidade.
Ao final do dia, check in e  alojamento no hotel.

Dia 4 
MANDALAY – AMARATURA – MINGUN
Pequeno almoço no hotel.   
Em hora a combinar, saída para realização de um passeio 
de barco pelo rio Ayeyarwaddy (duração de cerca de 1 
hora – viagem de Mandalay até Mingun). Visita ao famoso 
Sino Mingun que pesa cerca de 90 toneladas. Continuação 
da visita pelo Pagode Hsinbyume – o pagode branco.
Regresso a Mandalaya de barco. Almoço livre.
Da parte da tarde, viagem até Amarapura – antiga capital 
de Myanmar – que está localizada a cerca de 15 quilome-
tros de Mandalay. Localidade conhecida pela tradicional 
tecelagem de seda e algodão e fundição de cobre. Visita 
ao Mosteiro Mahagandayon onde vivem e estudam cerca 
de mil monges.
Regresso ao hotel.

Dia 5 
MANDALAY – BAGAN DE BARCO
Após o pequeno almoço, transporte para Gaw Wein Jetty 
e embarque para navegação com destino a Bagan. Em-
barque por volta das 06:00 e partida do barco às 06:30. 
Almoço livre.
Chegada a Bagan e visita às suas ruínas. A maior parte 
dos seus edifícios foi construída entre os séculos XI e 
XIII, durante o período em que Bagan era a capital do 
Primeiro Império birmanês.
Fim do passeio e alojamento no hotel.

Dia 6
BAGAN
Pequeno almoço no hotel.
Após o pequeno almoço e em hora a combinar, início do 
city tour panorâmico por Bagan.  Pela manhã, visita ao 
Mercado Nyaung Oo, onde é possível presenciar a forma 
como os seus habitantes fazem as suas compras (frutas, 
vegetais, folhas de chás, peixes e até vestuário).
Continuaremos o dia com visitas aos mais emblemáticos 
pagodes e templos de Bagan, incluindo o Pagode Shwezi-
gon, o Templo Ku Byanuk Gyi, o Templo Khay Min Ga e 
o Templo Ananda. Paragem para almoço (não incluído).
Em seguida, partida rumo ao Pagode Bupaya para apre-
ciar o pôr-do-sol no Rio Ayeyardwaddy.
Regresso ao hotel e alojamento. 

Dia 7
BAGAN – HEHO  - PINDAYA – KALAW
Após o pequeno almoço, transporte para o aeroporto de 
Bagan para embarque em voo doméstico com destino a 
Heho (via Mandalay).
Visita às cavernas de Pindaya. Local de peregrinação 
budista e atração turística localizada em uma crista de 
calcário na região de Myelat. Existem três cavernas no 
cume que corre norte-sul, mas apenas a caverna do sul 
pode ser visitada e explorada. A caverna do sul de Pin-
daya pode ser visitada e estende-se por cerca de 490 pés 
ao longo de um caminho desgastado. É conhecido pelo 
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seu interior que contém mais de 8.000 imagens de Buda. 
Algumas das estátuas e imagens antigas da caverna têm 
inscrições datadas do final do século XVIII, ou período 
inicial de Konbaung, a mais antiga data de 1773.
Almoço livre.
Continuação da viagem por uma estrada estreita, sinuosa 
e acidentada (30 km - 1 hora) através das colinas de Shan 
para Kalaw, uma estação de colina nova, na margem do 
Planalto de Shan, que é um centro de mercado para as 
minorias étnicas das regiões vizinhas. 

Dia 8
VIAGEM PARA LAGO INLE
Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar, viagem 
até Nyaung Shwe e viagem de barco para excursão de dia 
inteiro de barco no Lago Inle.
A região do Lago Inle é um dos destinos mais desejados 
de Myanmar. Trata-se de um lago vasto e sereno - 13,5 
milhas de comprimento e 7 milhas de largura - cercado 
por pântanos e jardins flutuantes, onde aldeias de pala-
fitas e templos budistas se elevam acima da água e os 
pescadores Intha propulsam seus barcos através de sua 
técnica única de remar com as pernas . Ao redor do lago 
estão as Colinas, lar de inúmeras minorias: Shan, Pa-O, 
Taung Yo, Danu, Kayah e Danaw, que descem das suas al-
deias para os mercados que surgem em torno das cidades 
da região em um ciclo de cinco dias.
Visita ao Pagode de Phaung Daw Oo, o sítio religioso mais 

sagrado do estado do sul de Shan, datado do século XVIII.
Regresso e alojamento no hotel. 
Dia 9
LAGO INLE
Pequeno almoço no hotel.
Visita a um mercado local na região do Lago Inle (apenas 
nos dias de mercado) em conjunto uma visita com ofici-
nas de ouro e prata Smith na vila de Ywama; Em seguida, 
embarque em um barco para a margem ocidental do Lago 
Inle, onde encontramos um caminho de escada que leva 
ao bem Escondido complex do Pagode Shwe Inn Thein.
Continuação da viagem de barco para visitar o mosteiro 
Nga Phe Kyaung, um dos mais antigos do lago. Dentro do 
seu grande salão de meditação de madeira existem mais 
de 200 estátuas antigas de Buda. O mosteiro é famoso 
pelos seus gatos, que foram treinados pelos monges para 
saltar através de pequenos aros.
Regresso ao hotel e alojamento.

Dia 10
VOO PARA RANGUM
Pequeno almoço no hotel.
Em hora a combinar transporte para o Aeroporto Heho 
para embarque em voo doméstico com destino a Rangum.
À chegada ao Aeroporto de Rangum, pick up para meio 
dia de visita de cidade do Rangum Colonial. Durante este 
passeio é possível visitar Chinatown, Indian Quarter, 
Hindu Temples  a Sinagoga Judaica. Continuação do pro-

grama para visita ao magnífico Buda em Chauk Htat Gyi.
Neste dia, também é possível visitarmos um dos monu-
mentos mais espetaculares do mundo - Pagode Shweda-
gon. Trata-se de um dos locais mais sagrados do budismo 
e está adornado com milhares de placas de ouro, junta-
mente com diamantes e outras pedras preciosas.
No final do passeio, terá a oportunidade de fazer uma 
viagem de 30-45 minutos a bordo do comboio circular. O 
tour acaba no “Scott’s Market (encerra à segunda feira).  
Após o tour, check in no hotel.
Resto do dia livre até a hora combinada para transporte 
para o Aeroporto de Rangum e embarque com destino a 
Lisboa (via Dubai).

Dia 11
RANGUM – DUBAI – LISBOA
Viagem com destino a Lisboa. Refeições à bordo.
Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços. 

Preços em quarto duplo por pessoa (mínimo 2 pessoas)

Hotéis 3* Hotéis 4* Hotéis 5*

1 Julho a 30 Setembro 2.510 € 1 Julho a 30 Setembro 2.639 € 1 Julho a 30 Setembro 2.853 €

1 a 31 Outubro 2.652 € 1 a 31 Outubro 2.853 € 1 a 31 Outubro 3.150 €

Supl. 8 almoços 157 € Supl. 8 almoços 157 € Supl. 8 almoços 157 €

Supl. 9 Jantares 262 € Supl. 9 Jantares 321 € Supl. 9 Jantares 356 €

Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares) Hotéis do programa (ou similares)

Rangum: Ibis Styles Yangon
Mandalay: Yadanarbon Mandalay

Bagan: Amata Boutique Hotel
Kalaw: Kalaw Princess Hotel
Lago Inle: Ann Heritage Hotel

Rangum: Best Western Green Hill
Mandalay: Bagan King

Bagan: Tharabar Gate hotel
Kalaw: Amara Mountain Hotel

Lago Inle: Ananta Inle Hotel by Amazing

Rangum: Chatrium Hotel Royal Lake
Mandalay: Mandalay Hill Resort

Bagan: Bagan Lodge
Kalaw: Amara Mountain Hotel
Lago Inle: Sanctum Inle Resort

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa / Rangum / Lisboa via Dubai em classe L com a Emirates; Transporte e tours com guias em inglês em carros com ar condicionado; Estadia de 9 noites em quarto standard nos 
hotéis referidos no programa em regime de alojamento e pequeno almoço (os hotéis poderão ser substituídos por outros de categoria similar); Voo doméstico Rangum - Mandalay; Bagana – Heho; Heho - Rangum; Entradas 
nos monumentos conforme referido no programa; Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa 
de combustível (364€/pessoa), sujeitos à reconfirmação no ato da emissão. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Refeições que não estejam referidas no programa; Visto de entrada em Myanmar: 50 usd por pessoa (pago e tratado no 
momento da chegada); Outros que não mencionados no programa tais como taxas de aeroporto dos voos domésticos, bebidas e extras de carácter pessoal. Para triplos, individuais e crianças consulte-nos.

SUPLEMENTO OBRIGATÓRIOS DE TARIFA AÉREA valores por pessoa ida e volta

14 a 31 Julho e de 14 Aug a 7 Setembro (classe Q) 89 € 1 a 13 Agosto (classe U) 299 €
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Condições Gerais
Os termos constantes das Condições Particulares, caso 
existam, prevalecem sobre o disposto nas presentes 
Condições Gerais prevalecendo, também, sobre quais-
quer estipulações adicionais acordadas entre o Cliente 
e a Agência.
Os serviços e produtos contidos neste site e nos nossos 
programas de viagens são oferecidos ao Cliente nos ter-
mos e condições aqui expressos.
Ao adquirir um dos nossos programas de viagens organi-
zadas, a Agência de Viagens e o Cliente reconhecem e 
aceitam todos os termos e condições aqui estabelecidos.
ERRATAS: Qualquer erro ou variação detectada depois 
da publicação dos catálogos, folhetos ou promoções será 
incluído e actualizado nas Erratas junto dos respectivos. 
A aquisição dos nossos serviços de viagens organizadas 
implica o seu conhecimento e a aceitação. Pedimos que 
esteja atento ao nosso site para que tenha sempre a in-
formação actualizada.

A - ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens constantes deste ca-
tálogo foram realizada por Sonhando Organização de 
Viagens S.A., com sede em Rua das Sesmarias, 3, Quin-
ta da Beloura Sintra 2710-692 Sintra, Lisboa, Portugal, 
Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101, com o capital social 
realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de 
Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o 
RNAVT nº2302.

B - INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do 
preço do serviço, liquidando os restantes 75% até 21 dias 
antes do início do serviço. Se a inscrição ocorrer a 21 ou 
menos dias da data de início do serviço, o preço total 
do mesmo deverá ser pago no acto da inscrição, ficando 
esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores 
da confirmação das reservas para todos os serviços. A 
Sonhando, S.A. reserva-se no direito de anular qualquer 
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas 
condições acima mencionadas.

C - DESPESAS DE RESERVA
Por cada reserva serão cobradas as seguintes verbas (não 
reembolsáveis): Despesas de reserva – €20,00.
 A Sonhando não cobra despesas de reserva nos voos 
especiais directos.

D - DESPESAS DE ALTERAÇÃO OU REEMISSÃO
Por cada alteração ou reemissão (nomes, datas, tipo de 
apartamento ou quarto, viagem, etc.) será cobrada uma 
taxa, no mínimo, de €30,00 não reembolsáveis.
Nota: O ponto D não é aplicado quando existem des-
pesas de alteração ou reemissões de casos específicos 
mencionados e/ou determinados pela Sonhando, S.A. No 
caso de bilhetes de avião IATA será cobrada a taxa cor-
respondente à alteração ou reemissão efectuada exigida 
pela companhia aérea em questão.

E - CESSÃO DA INSCRIÇÃO
1. O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se subs-
tituir por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem organizada, desde que informe 
a agência vendedora e consequentemente a organizado-
ra, por forma escrita, até 7 dias antes da data prevista 
para a partida e que tal cessão seja possível nos termos 
dos regulamentos de transporte aplicáveis à situação e 
os diferentes fornecedores de serviços da viagem acei-
tem a sua substituição.
2. Quando se trate de cruzeiros e viagens aéreas de lon-
go curso, o prazo previsto no número anterior é alargado 
para 15 dias.
3. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente 
o cedente e o cessionário pelo pagamento integral do 
preço da viagem e pelos eventuais encargos adicionais 
originados pela mesma.
4. À Sonhando, S.A. ressalva-se o direito de não aplicar 
esta condição sempre que se trate de viagens organi-
zadas que incluam transporte aéreo em Companhias 
Aéreas Regulares na medida em que estas reservas são 
pessoais e intransmissíveis.

F – DESISTÊNCIAS/CANCELAMENTOS
1. O cliente pode sempre desistir da viagem/estada 
previamente confirmada, devendo a agência organi-
zadora, e por conseguinte a vendedora, reembolsá-lo 
do montante antecipadamente pago deduzindo todos 
os encargos a que a desistência dê lugar e ainda uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço do serviço 
(mínimo €20,00).
2. O cancelamento de reserva deve ser requerido por 
escrito, obrigando ao pagamento não reembolsável dos 
seguintes valores:
 2.1. entre 21 a 15 dias antes da data da partida - 50% 
do dossier
 2.2. entre 15 a 0 dias antes da data de partida – 100% 
do dossier
 Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 
diferença entre a quantia paga e os montantes acima 
referidos.
3. No caso específico de cancelamentos abrangidos pelo 

seguro de viagens englobado nas viagens organizadas 
dos programas da Sonhando, S.A., o cliente deverá ac-
tivar de imediato o seguro através do 210 014 219 in-
dicando com clareza o nome da pessoa segura, idade, 
morada, contacto telefónico, motivo de cancelamento/
desistência devidamente justificado e nome da agência 
organizadora, para que a seguradora analise e reembol-
se, se assim for o caso, directamente o cliente. Neste 
caso a Sonhando S.A. emitirá factura à agência vende-
dora com despesas de cancelamento de acordo com o 
estipulado nas alíneas 2.1 e 2.2.

G – MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para 
uma determinada data ou viagem, desejar mudar a sua 
inscrição para outra viagem organizada ou para a mesma 
com data de partida diferente, deverá pagar a taxa de 
“Despesas de Alteração ou Reemissão” (ponto D). Con-
tudo, quando a mudança tiver lugar entre 21 dias ou 
menos de antecedência em relação à data da partida da 
viagem para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, 
fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica 
“Desistências/Cancelamentos” (ponto F).

H - ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIO
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a 
agência organizadora poderá alterar a ordem dos per-
cursos, modificar as horas de partida, substituir o tipo de 
aeronave e/ou a companhia aérea ou substituir qualquer 
dos hotéis previstos por outros de categoria e localiza-
ção similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a 
suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre 
direito ao reembolso das quantias pagas.

I - PREÇO
Todos os preços mencionados no programa, salvo se 
mencionado outro, quer sejam pacote, quer sejam ser-
viços sem transporte incluído ou de apenas transporte, 
são sempre por pessoa. No caso de venda apenas só de 
estada (hotel / apartamento) e quando não houver in-
dicação contrária no programa, o preço mencionado é 
por pessoa e por noite. O preço a pagar é exactamente 
o que está publicado, nas condições e classes e/ou cate-
gorias apresentadas.

J - ALTERAÇÕES AO PREÇO
1. Os preços constantes do programa estão baseados 
nos custos de serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos 
a alteração legais que resulte das variações no custo 
da aeronave ou outros transportes, do combustível, de 
direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Em via-
gens organizadas, sempre que se verifique uma altera-
ção ao preço e/ou taxas, o cliente será imediatamente 
informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for 
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua ins-
crição nos mesmos termos e condições que os previstos 
na rubrica “Impossibilidade de cumprimento” (ponto K). 
À Sonhando S.A. ressalva-se o direito de publicar tais 
alterações no seu site como forma de garantir a infor-
mação atempada dos clientes respeitando o prazo legal 
de 20 dias antes da data de partida ou imediatamente 
após a informação dada pelos fornecedores quer sejam 
eles companhia aéreas, unidades hoteleiras ou outros.
2. Atendendo às alterações ao preço, podem existir dife-
renças de preços nos canais de venda da agência organi-
zadora, como sejam sistemas de reservas por telefone, 
portais na Internet e nas próprias agência de vendedoras 
resultantes da gestão comercial individual do programa 
alheia à agência organizadora.

K - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora 
esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum ser-
viço essencial constante do programa de viagem, tem 
o cliente direito a desistir da viagem sem qualquer 
penalização, sendo imediatamente reembolsado de to-
das as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar por 
escrito uma alteração e eventual variação de preço. Se 
os referidos factos não imputáveis à agência organiza-
dora vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o cliente ainda optar por participar numa outra viagem 
organizada de preço equivalente. Se a viagem organiza-
da proposta em substituição for de preço inferior, será o 
cliente reembolsado da respectiva diferença.

L – MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A agência organizadora reserva-se o direito de cancelar 
a viagem organizada caso o número de participantes 
seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o clien-
te será informado por escrito do cancelamento com 
pelo menos 8 dias de antecedência, não havendo neste 
caso específico, responsabilidade civil da agência pela 
rescisão.

M - REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer 
reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não 

prestação de serviços previstos no programa de viagem 
por causas não imputáveis à agência organizadora e caso 
não seja possível a sua substituição por outros equiva-
lentes, confere ao cliente o direito de ser reembolsado 
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o 
dos efectivamente prestados.
Contudo, esta anomalia deverá ser comunicada de 
imediato à agência organizadora para que esta possa 
assegurar, em tempo útil, a prestação de serviços equi-
valentes aos contratados.

N - RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apre-
sentadas por escrito à agência onde se efectuou a 
reserva e liquidação total da viagem e num prazo 
não superior a 20 dias após o termo da prestação dos 
serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde 
que tenham sido participadas aos fornecedores dos 
serviços (hotéis, guias, agentes locais, companhias 
aéreas, etc.) durante o decurso da viagem ou esta-
da, exigindo dos mesmos os respectivos documentos 
comprovativos da ocorrência.

O - BAGAGEM
1 - A Sonhando, S.A. é responsável pela bagagem nos 
termos legais.
2 - O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da 
entidade prestadora dos serviços, no momento da sub-
tracção, deterioração ou destruição da bagagem.
3 - A responsabilidade da agência só poderá ser accio-
nada mediante a apresentação do comprovativo da 
reclamação prevista no número anterior “Reclamações” 
(ponto N).

P - RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora das viagens 
constantes deste programa e emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de res-
ponsabilidade civil na Companhia de Seguros Allianz Por-
tugal, S.A., com a apólice nº 000097360, no montante 
de €75 000.00.

Q - DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua do-
cumentação pessoal ou familiar (passaporte, bilhete de 
identidade, documentação militar, autorização para 
menores, vistos, certificados de vacinas e/ou outros 
eventualmente exigidos). A cédula pessoal não é um 
documento válido para transpor as fronteiras portugue-
sas. A Sonhando S.A. declina qualquer responsabilidade 
pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão 
de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos 
aplicam-se as condições estabelecidas na rubrica “Desis-
tências/Cancelamentos” (ponto F), sendo ainda da res-
ponsabilidade do cliente todo e qualquer custo adicional 
que tal situação acarretar.

R – HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade mencio-
nadas nos bilhetes e nos vouchers estão indicadas em 
hora local do respectivo país e de acordo com os horários 
das companhias transportadoras à data de impressão 
deste programa pelo que estão sempre sujeitos a alte-
ração, o que poderá ocorrer no próprio dia da viagem. 
Nas viagens feitas total ou parcialmente de autocarro, 
as horas indicadas e de duração são aproximadas. Em 
todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos re-
sultantes de razões técnicas, meteorológicas ou outras 
relacionadas quer com os próprios meios de transporte, 
quer com as empresas transportadoras.

S – HOTÉIS/APARTAMENTOS/QUARTOS
É de total e inteira responsabilidade do cliente a in-
formação do número de pessoas (adultos + crianças + 
bebés) que irão ocupar o quarto/apartamento. No caso 
de se apresentarem mais pessoas que as reservadas a 
unidade hoteleira poderá oficialmente recusar a sua 
entrada. Os preços apresentados nos programas são por 
pessoa e estão baseados na ocupação do quarto duplo 
standard. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo, 
sendo por isso colocada num quarto duplo uma cama 
extra, podendo esta, não ser de idêntica qualidade e 
conforto. Quando se trata de quartos equipados com 
duas camas largas ou de casal considera-se que na maio-
ria dos casos o triplo é constituído por apenas aquelas 
duas camas. A relação de hotéis e apartamentos cons-
tantes do programa é indicativa bem assim como a sua 
categoria.

T – HORÁRIO
As horas de entrada e de saída no primeiro e último dia 
serão em função do primeiro e último serviço. Regra 
geral e internacional, os quartos podem ser utilizados 
a partir das 14h00 do dia de chegada e deverão ser dei-
xados livres às 12h00 do dia de saída. Nos apartamentos 
a entrada verifica-se, normalmente, pelas 17h00 do dia 
da chegada sendo que deverão ficar livres até às 10h00 
do dia de saída. A entrega das chaves é feita dentro do 
horário normal de funcionamento na recepção ou em 
local a indicar.

U – REGIME DE ALOJAMENTO
Nas viagens organizadas em regime de SA (só alojamen-
to), APA (alojamento e pequeno-almoço), MP (alojamen-
to, pequeno-almoço e jantar), PC (alojamento, peque-
no-almoço, almoço e jantar) e TI (tudo incluído), nunca 
estão incluídas nos preços as refeições que coincidam 
com as horas de voo, transporte de e para os aeroportos 
ou de espera de ligações. Regra geral e salvo outra indi-
cação, os regimes de MP, PC e TI não incluem bebidas e 
extras de carácter pessoal.

V – CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS
Nas viagens organizadas em que seja utilizado transpor-
te aéreo e salvo condições diferentes mencionadas no 
programa aplicam-se as seguintes condições para uma 
criança partilhando quarto duplo com 2 adultos:
Dos 0 aos 02 anos incompletos - conforme indicado nos 
descritivos (sendo que não ocupam lugar no meio de 
transporte e que os serviços utilizados nos hotéis, res-
taurantes, etc. sejam pagos directamente pelos seus 
acompanhantes)
 Dos 02 aos 12 incompletos - conforme indicado nas 
tabelas.

W - TAXAS DE AEROPORTO, SEGURANÇA E SOBRE-
TAXA DE COMBUSTÍVEL (YQ)
Os preços dos pacotes publicados neste programa já 
incluem taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de 
combustível (YQ) com base em valores determinados à 
data da impressão do mesmo sujeito a alteração legal 
conforme indicado na rubrica “Alterações ao Preço” 
(ponto J). Quando por motivos alheios à agência organi-
zadora não seja possível incorporar no preço as taxas de 
aeroporto ou outras locais, as mesmas serão sempre in-
formadas, a título indicativo, no início deste programa.

X - IVA
Os preços mencionados nos programas reflectem já o 
Imposto de Valor Acrescentado à taxa actual (23%), nos 
casos em que se apliquem.

Y - VALIDADE
Programas válidos de acordo com as datas mencionadas 
em cada programa.

DATA DE PUBLICAÇÃO
26 de Junho de 2017.

NOTA
As presentes condições gerais poderão ser complemen-
tadas por quaisquer outras específicas desde que devi-
damente acordadas pelas partes.
Preços publicados podem sofrer alteração devido às 
constantes mudanças efectuadas pelas companhias 
aéreas, quer nas classes utilizadas na construção des-
tas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a 
alterações cambiais. Valores do catálogo a reconfirmar 
no momento da reserva; Não acumulável com outras 
ofertas; Substitui e anula todos os anteriores; Lugares 
limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia 
aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo 
erro tipográfico.

IMPORTANTE
Os preços constantes desta brochura foram contratados 
na base de apartamento/quarto standard e na classe 
económica relativamente ao transporte aéreo. Para 
qualquer situação de upgrade não mencionado, consul-
te-nos. Alertamos ainda para o facto da Sonhando, S.A., 
aleatoriamente, e em caso de disponibilidade, oferecer 
upgrades aos seus clientes. Contudo estes upgrades são 
sempre sujeitos a reconfirmação no acto de check-in 
não dando direito a qualquer tipo de reembolso em caso 
de indisponibilidade de última hora. A Sonhando S.A. 
apenas é responsável pelo cumprimento dos serviços 
efectivamente pagos pela Agência de Viagens.

PROVEDOR DO CLIENTE
A Sonhando S.A. aderiu ao Provedor do Cliente das Agên-
cias de Viagens. As reclamações deverão ser apresenta-
das no prazo máximo de 20 dias a contar do fim da via-
gem a que respeita, por escrito, para a seguinte morada: 
Rua Duque de Palmela, nº2 - 1ºDtº, 1250-098 Lisboa.
As Reclamações são objecto de apreciação preliminar de 
modo a avaliar a sua admissibilidade sendo indeferidas 
aquelas que manifestamente sejam de má fé ou despro-
vidas de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente 
são sempre comunicadas por escrito à agência em causa 
e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no 
prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão.

SEGURO MULTIVIAGENS BÁSICO
Todas as nossas viagens incluem seguro multiviagens BÁ-
SICO. Consulte a informação detalhada sobre as condi-
ções deste seguro e de outros opcionais na nossa página 
“Seguros” ou peça à sua agência de viagens.
(Exclui programas só de estada).


