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A ICÁRION nasce da experiência de um grupo de
profissionais do turismo convencidos que é possível
inovar na forma de trabalhar, mantendo a essência
de realizar os sonhos dos seus clientes. Esta forma de
pensar coincide em pleno com a nossa matriz, o Grupo
Hoteleiro Iberostar.

Personalização. O mundo das viagens deve adaptar-se
aos tempos atuais, aproveitando as novas tecnologias
para fazer chegar a cada Cliente um produto turístico
personalizado, pensado em satisfazer as suas
necessidades e responder a qualquer desejo. Um
produto adaptado ao público jovem e ao sénior, aos
que viajam sozinhos ou aos que preferem em grupo,
aqueles que querem descansar numa praia ou que
querem conhecer outra cultura.
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Eficácia. Desenhámos para os nossos Clientes o nosso
site e o nosso sistema de reservas online, onde cada
Cliente pode encontrar, através de uma segmentação
temática, a viagem que melhor se adapte às suas
necessidades e a obter um preço baseado em
disponibilidades reais dos serviços.

Sustentabilidade. Estamos conscientes que a
Sustentabilidade hoje em dia é uma obrigação tanto
individual como coletiva, que devemos preservar o
que nos rodeia e que devemos conseguir com que
o turismo seja uma ferramenta de distribuição de
riqueza entre os mais desfavorecidos. Esta realidade
tem estado presente em todas as nossas decisões.

Orientação. Não nos esquecemos de um dos atores
fundamentais da nossa actividade, os Agentes de
Viagem, os nossos maiores aliados para conseguir
o êxito final de qualquer viagem. Para eles,
desenvolvemos uma secção privada que permitirá
dar aos viajantes uma informação muito mais ágil e
prática, no seu trabalho impagável na assessoria e
seleção de produtos.

NOSSOS VALORES
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A ICÁRION faz orgulhosamente parte do ADN da IBEROSTAR, a companhia
hoteleira espanhola mais comprometida com o meio ambiente. Com mais
de 80% dos seus hotéis em primeira linha de praia, a companhia centra os
seus objetivos na conservação do mares e oceanos, para contribuir com um
turismo cada vez mais sustentável.
Estando plenamente conscientes que necessitamos do planeta, não entendemos
o turismo se não for sustentável. Os nossos objetivos de crescimento
económico estão alinhados com os nossos objetivos que se baseiam em 3
eixos de sustentabilidade: social, económico e ecológico. Por esta razão, a
sustentabilidade é parte integrante da ICÁRION desde os seus primórdios.

Entre outras medidas que constam da linhas mestras
do nosso codigo de RSC destacamos as seguintes:
• Manter uma relação de confiança baseada no respeito
e benefício mutuo com os nossos fornecedores à
volta do mundo, priorizando a colaboração com
representantes locais para contribuir e criar valor
junto das comunidades onde operamos.
• Reduzir o uso dos plásticos em nossos escritórios.
• Digitalizar todos os processos internos
• Eliminar os catálogos impressos, editando-os
exclusivamente de forma virtual no nosso website.
• Substituir toda a documentação de viagem tradicional
por uma documentação digital através da nossa APP
de viajantes.

COMPENSAÇÃO DA NOSSA PEGADA DE CO₂
A actividade turística tem também um impacto negativo
nas alterações climáticas devido, entre outros motivos,
a emissão de gases com efeito de estufa na atmosfera,
especialmente durante o transporte aéreo.
É por esse motivo, além de contarmos com processos
internos mais sustentáveis, que na ICÁRION,
implementámos uma política de compensação de CO2.
Em todas as nossas viagens, está sempre incluída, sem
custo adicional para os nossos clientes, a compensação
das emissões de CO2 dos seus voos de forma a contribuir
para a reflorestação e conservação das florestas em
diferentes partes do mundo. Poderá descobrir os nossos
projetos de compensação de CO2 no nosso site.
Um passageiro ICARION é um viajante responsável!
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SUSTENTABILIDADE
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A App Icárion destaca dois dos
nossos pilares mais importantes:
sustentabilidade e digitalização. Esta
App irá guardar toda a documentação
da viagem, substituindo o modelo
físico tradicional de sacos de plástico
e documentos em papel, oferecendo
também informações muito mais
actualizadas e em tempo real,
permitindo que os nossos viajantes
estejam sempre ligados a todos os
prestadores de serviços.

NOTIFICAÇÕES
Não há necessidade de e-mail ou contas whatsapp.
• Notificações do horário e de embarque de voos
especiais.
• Informações dos guias sobre os horários de recolha
para transferes e excursões.
• Qualquer informação importante da agência ou da
Icárion

INFORMAÇÃO
• Acesso a ficha do destino.
• Links para representações de turismo do destino.
• Links para guia turistico do destino (espetáculos,
eventos especiais, etc.).
• Previsão meteorológica do destino em tempo real.
• Localização dos hotéis reservados, com informação
de como chegar lá, etc.

DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
• Itinerário interativo.
• Bilhetes de avião.
• Links para obter cartões de embarque.
• Vouchers para o hotel e outros serviços.
• Apólice de seguro.
• Documentação própria da agência de viagens

CONTACTOS DIRETOS
• Telefone de assistência 24 horas.
• Companhia de Seguros.
• Receptivos locais
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E MUITO MAIS...

• Possibilidade de participar em concursos temáticos
(fotografia, desenho, etc.) de acordo com o destino.
• Informação sobre o impacto da pegada de CO2.
• Comentários e avaliação da viagem.

APP ICÁRION
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Na ICÁRION pensamos que cada viajante é único e para
o ajudar a eleger o programa que melhor se adapte a
cada um, toda a nossa programação está segmentada e
identificada de forma a facilitar a pesquisa.

A nossa programação incluí, entre outros, os seguintes
tipos de viagem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luas de mel
Viagens em família
Singles
Séniors +60
Praias paradisíacas
Grandes viagens
Circuitos clássicos europeus
Safaris fotográficos
Fly & drives
Viagens em privado e à medida
Circuitos exclusivos icárion
Luxo
Escapadas
Viagens de comboio
Cruzeiros e mini cruzeiros
Viagens gastronómicas
Férias ecológicas & glamping
Explorer

TIPOS DE
VIAGEM
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LUAS DE MEL
Uma seleção das viagens mais procuradas para
casais, mas também algumas novidades neste
segmento. Normalmente são viagens com uma
primeira parte a nível cultural ou de natureza,
seguida de uma estância na praia. Para os casais que
desejem apenas descansar, temos também estadias
nas melhores praias do mundo com uma vasta
seleção de hotéis.

VIAGENS EM FAMÍLIA
Viagens pensadas para que desfrutem os mais
pequenos e também os maiores. Contamos com
uma ampla seleção de viagens aos maiores e
mais incríveis parques de atrações do mundo,
completando-as com outras atividades na zona.
A nossa proposta de viagens em família é muito
variada, mas sempre baseada em experiências que
permitam que todos desfrutem.

SINGLES
Viagens pensadas para que ninguém se sinta sozinho
a viajar. Viagens em grupo de dimensão média que
facilita a integração de todos os membros, viagens
privadas, viagens de comboio ou cruzeiros, viagens a
um determinado evento, etc. Damos especial atenção
à negociação dos suplementos de quarto individual (ou
mesmo gratuidades) para esses programas.

SÉNIORS +60
Com base na nossa experiência,
oferecemos viagens que mais êxito
têm entre os jovens viajantes com
mais de 60 anos. As propostas são
muito variadas porque a vontade
de viajar deste amplo grupo
também é muito variada.

PRAIAS PARADISÍACAS
Oferecemos uma cuidada seleção hoteleira nas
melhores praias do mundo: desde as Maldivas até
à Maurícia, passando pelas Seychelles, Zanzibar,
Polinésia Francesa ou o Sudeste Asiático e as Ilhas
das Caraíbas. Nestas viagens, o hotel é o ingrediente
principal pelo que oferecemos apenas os melhores,
nas várias tipologias de quarto, para satisfazer as
necessidades de cada viajante.
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GRANDES VIAGENS
Os melhores itinerários dos cinco
continentes para que possa descobrir a
sua cultura, as suas paisagens e as suas
gentes, sob o prisma de uma seleção
criteriosa de fornecedores e serviços.

CIRCUITOS CLÁSSICOS EUROPEUS
Oferecemos uma forma diferente de conhecer
a Europa através dos nossos circuitos, com
uma seleção hoteleira cuidada e com um
profundo conhecimento de cada destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viagens que permitem desfrutar de uma exótica
fauna selvagem, de tribos locais, maravilhosos
pores-do-sol, gastronomia requintada e, ainda por
cima, combinadas com algumas das melhores praias
do mundo. Embora os safaris mais conhecidos e
procurados sejam no continente africano, também
podemos desfrutar de safaris na Índia (Tigres), Sri
Lanka (Yala), Indonésia (Orangotangos) e em vários
países da América do Sul.
FLY & DRIVES
Para os que preferem movimentar-se à
vontade, conduzindo um carro de aluguer,
oferecemos rotas por todo o mundo com
todos os serviços previamente reservados
e toda a informação necessária para que a
viagem seja um sucesso. E sempre com o
apoio dos nossos representantes no destino.
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VIAGENS DE COMBOIO
Oferecemos programas onde o comboio é o principal
protagonista, quer porque toda a viagem se realiza a
bordo ou porque é uma componente de um programa
mais vasto. Oferecemos programas nos melhores
e mais luxuosos comboios do mundo (Expresso do
Oriente, Palace on Wheels, The Rovos Rails, etc) e
também programas que incluem trajetos em comboio
como em Machu Picchu ou no Japão.

VIAGENS EM PRIVADO E À MEDIDA

A nossa equipa de especialistas pode tornar realidade
a viagem que sonhou, sempre com os melhores
serviços e a melhor qualidade. Oferecemos viagens
privadas em todo o mundo, a partir da seleção dos
representantes mais adequados em cada país e uma
equipa técnica que já fez milhares de viagens à medida
e que conhece o melhor para cada viajante.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS ICÁRION
Viagens em que só participam os nossos
clientes, desenhadas por nós e que incluem
os serviços que pensamos melhor se
adaptarem aos gostos dos nossos clientes.
Normalmente o itinerário é fechado e tem
datas de saída específicas.

LUXO
Uma série de itinerários que incluem
serviços de gama alta para os que procuram
uma satisfação máxima. Selecionámos
os melhores hotéis, os melhores guias,
transportes e, sobretudo, as melhores
experiências, uma vez que o luxo se
encontra nos pequenos detalhes.

ESCAPADAS
Viagens curtas mais intensas a cidades
europeias ou noutros continentes.
Procuramos sempre mais do que o mais
clássico, avião + hotel, para conseguir que
a experiência seja muito mais completa.
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CRUZEIROS E MINI CRUZEIROS
Os amantes dos cruzeiros também
encontram na nossa programação
propostas muito interessantes de
cruzeiros ou mini cruzeiros, tanto
marítimos como fluviais.

GASTRONÓMICAS
A gastronomia faz parte de uma viagem e é um
especto cada vez mais relevante na hora de escolher
um destino ou um programa. Na nossa programação
encontra alguns programas com uma importante
orientação para a cozinha local, em destinos que nos
últimos anos se têm convertido em paraísos para os
paladares mais requintados, como o Peru, o Japão
ou a Índia.

FÉRIAS ECOLÓGICAS & GLAMPING
Selecionámos alguns programas a
pensar nos amantes da natureza e da
ecologia, contando com fornecedores
especializados e dedicados ao conceito da
sustentabilidade.

EXPLORER
Programas concebidos para quem quer viver novas
experiências, sair do caminho batido, afastando-se
do conceito tradicional de férias e alojamento em
hotéis convencionais. Viagens onde prevalece o
contacto com a população local, com um toque mais
físico por vezes, quer sob a forma de caminhadas ou
montanhismo ou onde poderá ficar num alojamento
que prioriza o contacto com a natureza.
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CARAÍBAS
Descubra o paraíso nas praias das Caraíbas,
poderá desfrutar de vários desportos aquáticos,
de belíssimas paisagens, sentir o autêntico
reggae e a cultura alegre destes destinos
tropicais. Com os nossos itinerários irá
conhecer plenamente estes paraísos: praias
de areia branca, águas transparentes e poderá
ainda saborear a comida local e o melhor
rum caribenho. Antígua , Aruba, Bahamas,
Guadalupe, Ilhas Cayman, Jamaica, Martinica,
Puerto Rico e Santa Lúcia, esperam por si!
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HOTÉIS BAHAMAS
GRAND HYATT BAHA MAR ****

BAHAMAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.260 €

Bahamas

THE CORAL AT ATLANTIS ****

Localizado em Cable Beach, o Grand Hyatt Baha Mar oferece um pedaço de paraíso
nas Bahamas. Este luxuoso resort em Nassau tem 1800 quartos e suítes com WiFi
gratuito, tablet com jogos interativos, máquina para fazer chá e café, casa de banho
com banheira ou chuveiro e produtos de higiene pessoal, minibar. Dispõe também
de 6 piscinas, 4 de hidromassagem, um sumptuoso Spa, ESPA Baha Mar, desportos
aquáticos não motorizados, Royal Blue Golf Course, o Casino Baha Mar, o Santuario
Beach onde poderá ver numerosas espécies nativas e mais de 30 restaurantes e
bares. Resort fee a pagar directamente: 34 USD quarto / noite.

Localizado na Paradise Lagoon Beach, na Paradise Island, o Atlantis, possui o
maior habitat marinho ao ar livre do mundo, um parque aquático de 141 hectares,
11 piscinas incríveis, 8 km de magníficas praias, um campo de golfe à beiramar de 18 buracos projetado por Tom Weiskopf, 21 restaurantes para saborear
cozinhas mundiais, 19 bares e o Casino Atlantis. No The Coral, com um ambiente
descontraído na praia, cada quarto tem uma cama king size ou duas camas queen,
lcd’s, casa de banho completa e varanda mobilada com vista para os jardins. Resort
fee a pagar directamente: 60 USD quarto / noite.

RIU PALACE PARADISE ISLAND ****

OCEAN CLUB, A FOUR SEASONS RESORT *****

O hotel está localizado numa deslumbrante praia de areia branca na Paradise
Island. Este hotel com “Tudo Incluído” tem as melhores instalações para uma
estadia inesquecível, como Wi-Fi gratuito em todo o hotel, uma ampla oferta
gastronómica e um serviço exclusivo. Os mais de 350 quartos estão equipados
com minibar, máquinas de bebidas e de café. O hotel tem 2 piscinas, uma delas
com bar, uma área de guarda-sóis e espreguiçadeiras e acesso direto à área
reservada da praia. Vários restaurantes, bares.  
Só Adultos.

Localizado na Paradise Island, com um estilo colonial clássico e um ar de casa
senhorial é rodeado por areia branca fina e águas azuis-turquesas, onde os seus
jardins em estilo Versailles se misturam com o estilo descontraído destas ilhas.
Dispõe de 107 quartos com vistas espetaculares para o mar ou jardins, todos
equipados com TV via satélite, varanda ou terraço, Wi-Fi gratuito, casa de banho
totalmente equipada. Além disso, o hotel tem o Ocean Golf Course de 18 buracos
projetado por Tom Weiskopf, 2 restaurantes, serviço de quarto, bar e lounge, 3
piscinas e Spa. Resort fee a pagar directamente: 30 USD quarto / noite.

info

9 dias / 7 noites.

O nome Bahamas foi dado por Cristóvão Colombo e vem de “maré baixa”, pelas
suas águas calmas e rasas. Um paraíso onde se pode perder e desfrutar da magia
das Caraíbas, das suas praias de areia branca e do azul das suas águas.
Dia 1 Portugal - Nassau (Bahamas)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nassau (Bahamas). Voo com escala. Chegada e
transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Bahamas
Dia livre no alojamento e regime selecionado. O segredo
mais bem guardado das Bahamas é o tamanho e a
diversidade do país. Com 16 grandes ilhas espalhadas por
quase 260.000 quilómetros quadrados, as Bahamas são
um destino inigualável, uma aventura emocionante nas
águas do oceano mais límpidas do mundo. Num total de
mais de 700 ilhas, ilhotas e cayos, com a água mais limpa
do planeta, actividades intermináveis e as pessoas mais
amigáveis, as ilhas das Bahamas continuam a ser um dos
destinos mais populares. Na ilha de New Providence,
onde está localizada a capital Nassau, encontrará tudo o
que precisa para desfrutar de uma estadia de sonho. As
suas duas praias são Cable Beach e Paradise Island e oferecem-lhe águas transparentes e praias de areia branca.
No centro da cidade encontrará toda a história das Bahamas, com suas casas coloridas, edifícios governamentais
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e lojas que fazem dele um paraíso para as compras. Visite
uma das destilarias e experimente o famoso rum e prove
também a cozinha local. No que diz respeito ao lazer, não
lhe faltarão opções em dois dos resorts mais importantes
da ilha: Baha Mar e Atlantis. Aqui encontra um casino,
aquários, campos de golfe e espetáculos para todos os
gostos e idades. Se quiser prolongar sua experiência
nas Bahamas, sugerimos uma excursão aos cayos das
Exumas, onde poderá ver não só os ilhéus e as mansões
circundantes, mas também desfrutar dos famosos porcos
nadadores e mergulhar entre tubarões-enfermeiro.
Dias 3 - 7 8 Bahamas
Dias livres no alojamento e regime selecionado.
Dia 8 Nassau (Bahamas) - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Nassau. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em inglês com assistência no aeroporto em
espanhol.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Nassau
Grand Hyatt Baha Mar
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
18
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HOTÉIS JAMAICA
IBEROSTAR ROSE HALL *****
O hotel oferece um estilo colonial com vistas espetaculares sobre o mar em
Montego Bay. É constituído por mais de 300 quartos rodeados por uma paisagem
tropical exuberante e que estão equipados com ar condicionado, varanda ou
terraço, TV por satélite, minibar, camas king size e casa de banho completa. Entre
os serviços e instalações do hotel existem lojas, sala de jogos, bar, 6 restaurantes,
piscinas, ginásio e Spa, espreguiçadeiras e chapéus de sol e tem ainda desportos
aquáticos. Para os mais pequenos, existe um Star Camp com um programa com
várias actividades.

JAMAICA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.920 €

Jamaica

info

9 dias / 7 noites.

AZUL BEACH RESORT NEGRIL *****
Localizado na praia caribenha de Seven Mile Beach em Negril, o resort dispõe de
7 piscinas, ginásio, Wi-Fi gratuito, loja de “souvenirs”, 9 restaurantes e serviço
de quarto, 9 bares com lounge, 3 bares na praia e 4 junto à piscina. Também
dispõe do Vassa Spa - com uma infinidade de tratamentos – e actividades
diurnas e animação noturna. Nas suas 285 suites com vista para o mar tem áreas
independentes para adultos, e todas equipadas com minibar, TV com canais por
cabo, varanda ou terraço, casa de banho com artigos de higiene pessoal.

RIU PALACE TROPICAL BAY *****

IBEROSTAR SELECTION ROSE HALL SUITES *****

O hotel está localizado na Praia de Negril, uma das mais impressionantes da
Jamaica. Nos seus mais de 400 quartos pode encontrar todas as comodidades que
precisa, como minibar, TV por satélite, cofre, distribuidor de bebidas, máquina
de café e varanda ou terraço. O hotel também tem serviço de quarto 24 horas,
piscinas, acesso direto à praia, programa de entretenimento com todo o tipo de
actividades e espetáculos ao vivo durante o dia e à noite, desportos, Renova Spa,
vários restaurantes com pratos japoneses e italianos e churrasco jamaicano na
zona da praia. Também conta com 4 bares localizados em diferentes áreas.

Localizado em frente à praia em Rose Hall, em Montego Bay, poderá desfrutar
da hospitalidade jamaicana, de excelentes praias e o resort está próximo da
emocionante vida noturna. O hotel dispõe de 319 quartos com vista para o mar
ou para os jardins, totalmente equipados. Tem também 6 piscinas, Spa com
vários tratamentos e uma área com jacuzzi, sauna e piscina de talassoterapia,
restaurante buffet com show cooking, 5 restaurantes temáticos, 5 bares incluindo
um bar swim-up, sala de jogos, programas de entretenimento e espetáculos
noturnos com discoteca e música ao vivo.

Descubra a beleza da Jamaica, uma ilha com montanhas altas e praias intermináveis, florestas
exuberantes e cascatas de águas que impressionam. Uma ilha onde poderá desfrutar do sol,
do seu povo, da sua gastronomia, e claro, dos ritmos das Caraibas.
Dia 1 Portugal - Montego Bay (Jamaica)
Salida en vuelo con destino el aeropuerto de Montego
Bay, vía un punto de conexión. A la Chegada, traslado a
tu resort.
Dia 2 Jamaica (Tudo incluído)
Dia livre. Sinta o ritmo da Jamaica, a batida, a pulsação da
vida. Desde o espetacular nascer do sol todas as manhãs
até ao pôr do sol, a Jamaica apresenta uma magnífica
palete de experiências, um caleidoscópio de cores e sons
que fazem desta ilha a joia mais preciosa das Caraíbas.
É uma terra de cultura única, actividades atrativas, paisagens deslumbrantes e um povo caloroso e acolhedor.
O ritmo do reggae, o cheiro abrasador dos churrascos, o
toque do rum no copo... Em poucos lugares encontra a
variedade de atrações e diversidade cultural que pode ser
encontrada na Jamaica. Se ficar na zona de Negril, não
se esqueça de passar uma agradável tarde no Rick’s Café,
onde a música, a comida e a bebida e o mar se fundem
num cenário incomparável do espírito jamaicano ou faça
uma viagem ao Black River ou às Blue Mountains onde
alguns dos cafés mais preciosos do mundo são cultivados.
Se ficar na zona de Montego Bay, aproveite esta cidade
e o encanto de sua gente. Por último, se ficar na zona
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

de Ocho Ríos poderá desfrutar da tranquilidade do seu
alojamento e estará perto de inúmeras atrações como as
cascatas do Dunn’s River, onde poderá caminhar desde
a beira-mar até quase ao seu início, ou as grutas Green
Grotto. Se por outro lado gostar de música, pode ir até a
cidade de Nine Mile e visitar a casa do mítico Bob Marley,
um ícone no país, de magnitude inimaginável. A Jamaica
oferece algo para cada um de seus visitantes com as suas
extensas praias, as suas montanhas e, acima de tudo, o
“calor” dos seus habitantes e uma gastronomia local que,
embora simples, destaca-se pela sua autenticidade.
Dias 3 - 7 Jamaica (Tudo incluído)
Dias livres.
Dia 8 Montego Bay (Jamaica) - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Montego Bay.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês.
· Alojamento em regime de tudo incluido nos hotéis
selecionados (ou similares).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Montego Bay
Iberostar Rose Hall
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
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HOTÉIS ANTÍGUA
ROYALTON ANTIGUA *****
O mais recente resort com tudo incluído de Antígua, o Royalton Antigua Resort
& Spa oferece aos viajantes uma escapade de luxo com um serviço excecional e
ótima comida com sabores de todo o mundo, num ambiente elegante. Situado
numa deslumbrante praia privada com águas cristalinas cativantes, aqui poderá
relaxar num ambiente exclusivo e explorar tudo o que este resort tem para
oferecer. Escolha entre a área turística geral para famílias ou a secção Diamond
Club™ com um nível de serviço mais elevado.
Tudo Incluído.

PINEAPPLE BEACH CLUB ANTIGUA ****
Localizado num refúgio tropical onde a praia se curva num arco perfeito de areia
branca fina e brilhante. Oferece acomodações em estilo caribenho no meio
de jardins exuberantes. Pode nadar nas duas piscinas de água doce do resort,
desfrutar dos desportos aquáticos não motorizados incluídos, ou jantar num dos
restaurantes à beira-mar. Existem atividades e serviços disponíveis para criar as
férias nas Caraíbas dos seus sonhos.
Tudo Incluído. Só Adultos.

ANTÍGUA

ST. JAMES CLUB & VILLAS ****
Escondido numa península isolada na costa sudeste de Antígua, o St. James’s Club
& Villas irradia uma vibração casual. Este retiro exclusivo destina-se a famílias,
solteiros e casais com uma grande variedade de comodidades e atividades para
todos. O resort tem uma grande reputação pelo seu serviço excecional e atento.
Aqui, os hóspedes podem relaxar nas suas duas praias de areia branca com uma
variedade de atividades aquáticas ou em uma das suas 6 piscinas.
Tudo Incluído.

CARLISLE BAY ANTIGUA *****
Localizado numa deslumbrante baía em forma de ferradura na costa sudoeste
da Ilha de Antígua, o Carlisle Bay tem vistas para as águas turquesas calmas
e é cercado por uma exuberante floresta tropical oferecendo um refúgio de
isolamento e relaxamento.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.275 €

Antígua

info

9 dias / 7 noites.

Pequenos e encantadores núcleos urbanos, praias paradisíacas e plantações antigas…
Se procura tranquilidade e descobrir novos destinos e as suas gentes, Antígua não o vai desiludir.
Dia 1 Portugal - Antígua
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Antígua. Voo com escala. Chegada e transfere
até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Antígua
Dia livre no hotel e regime selecionado. No arco das
Pequenas Antilhas, a ilha de Antígua destaca-se neste
arquipélago pelo seu amálgama cultural único temperado
com selva, praias cristalinas, formações rochosas únicas,
lagoas e portos naturais. A principal atração de Antígua
são as suas praias, consideradas entre as mais bonitas
das Caraibas. Todas com areia fina e branca e uma bela
paisagem graças ao tom turquesa das suas águas cristalinas. A costa de Antígua é perfeita para passear de barco
por cenários espetaculares com enseadas naturais para
nadar. Se fizer mergulho, também poderá desfrutar dos
belos recifes de coral.
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Dias 3 - 7 Antígua
Dias livres.
Dia 8 Antígua - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Antígua. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Antígua
Royalton Antígua
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
22
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HOTÉIS ARUBA
DIVI VILLAGE GOLF & BEACH RESORT ****
Imagine-se a acordar, caminhar até à praia e desfrutar de um dia de sol numa
praia de areia branca com o som das ondas do mar. Neste resort não precisa
de imaginar o que poderá vivenciar diariamente durante a sua estadia. Venha
experimentar o paraíso na sua máxima expressão. O Resort dispõe de uma
bela piscina infinita localizada diretamente em frente à praia, oferece quartos
espaçosos, a maioria deles com cozinha ou kitchenette totalmente equipadas.

RIU PALACE ANTILLAS ****

ARUBA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.495 €

Aruba

Localizado à beira da praia de Palm Beach, na ilha de Aruba, rodeado pelo
ambiente mais selecto das Caraíbas. É o local ideal para relaxar, perfeito para
quem aprecia o sol, tanto na sua grande piscina como na praia de Palm Beach. O
resort tem ainda um programa completo de entretenimento com várias opções
de actividades aquáticas, tais como windsurf, vela, snorkeling e kayak e ainda a
possibilidade de baptismo de mergulho na piscina.
Em Tudo incluído. Só para adultos.

BICUTI & TARA BEACH RESORT ANTÍGUA ****
Um resort ideal para casais, que convida a desfrutar e relaxar. Este oásis
só para adultos está localizado na deslumbrante e premiada Praia da
Águia, uma localização magnífica. Oferece um ambiente tranquilo e um
excelente atendimento personalizado. Além disso, é o primeiro hotel-resort
CarbonNeutral® na América do Norte. Poderá descobrir a ilha através de várias
actividades opcionais tais como: safari de jipe, mergulho ou ainda navegar pelo
impressionante mar turquesa.
Só para adultos.

RITZ CARLTON ARUBA *****
A poucos passos das areias da praia de Palm Beach, ergue-se um dos seus mais
espetaculares resorts de luxo, o Ritz-Carlton, Aruba. Aqui vai descobrir um
paraíso insular com quartos e suítes lindamente decorados, todos com varanda
privativa com vista para o Mar das Caraíbas. O resort tem quatro restaurantes,
um luxuoso spa, duas piscinas e um casino que está aberto 24 horas por dia. Para
complementar a sua estadia poderá realizar uma excursão a Oranjestad, localizada
apenas a 10 minutos de distância.

info

9 dias / 7 noites.

Aruba, fora do cinturão dos furacões por estar localizada no sul das Caraíbas, oferece tudo o
que desejar: praias para relaxar, uma cultura crioula holandesa e muitos lugares para descobrir.
Não é apenas uma ilha mas sim um destino para explorar.
Dia 1 Portugal - Aruba
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Aruba. Voo com escala. Chegada e transfere até
ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Aruba
Dia livre no alojamento e regime selecionado. Entre
as águas quentes do sul das Caraíbas, fora do cinturão
dos furacões, está Aruba, a Ilha Feliz. Este cantinho das
Caraíbas orgulha-se de ter um verão eterno, de ser um
destino perfeito para os amantes de praia: areia branca,
mar turquesa e um céu ensolarado como em Eagle
Beach, reconhecida como uma das melhores praias do
mundo. Em Palm Beach o entretenimento é garantido.
Em Mangel Halto tem uma combinação de vida marinha
e manguezais com delicados recifes e águas calmas para
snorkeling e Baby Beach totalmente solitária e selvagem
com uma paisagem deslumbrante. Mas a Ilha Feliz é mais
do que apenas uma praia, é uma aventura: os amantes
da adrenalina vão querer alugar um 4x4 e visitar o Parque
Nacional Arikok, onde a paisagem é deserta com enormes
cactos. É cultura: os arubanos são uma mistura de mais
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de 90 nacionalidades de mais de 130 países vivendo
numa feliz harmonia. Da arquitetura clássica holandesa
de Oranjestad às pinturas rupestres e aos ritmos e danças
caribenhas dos festivais e celebrações de Carnaval. É uma
fusão de sabores: a mistura de culturas criou um menu
exótico em que predominam os sabores picantes e doces.
As Caraíbas fazem-se sentir nos frutos dos trópicos e nas
pescas do dia e a herança culinária da Holanda e de outros países sul-americanos, africanos e asiáticos em cada
prato de ensopado, arroz e carne. Bem-vindo à Ilha Feliz,
Bon Bini a Aruba!
Dias 3 - 7 Aruba
Dias livres no alojamento e regime selecionado.
Dia 8 Aruba - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Aruba. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Aruba
Divi Village Golf & Beach Resort
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
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HOTÉIS SANTA LÚCIA

SANTA LÚCIA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.255 €

ROYALTON ST LUCIA RESORT & SPA ****

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH RESORT ****

Localizado nas paisagens exuberantes de uma das ilhas mais pitorescas das
Caraíbas, O resort oferece aos seus hóspedes umas férias com estilo, conforto e
luxo. Conta com quartos modernos, um serviço personalizado num lugar com uma
rica cultura e uma cozinha de qualidade superior, criando assim um panorama
perfeito para uma viagem inesquecível. Pode reservar o Diamond Club™, se
preferir um nível de serviço ainda superior com possibilidade de uma piscina
exclusiva, praia e refeições independentes.
Em Tudo incluído.

Situado numa colina com vegetação exuberante ao longo do mar das Caraíbas,
assemelha-se a beleza e ao charme de uma pitoresca aldeia mediterrânica, um retiro
deslumbrante com alojamentos de luxo e que conta com a hospitalidade natural das
Caraíbas. Um resort premium com tudo incluído que se orgulha não só de satisfazer
as necessidades dos seus hóspedes, mas também de os exceder. Perfeito para famílias
e lua-de-mel, é constituído por quartos espaçosos, piscinas espectaculares, uma
variedade de desportos motorizados e experiências gastronómicas de vários países.
Em Tudo incluído.

HIDEAWAY AT ROYALTON ST LUCIA ****

SERENITY AT COCONUT BAY *****

Um lugar perfeito para desfrutar de uma experiência de férias só para adultos.
Saboreie a alta cozinha, os cocktails habilmente preparados, desfrutem do oceano
profundamente azul, e façam o máximo ou o mínimo que desejarem. Para casais e
solteiros, este é um resort que conta com 166 quartos, luxuosamente decorados.
Além de áreas exclusivas, o Hideaway oferece-lhe uma recepção independente,
juntamente com acesso total aos serviços da Royalton Saint Lúcia.
Em Tudo incluído. Só para adultos.

Uma nova filosofia de luxo sofisticado com tudo incluído e apenas para casais. Um
retiro exclusivo para quem procura uma estadia romântica e perfeita nas Caraíbas.
O resort oferece 36 Plunge Pool Suites e terá ainda acesso a áreas privadas para
relaxar, com excelentes restaurantes, cocktails artesanais, serviço de mordomo,
serviço de quarto 24 horas e um bar personalizado.
Em Tudo incluído. Só para casais.

Santa Lúcia

info

9 dias / 7 noites.

Com o seu relevo montanhoso e as suas belas praias, Santa Lúcia oferece
inúmeras opções para relaxar à beira-mar e desfrutar de actividades ao ar livre.
Tem muito para descobrir, numa única ilha.
Dia 1 Portugal - Santa Lúcia
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Santa Lúcia. Voo com escala. Chegada e transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Santa Lúcia
Dia livre. A ilha conseguiu permanecer próxima do seu
estado virgem. A ilha de Santa Lúcia, de origem vulcânica, é um pequeno paraíso salpicado de montanhas
e grandes áreas de selva em frente às águas quentes
do Mar das Caraíbas. Graças à sua pequena dimensão,
a ilha dá aos visitantes a oportunidade de visitar cada
uma das áreas de interesse em pouco tempo, além das
suas praias que lhe atribuíram um lugar especial entre
as outras ilhas das Antilhas. Uma das principais atrações
da ilha são as Montanhas Pitons, dois maciços impressionantes localizados a Sul do pequeno município de
Soufrière, que dominam a paisagem da ilha oferecendo
um dos mais belos panoramas das Pequenas Antilhas.
Castries é a capital de Santa Lúcia e uma das cidades
mais pitorescas das Caraíbas com um grande número de
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belas casas de madeira com varandas típicas de outra
época. As aldeias da ilha são mais marcantes do que a
capital. Gros-Ilet é uma delas, com as suas casas de madeira, sua atmosfera local, pescadores e as suas festas de
rua que são improvisadas todas as sextas-feiras à noite.
O Sul de Santa Lúcia é mais selvagem e montanhoso
do que o Norte. Se gosta de desportos aquáticos como
windsurf, snorkeling ou apenas vela não hesite em visitar
a Praia de Marigot, uma bela praia de areia branca fina
rodeada por palmeiras e montanhas.
Dias 3 - 7 Santa Lúcia
Dias livres no alojamento e regime selecionados.
Dia 8 Santa Lúcia - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Santa Lúcia.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Santa Lúcia
Royalto Santa Lúcia Resort & Spa
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
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HOTÉIS ILHAS CAYMAN
MORRITT’S RESORT ****
Localizado no tranquilo bairro cultural de East End, Morritt’s, encontrará um
refúgio de paz com praias de areia branca e vistas espetaculares para o oceano,
além de alguns dos melhores locais do mundo para a prática de mergulho e
snorkeling. O resort tem piscinas, restaurantes, spa e acesso a uma variedade
de desportos aquáticos, bem como 166 quartos com ar condicionado, todos
equipados com cozinha, frigorífico e forno, varanda privativa e ligação à internet.

THE WESTIN GRAND CAYMAN SEVEN MILE
BEACH RESORT & SPA ****

ILHAS CAYMAN

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.065 €

Com uma excelente localização à beira-mar, este resort oferece tudo o que
precisa para uma estadia inesquecível. Poderá jogar na praia, praticar desportes
aquáticos ou desfrutar da piscina, enquanto saboreia uma bebida caribenha.
Os quartos têm um design relaxante inspirado na ilha, vistas incríveis e todas as
comodidades necessárias.

GRAND CAYMAN MARRIOTT BEACH RESORT ****
Com uma localização privilegiada na mundialmente famosa Seven Mile Beach,
é o local perfeito para fugir à rotina diária e desfrutar de uma experiência
única nas Caraíbas. Conhecido pela sua atmosfera descontraída e serviço de
qualidade, este hotel à beira-mar rodeado por exuberantes jardins tropicais
oferece vistas deslumbrantes e um conforto inigualável. Os quartos espaçosos
têm uma varanda privativa.

KIMPTON SEAFIRE RESORT & SPA *****
Este resort é uma maravilha de vanguarda na mundialmente famosa Seven Mile
Beach, com um design ao ar livre, vista para o mar em cada esquina e jardins
luxuriantes. Poderá desfrutar, em primeira linha, do magnifico pôr-do-sol que
parece incendiar o oceano. O resort é constituído por 266 quartos equipados com
ar condicionado, minibar, TV com ecrã e várias piscinas.

Ilhas Cayman

info

9 dias / 7 noites.

Se pretende esquecer tudo e relaxar, as Ilhas Cayman são o seu destino. Na maior delas,
Grand Cayman, desfrutará de algumas das melhores praias das Caraíbas e áreas de mergulho
e snorkeling, que não se igualam a nenhuma outra.
Dia 1 Portugal - Grande Cayman
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Grande Cayman. Voo com escala. Chegada e
transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Grande Cayman
Dias livres. Se procura um paraíso nas Caraíbas, estas são
as três ilhas: Great Cayman, Little Cayman e Cayman Brac,
abençoadas com águas cristalinas e quilómetros de praias
de areia branca para relaxar. Poderá descobrir iguanas
azuis e alguns dos melhores lugares do mundo para mergulhar, as Ilhas Cayman oferecem luxo com uma riqueza
de actividades e experiências. A maioria dos visitantes
destas Ilhas chegam em navios de cruzeiro que passam
apenas algumas horas na Ilha Grande; outros ficam próximo de Seven Mile Beach, com mais de 9 kms de areia
branca fina e um sol que brilha praticamente durante
todo o ano, para desfrutar dos seus complexos hoteleiros
numa das mais belas praias das Caraíbas. Mas há mais
nas Ilhas Cayman: Apesar de ser um lugar cosmopolita,
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com quase metade da população estrangeira, a sua
cultura local está viva e pode ser observada na sua capital
George Town e em pequenas aldeias próximas. Muitos
outros tesouros podem ser descobertos nestas Ilhas percorrendo o Norte e as ilhas vizinhas; florestas exuberantes, aves de todas as espécies, grutas misteriosas, praias
infinitas e um mundo subaquático ao seu alcance.
Dias 3 - 7 Grande Cayman
Dias livres no alojamento e regime selecionados.
Dia 8 Grande Cayman - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Grande Cayman.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Ilhas Cayman
Morritt’s Resort
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.
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HOTÉIS MARTINICA

MARTINICA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.395 €

Martinica

VILLAGE CREOLE ***

LA PAGERIE ***

Pequeno estabelecimento localizado na área de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout)
muito perto das praias de Anse Mitan e Pointe du Bout. Desfrute dos seus 22
quartos, todos decorados de forma diferente, equipados com mini-cozinha com
frigorífico e micro-ondas, wi-fi gratuito e cofre. Poderá desfrutar da cozinha crioula
num dos 7 restaurantes do complexo.

Localizado numa área fantástica de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout) a uma curta
distância das praias de Anse Mitan e Pointe du Bout. Os seus 96 quartos estão
equipados com frigorífico e televisor de ecrã plano, varanda e Acesso Wi-Fi
gratuito. Poderá saborear a cozinha Cajun/Crioulo no Le Pitaya, um restaurante à
beira da piscina onde poderá desfrutar das belas vistas do jardim ou ainda de uma
bebida num dos seus 3 bares.

CARAYOU HOTEL & SPA ***

LA BAKOUA ****

Localizado no complexo balneário de Pointe du Bout, na aldeia de Les Trois-Îlets,
perto da marina, bares, restaurantes e lojas. Tem uma praia de areia fina com
espreguiçadeiras e guarda-sóis e duas piscinas. Seus 132 quartos equipados com
ar condicionado estão situados no meio de vegetação exuberante e têm acesso
direto ao mar.

info

9 dias / 7 noites.

Situado num cenário excecional, o hotel exibe os seus encantos ao longo de
uma praia de areia fina, acariciada por águas turquesas e como pano de fundo
as montanhas Pitons du Carbet. Rodeado por um jardim tropical, no coração
da cidade costeira de Trois-Ilets, este Resort conta com 139 quartos equipados
com varanda privativa, minibar e acesso gratuito à internet. Poderá desfrutar da
cozinha das Antilhas num dos seus 2 restaurantes e 3 bares.

Esta não é uma viagem típica para um destino das Caraíbas. A ilha tem excelentes
praias mas tem sobretudo uma cultura crioula cheia de encanto e com imensas
actividades possíveis em espaços naturais. Uma ilha que convida a misturar-se
com as suas gentes e a sentir as vibrações do Caribe.
Dia 1 Portugal - Martinica
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Martinica. Voo com escala. Chegada e transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Martinica
Dia livre no hotel e regime selecionado. Uma ilha com
uma flora muito diversificada, perfumada e exótica,
conhecida como a Ilha das flores, situada em pleno
coração do arquipélago das Caraíbas e formando parte do
grupo das pequenas Antilhas ou “Ilhas do Vento”. França
tem uma jóia nesta parte do mundo. Se a sua ideia de
umas maravilhosas férias em praias como só existem nos
postais, Martinica irá sem dúvidas encanta-lo com um
litoral com aguas com várias tonalidades. Praias de areias
volcânicas no Norte onde poderá desfrutar de excelentes
lugares para o surf, até as costas de areia do sul com tons
surpreendentes e que se estendem ao longo de quilómetros com fileiras de coqueiros. Aguas transparentes nas
baias e enseadas como, por exemplo em Couleuvre, Le
Diamant, Trabaud, Fonds Blancs, Noire e Blanche ou Salines que estão entre as mais bonitas da ilha. Para os amantes da natureza, cerca de dois terços da ilha são parque
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protegidos e a ilha oferece excelentes oportunidades para
desfrutar de trilhos, caminhadas e actividades como o
canyoning ou remo. Não se esqueça que a Martinica também é a capital da culinária das Caraibas francesas e oferece uma variedade de comida tradicional francesa com a
sua própria cozinha crioula, resultado de uma fascinante
mistura de sabores provenientes de África, Caraibas e da
Índia. A Martinica também produz rum e as 10 destilarias
da ilha contam com um selo de denominação de origem
controlada. A ilha, com a sua autenticidade, tradições e
cultura adapta-se ao estilo de cada viajante. A generosidade e o “calor” do seu povo farão sentir-se em casa.
Dias 3 -7 Martinica
Dias livres no alojamento e regime selecionado.
Dia 8 Martinica - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Martinica.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes regulares conforme o itinerário, em francês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Martinica
Village Creole
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.

Dia 9 Portugal
Chegada.
30
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HOTÉIS GUADALUPE
MAHOGANY HOTEL RESIDENCE & SPA ****
Localizado em Gosier, na ilha de Grande-Terre, no coração de um jardim tropical
e junto ao mar. Partilha áreas comuns com o La Créole Beach Hôtel & Spa. Todos
os quartos têm kitchenette para preparar as suas próprias refeições, se desejar. É
um Hotel simples e confortável que lhe permitirá descobrir a cultura crioula das
Antilhas francesas. Dispõe de um Kids Club, piscina e serviço de concierge onde
poderá contratar actividades opcionais.

GUADALUPE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.730 €

Guadalupe

info

9 dias / 7 noites.

AUBERGE DE LA VIELLE TOUR ****
Localizado em Le Gosier, na praia e perto de Plage Caravelle e Ste-Anne Beach.
Dispõe de 103 quartos com TV de ecrã plano, minibar, varanda privativa e
acesso gratuito à internet. Poderá desfrutar da cozinha caribenha no seu famoso
restaurante ou desfrutar de uma bebida no bar à beira da piscina. Um local
perfeito para desfrutar das Caraíbas e descobrir os segredos da Guadalupe.

LE CREOLE BEACH HOTEL & SPA ****

LA TOUBANA HOTEL & SPA *****

Localizado em Gosier, no centro da ilha, este hotel oferece quartos com decoração
moderna e todas as facilidades necessárias para tornar a sua estadia inesquecível.
No coração de um jardim tropical, oferece diferentes actividades, tais como:
canoagem, scooter, mergulho, esqui aquático, voleibol de praia, aqua gym e
ginásio. Todas as noites, poderá desfrutar de música jazz no lobby e também de
música ao vivo. Perfeito para famílias e casais que querem descobrir a Guadalupe
e sua cultura crioula.

Localizado à entrada da encantadora vila piscatória de Sainte-Anne, na ilha de
Grande-Terre, este charmoso hotel boutique com as suas deslumbrantes vistas
panorâmicas permitirá saborear a calma e a doçura das Caraíbas francesas. Graças
ao seu ambiente único com vista para o mar, de frente para as ilhas de MarieGalante, Les Saintes e La Désirade, desfrutará de cada minuto da sua estadia,
relaxando na sua praia.

Na Guadelupe, vai encontrar uma ilha das Caraíbas diferente, não tendo só a praia
como foco principal. A mistura da cultura francesa e crioula e a sua espectacular
natureza fazem com que esta ilha seja perfeita para explorar por conta própria.
Dia 1 Portugal - Guadalupe
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Guadalupe. Voo com escala. Chegada e transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Guadalupe
Dia livre no hotel e regime selecionado. Vistas do céu, as
ilhas de Guadalupe parecem uma borboleta. Não existe
uma Guadalupe, na realidade são duas ilhas separadas
por um canal, Basse-Terre e Grande-Terre ou, para ser
mais exato, é um arquipélago entre o Oceano Atlântico
e o mar das Antilhas onde existem três outras ilhas: Marie-Galante, a mais autêntica com os seus carros de boi e
destilarias de rum; Les Saintes, com baías deslumbrantes
e La Désirade, uma ilha selvagem de pescadores. Este pequeno arquipélago no meio do Mar das Caraíbas pertence
aos territórios franceses ultramarinos, a ilha principal que
tem o formato de uma borboleta é verde e montanhosa
e os indígenas chamavam-na de Kurakera, que significa
a ilha das belas águas. Em Basse Terre, no coração do
Parque Nacional Guadalupe, está o vulcão ativo de La
Soufrière que domina as Pequenas Antilhas desde o topo
com 1.467 metros. Daqui podemos desfrutar de vistas
panorâmicas sobre todo o arquipélago, com fumarolas
e vapores de enxofre incluídos. Também poderá escalar
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cascatas no rio Grand Carbet, cujas águas fluem para um
ambiente verde e deslumbrante. O Parc des Mamelles
também vale uma visita: uma floresta tropical onde pode
encontrar iguanas, tucanos ou pumas ... E na praia de
areia preta de Grande Anse, ao sul, pode fazer surf ou
bodyboard e procurar a desova das tartarugas. Na Grande
Terre, a cidade de Pointe-à-Pitre é imperdível. Entre a
herança colonial e os coloridos mercados, pode sentir-se
o pulso da cultura crioula e também desfrutar de um
paraíso marinho, rico em espécies endêmicas que poderá
explorar de barco, caiaque ou praticando mergulho. Em
Saint-François, no sul, a baía também é protegida das
correntes atlânticas por um recife de coral, tornando-se
um paraíso para banhos.
Dias 3 - 7 Guadalupe
Dias livres no hotel e regime selecionado.
Dia 8 Guadalupe - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Guadalupe.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes regulares conforme o itinerário, em francês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Guadalupe
Mahogany Hotel Residence & Spa
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.

Dia 9 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS PUERTO RICO

PUERTO RICO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.640 €

SAN JUAN WATER & BEACH CLUB ****

ROYAL SONESTA SAN JUAN ****

Se procura um Resort com tratamento personalizado num estabelecimento
moderno, onde o seu principal objetivo é desligar e relaxar, este é o seu hotel.
Situa-se na zona da Isla Verde. Todos os quartos têm uma decoração com a
temática do mar, dispõem de casa de banho privativa, Wi-Fi e máquina de café,
entre outros serviços. Além disso, o hotel tem um luxuoso restaurante que simula
o fundo do mar.

Com vista para o resplandecente Atlântico e para a praia da Isla Verde, este hotel,
ladeado de palmeiras, foi recentemente totalmente renovado. Localizado numa
praia de areia branca, poderá desfrutar de sete restaurantes e bares, uma piscina
em estilo lagoa com um bar. Os seus quartos são luminosos e elegantes, com vista
para o mar ou para San Juan, com tudo o que precisa para desfrutar da sua estadia.

HYATT REGENCY GRAND RESERVE EL DORADO *****

DORADO BEACH A RITZ-CARLTON RESERVE *****

Localizado junto ao oceano, na zona do Rio Grande, muito perto do Coco Beach
Golf Course e da Floresta Nacional de Yunque. Os seus 543 quartos dispõem
de frigoríficos e smart TVs, bem como uma varanda ou pátio privativo. Poderá
desfrutar dos tratamentos do seu spa ou relaxar numa das suas 3 piscinas e tem
ainda 4 restaurantes e 3 bares.

Este hotel exclusivo está localizado na praia a cerca de 40 kms de San Juan. Os seus
requintados 115 quartos têm: ar condicionado, minibar, varanda ou pátio, acesso
Wi-Fi gratuito e casa de banho com banheira e chuveiro separados. Dispõe de 4
restaurantes com diferentes opções gastronómicas, bem como 4 bares e um café.

Puerto Rico

info

9 dias / 7 noites.

Puerto Rico, a Ilha do Encantamento, oferece-lhe história, cultura, gastronomia excecional, praias
imaculadas, montanhas majestosas, relaxamento e aventura, tudo num paraíso caribenho banhado
pelo sol. Irá desfrutar de tudo isto juntamente com a amabilidade do seu povo.
Dia 1 Portugal - Puerto Rico
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino a Puerto Rico. Voo com escala. Chegada e
transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
Dia 2 Puerto Rico
Dia livre. Conhecida como a “A Ilha do Encantamento”,
Puerto Rico é a mais pequena das Grandes Antilhas. Umas
férias nesta ilha onde poderá combinar a visita a cidades
coloniais para descobrir o passado do país e a sua história
desde a chegada dos espanhóis, praias espetaculares,
actividades de aventura ou parques naturais de grande
riqueza ecológica. San Juan é imperdível, a cidade mostra-nos uma imagem diferenciada com os arranha-céus
ao lado da praia, e o contraste com a sua arquitetura
colonial. Há diferenças intermináveis entre a zona colonial
e a zona hoteleira e de praia. A apenas sete milhas de
Puerto Rico está Vieques, uma ilha pitoresca de manguezais exuberantes e florestas verdes, praias idílicas e a baía
bioluminescente mais brilhante do mundo. Tem também
Culebra, outra pequena ilha a Norte da ilha de Vieques
com as suas montanhas, praias e casas privadas, nela é
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possível encontrar todos os tons de azul, do mais escuro
até ao turquesa mais brilhante. Um dos pontos fortes
desta ilha das Caraíbas é a sua gastronomia onde reina o
peixe e os legumes locais nas ementas dos restaurantes, e
um local perfeito para desfrutar de um dos cocktails mais
famosos do mundo: a piña colada. Além disso, dezenas
de destilarias e uma tradição de décadas fizeram da ilha
um dos berços da cultura do rum. Os porto-riquenhos são
pessoas amigáveis e acessíveis e não têm qualquer problema em dançar salsa em qualquer praça do velho San
Juan, se gosta de ritmos latinos, está no sítio ideal.
Dias 3 - 7 Puerto Rico
Dias livres no alojamento e regime selecionados.
Dia 8 Puerto Rico - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Puerto Rico.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
San Juan
San Juan Water & Beach Club
A TER EM CONTA
Não inclui noite (alojamento e outros serviços) no caso de
voos sem ligação no próprio dia.

Dia 9 Portugal
Chegada.
34
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MÉXICO E
AMÉRICA CENTRAL
Praias com águas cristalinas nas quais poderá relaxar, uma grande
riqueza marinha por descobrir, cidades atraentes com muito para
oferecer, vestígios de civilizações antigas e culturas ancestrais, bem
como uma gastronomia autêntica que reflete o caráter do destino
e da sua gente. Através dos nossos itinerários, poderá descobrir o
melhor do México e a e natureza da América Central. Descanse nas
suas melhores praias, aprenda sobre as suas culturas e costumes,
volte ao passado com a majestade dos vestígios arqueológicos de
civilizações antigas e desfrute da sua variada gastronomia com
diversas influências. Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá são
os locais perfeitos para conseguir desligar.

CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

37

MÉXICO SURPREENDENTE
MÉXICO MAYA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.790 €

Cidade do México, Palenque, Campeche, Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya

info

11 dias / 9 noites.

Dia 3 Cidade do México
Pequeno-almoço. Dia livre. Recomendamos uma
excursão opcional para visitar a Basílica de Guadalupe e
as Pirâmides de Teotihuacan. Outra excursão opcional:
visita a Taxco e Cuernavaca.
Dia 4 Cidade do México - Villahermosa - Palenque
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Villahermosa. À chegada, transfere para o
Museu-Parque La Venta, um símbolo à Mãe Natureza e
à cultura Olmeca. Depois de sua visita, continuação para
Palenque. Tarde livre. Possibilidade de uma excursão
opcional para visitar as cascatas Misol-ha e Agua Azul.
Dia 5 Palenque - Campeche (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita cultural ao sítio arqueológico de
Palenque: Templo das Inscrições, o Palácio, os Templos do
Sol e da Cruz Folhada e o Banho da Rainha no riacho Otulum. Tempo livre antes do almoço. Saída para Campeche,
cidade fortificada declarada Património da Humanidade
pela UNESCO. À chegada, visita panorâmica pela Catedral,
o Museu de Armas e a Puerta de Tierra, entre outros.
Dia 6 Campeche - Uxmal - Mérida (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para Uxmal, um dos mais belos
sítios arqueológicos da rota Puuc. Durante a visita poderemos admirar a grandiosidade da Pirâmide do Mago,
os magníficos frisos do Quadrilátero das Freiras e as
conchas do Edifício das Tartarugas. As esplêndidas vistas
panorâmicas desde o Templo do Governador mostram
a importância deste complexo arquitetónico maia. Almoço. Continuação em direção a Mérida para uma visita
panorâmica ao final da tarde com os seus principais pontos de interesse como a área residencial, o Monumento
à Pátria, o Paseo Montejo, as Casas Gêmeas, a Rua 60, a
Praça de Santa Lucía, a Catedral e o Zócalo.
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Dia 8 Riviera Maya (Tudo incluído)
Dia livre para relaxar, aproveitar as instalações do hotel e
desfrutar das águas azuis que banham esta costa.
Dia 9 Riviera Maya (Tudo incluído)
Dia livre.
Dia 10 Riviera Maya - Cancun - Portugal
Pequeno-almoço. A hora indicada, transfere até ao
aeroporto de Cancun para voo de regresso a Portugal via
cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

info

terminando no calor das costas da Riviera Maya.

segredos e crenças farão parte desta aprendizagem.

Dia 2 Cidade do México
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita da cidade passando
pelo Zócalo, a Catedral, o Palácio Presidencial (onde
se encontram os frescos de Diego Rivera), a Praça de
Santo Domingo, o Palácio de Belas Artes, o Paseo de
la Reforma, o Jardim botânico de Chapultepec e a área
residencial de Las Lomas. No fim da excursão, visita ao
Museu de Antropologia, considerado um dos três mais
importantes do mundo no seu género. Tarde livre.

13 dias / 11 noites.

continuando com a descoberta da civilização do Mundo Maia em Uxmal e Chichen Itza,

a Campeche e de Uxmal até à grande capital do Mundo Maia em Chichen Itza. Os seus

Dia 7 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita a uma das joias da civilização
maia, o mítico Chichen Itzá que nos mostra a grandiosidade desta cultura. No sítio arqueológico veremos o
Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Templo das Mil
Colunas, o local onde se realizava o Jogo de Bola e o
Cenote Sagrado. Todo o recinto transporta-nos para um
mundo enigmático de deuses que realça o esplendor
desta civilização. Tempo livre para um mergulho num
típico “cenote” antes do almoço. A viagem continua até
a Riviera Maya onde poderá aproveitar os últimos dias
da sua viagem.

Cidade do México, San Cristobal de las Casas, Palenque, Campeche, Mérida,
Chichen Itza, Riviera Maya

Este circuito irá levá-lo à área de Chiapas com as suas belas paisagens e cultura local,

O impressionante legado do Império Maia reflete-se neste circuito que o levará de Palenque

Dia 1 Portugal - Cidade do México
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Cidade do México, voo com escala. A chegada,
transfere para o hotel e resto do dia livre.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.910 €

Dia 1 Portugal - Cidade do México
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Cidade do México, voo com escala. A chegada,
transfere para o hotel e resto do dia livre.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, entradas e visitas segundo itinerário, em
serviço regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 3 almoços segundo itinerário (sem bebidas).
· Regime de tudo incluído na Riviera Maya.
· Circuito em grupo, do dia 4 ao dia 7, com guia ou guiamotorista em espanhol.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de passageiros) com ar condicionado.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita ao Museu de Antropologia da Cidade do México.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal e Chichen Itzá.
DATAS DE SAÍDA
12, 26 de março de 2022
9, 16, 23 de abril de 2022
7,21 de maio de 2022
11 de junho de 2022
9,16,23,30 julho de 2022
6,13,20,27 de agosto de 2022
10,17,24 de setembro de 2022
8,15,22 de outubro de 2022
5 de novembro de 2022
10, 24 de dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (4*/5*)
Cidade do México
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya
C (4*/4*Sup./5*) Cidade do México
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Hotel
Casa Blanca
Cidade Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Iberostar Quetzal
Galería Plaza
Cidade Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Riu Palace México

A TER EM CONTA
Não inclui imposto ambiental na Riviera Maya, aprox. 20
MXN por quarto / noite, nem o Imposto sobre o Direito de
Uso de Bens do Domínio Público do Estado de Quintana
Roo de 244 MXN pesos para visitantes estrangeiros com
mais de 4 anos.
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Dia 2 Cidade do México
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita da cidade passando
pelo Zócalo, a Catedral, o Palácio Presidencial (onde se
encontram os frescos de Diego Rivera), a Praça de Santo
Domingo, o Palácio de Belas Artes, o Paseo de la Reforma,
o Jardim botânico de Chapultepec e a área residencial
de Las Lomas. No fim da excursão, visita ao Museu de
Antropologia, considerado um dos três mais importantes
do mundo no seu género. Tarde livre.
Dia 3 Cidade do México
Pequeno-almoço. Dia livre. Recomendamos uma excursão
opcional para visitar a Basílica de Guadalupe e as Pirâmides de Teotihuacan. Outra excursão opcional: visita a
Taxco e Cuernavaca.
Dia 4 Cidade do México - Tuxla Gutierrez San Cristobal de las Casas
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para embarque em voo com destino a Tuxla Gutierrez. À chegada,
transfere para o porto para travessia de barco pelo Rio
Grijalva, subindo o imponente desfiladeiro Sumidero,
um dos mais atrativos fenómenos naturais do México.
Tempo livre em Chiapa de Corzo antes de seguir para San
Cristóbal de las Casas.
Dia 5 San Cristobal de las Casas
Pequeno-almoço. Dia para avivar emoções até então
desconhecidas. Em San Cristóbal passeio pelo mercado
indígena e visita ao templo de Santo Domingo. A vivencia
com as comunidades Tzotzil de San Juan de Chamula (lugar
dos morcegos) e Zinacantan (água espessa) tornará a excursão inesquecível. A cor, a localidade, as compras... serão
nossas companheiras durante esta incursão. Tarde livre.
Dia 6 San Cristobal - Cascadas Agua Azul e Misol-Há Palenque
Pequeno-almoço. Saída até ao Rio Yaxhá (água azul), atravessando uma paisagem sinuosa e uma densa vegetação,
para desfrutar do ambiente circundante às Cascatas de
Agua Azul com a sua água de cor azul aliada ao verde
intenso da vegetação. Continuação até à cascata de Misol-Ha onde poderá tomar banho. Desfrute de uma noite
de tranquilidade longe da multidão em Palenque.
Dia 7 Palenque - Campeche (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita cultural ao sítio arqueológico de
Palenque que, com a magnificência das suas construções
e o contraste da sua pedra branca com o verde da selva
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que o rodeia, não nos deixará indiferentes: Visita ao
Templo das Inscrições, o Palácio, os Templos do Sol e da
Cruz Folhada e o Banho da Rainha no riacho Otulum. Depois do almoço, saída para Campeche, cidade fortificada
declarada Património da Humanidade pela UNESCO que
visitaremos durante a tarde.
Dia 8 Campeche - Uxmal - Mérida (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para Uxmal, um dos mais belos
sítios arqueológicos da rota Puuc. Durante a visita poderemos admirar a grandiosidade da Pirâmide do Mago,
os magníficos frisos do Quadrilátero das Freiras e as
conchas do Edifício das Tartarugas. As esplêndidas vistas
panorâmicas desde o Templo do Governador mostram a
importância deste complexo arquitetónico maia. Almoço.
Continuação em direção a Mérida para uma visita panorâmica ao final da tarde com os seus principais pontos de
interesse como a área residencial, o Monumento à Pátria,
o Paseo Montejo, as Casas Gêmeas, a Rua 60, a Praça de
Santa Lucía, a Catedral e o Zócalo.
Dia 9 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita a uma das joias da civilização
maia, o mítico Chichen Itzá que nos mostra a grandiosidade desta cultura. No sítio arqueológico veremos o
Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Templo das Mil
Colunas, o local onde se realizava o Jogo de Bola e o Cenote Sagrado. Todo o recinto transporta-nos para um mundo
enigmático de deuses que realça o esplendor desta civilização. Tempo livre para um mergulho num típico “cenote”
antes do almoço. A viagem continua até a Riviera Maya
onde poderá aproveitar os últimos dias da sua viagem.
Dias 10 Riviera Maya (Tudo incluído)
Dia livre para relaxar, aproveitar as instalações do hotel e
desfrutar das águas azuis que banham esta costa.
Dias 11 Riviera Maya (Tudo incluído)
Dia livre.
Dia 12 Riviera Maya - Cancun - Portugal
Pequeno-almoço. A hora indicada, transfere até ao
aeroporto de Cancun para voo de regresso a Portugal via
cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 13 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, entradas e visitas segundo itinerário, em
serviço regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 3 almoços segundo itinerário (sem bebidas).
· Regime de tudo incluído na Riviera Maya.
· Circuito em grupo, do dia 4 ao dia 9, com guia ou guiamotorista em espanhol.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de passageiros) com ar condicionado.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita ao Museu Arqueológico da Cidade do México.
· Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal e Chichen Itzá.
· Mercado indígena de San Cristóbal de las Casas.
· Cascatas Agua Azul e Misol-Ha.
DATAS DE SAÍDA
7,14,21 de abril de 2022
5 de maio de 2022
9,16 de junho de 2022
7,14,21,28 de julho de 2022
4,11,18,25 de agosto de 2022
8,15,22 de setembro de 2022
6,13,20,27 de outubro de 2022
3.17 de novembro de 2022
8,22 de dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (4*/5*)
Cidade do México
San Cristobal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya
C (4*/4*Sup./5*) Cidade do México
San Cristobal
Palenque
Campeche
Mérida
Riviera Maya

Hotel
Casa Blanca
Diego de Mazariegos
Cidade Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Iberostar Quetzal
Galería Plaza
Diego de Mazariegos
Cidade Real
Gamma Campeche
Holiday Inn
Riu Palace México

A TER EM CONTA
Não inclui imposto ambiental na Riviera Maya, aprox. 20
MXN por quarto / noite, nem o Imposto sobre o Direito de
Uso de Bens do Domínio Público do Estado de Quintana
Roo de 244 MXN pesos para visitantes estrangeiros com
mais de 4 anos.
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SIMPLESMENTE GUATEMALA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.170 €

Cidade da Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antígua, Petén e Tikal
9 dias / 7 noites.

GUATEMALA SURPREENDENTE
Cidade da Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Copán,
Área de Izabal, Rio Dulce, Petén e Tikal
11 dias / 9 noites.

info

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.515 €

info

A combinação essencial que inclui tanto a área do altiplano, para descobrir joias

Combinação do altiplano indígena com Tikal e as ruínas de Copán, além do refrescante Rio

como Chichicastenango, o Lago Atitlan e a cidade de Antígua e para terminar a visita

Dulce, visite o essencial deste lindo país com uma escapada pelo território hondurenho para

à cidade maia de Tikal, no coração da selva.

conhecer uma das mais emblemáticas cidades maias.

Dia 1 Portugal - Cidade da Guatemala
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Cidade da Guatemala, voo com escala. Chegada
e transfere para o hotel selecionado. Resto do dia livre.
Dia 2 Cidade da Guatemala - Chichicastenango Lago Atitlán
Pequeno-almoço. Partida para o altiplano guatemalteco com destino à cidade de Chichicastenango, onde
visitaremos um dos mercados indígenas mais famosos
de toda a América Latina. Neste dia iremos desfrutar de
uma experiência única com mulheres locais com uma
demonstração/workshop sobre o milho, um alimento
básico na sociedade do país. Após a visita, continuação
em direção ao Lago Atitlán, localizado a mais de 1.600
metros acima do nível do mar na região mais montanhosa da Guatemala e rodeado por altos picos, é
uma das paisagens naturais mais atraentes de toda a
América Central.
Dia 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Depois do pequeno-almoço, passeio de barco para
visitar duas das doze cidades que rodeiam este belo
lago. Conheceremos a população Tzutuhil de San Juan
La Laguna, caracterizada pela harmonia em que seus
habitantes convivem com a natureza e por sua cultura.
Em seguida, continuaremos a Santiago Atitlán, uma
cidade habitada por indígenas Tzutuhiles que vivem
da pesca e do artesanato. Eles também são conhecidos por sua adoração à divindade maia-católica que
chamam de Maximón.
Dia 4 Lago Atitlán - Iximché - Antígua
Depois do pequeno-almoço, saída para a cidade de Antígua. Pelo caminho, visita ao sítio arqueológico de Iximche,
a antiga capital maia do reino de Cakchiquel, composta
por vários templos piramidais, palácios e dois campos de
jogos de bola. Ao chegar a Antígua, visitaremos esta cidade colonial declarada Património da Humanidade, com
passagem pela Catedral, a Igreja de La Merced, a Praça
Central e as suas principais ruas e monumentos.
Dia 5 Antígua
Pequeno almoço. Dia livre para desfrutar de Antígua, caminhando por suas ruas de paralelepípedos,
apreciando os seus diferentes estilos arquitetónicos
ou descansando nas instalações de seu hotel. Como
actividade opcional, durante a manhã, recomendamos
uma excursão ao Vulcão Pacaya que o levará às suas
encostas para iniciar uma caminhada suave de uma
hora e meia que culmina no planalto do vulcão de onde
podemos apreciar a cratera de um dos três vulcões
activos no Guatemala.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 6 Antígua - Flores - Petén
Pequeno-almoço. Manhã livre para continuar a descobrir
a que já foi a capital do país e quase que foi destruída por
uma erupção vulcânica em 1773. À tarde, transfere para
o aeroporto da Cidade da Guatemala para embarcar em
voo com destino a Flores, na área de selva de Petén. À
chegada, transfere para o hotel.
Dia 7 Petén - Tikal - Cidade da Guatemala
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita a impressionante cidade maia de
Tikal, a joia do clássico Mundo Maia. Poderemos admirar
os seus templos, palácios reais e pirâmides construídas
em pedra calcária e camufladas pela selva. Almoço piquenique dentro do sítio arqueológico. Em seguida, transfere
para o aeroporto de Flores para embarcar em voo com
destino à Cidade da Guatemala. À chegada, transfere para
o hotel.
Dia 8 Cidade da Guatemala - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até ao transfere para o
aeroporto para voo de regresso a Portugal via cidade de
ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

Dia 1 Portugal - Cidade da Guatemala
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino a Cidade da Guatemala, voo com escala.
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário, em
espanhol.
· Transporte em autocarro, minivan ou minibus (mediante
o número de passageiros) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Circuito em grupo, com guia/motorista falando em
espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita ao mercado de Chichicastenango.
· Demonstração/workshop sobre o milho com mulheres
locais.
· Visita ao Lago Atitlan de barco.
· Centros arqueológicos de Iximché e Tikal.
DATAS DE SAÍDA
2,16 de Abril de 2022
7,21 de Maio de 2022
4,18 de Junho de 2022
2,16 de Julho de 2022
6,20 de Agosto de 2022
3,17 de Setembro de 2022
1,15 de Outubro de 2022
5,19 de Novembro de 2022
3,17 de Dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antígua
Petén
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antígua
Petén

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Villa Maya
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antígua
Camino Real Tikal

A TER EM CONTA
Imposto local no aeroporto de Petén não incluído (3 USD por
pessoa).
Os preços para as partidas de 16 de abril e 17 de dezembro
podem ter suplementos adicionais.
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Dia 2 Cidade da Guatemala - Chichicastenango Lago Atitlán
Pequeno-almoço. Partida para o altiplano guatemalteco com destino à cidade de Chichicastenango, onde
visitaremos um dos mercados indígenas mais famosos de
toda a América Latina. Neste dia iremos desfrutar de uma
experiência única com mulheres locais com uma demonstração/workshop sobre o milho, um alimento básico na
sociedade do país. Após a visita, continuação em direção
ao Lago Atitlán, localizado a mais de 1.600 metros acima
do nível do mar na região mais montanhosa da Guatemala e rodeado por altos picos, é uma das paisagens
naturais mais atraentes de toda a América Central.
Dia 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán
- Lago Atitlán
Depois do pequeno-almoço, passeio de barco para
visitar duas das doze cidades que rodeiam este belo
lago. Conheceremos a população Tzutuhil de San Juan
La Laguna, caracterizada pela harmonia em que seus
habitantes convivem com a natureza e por sua cultura.
Em seguida, continuaremos a Santiago Atitlán, uma
cidade habitada por indígenas Tzutuhiles que vivem
da pesca e do artesanato. Eles também são conhecidos por sua adoração à divindade maia-católica que
chamam de Maximón.
Dia 4 Lago Atitlán - Iximché - Antígua
Depois do pequeno-almoço, saída para a cidade de
Antígua. Pelo caminho, visita ao sítio arqueológico de
Iximche, a antiga capital maia do reino de Cakchiquel,
composta por vários templos piramidais, palácios e
dois campos de jogos de bola. Ao chegar a Antígua,
visitaremos esta cidade colonial declarada Património
da Humanidade, com passagem pela Catedral, a Igreja
de La Merced, a Praça Central e as suas principais ruas
e monumentos.
Dia 5 Antígua
Pequeno almoço. Dia livre para desfrutar de Antígua, caminhando por suas ruas de paralelepípedos, apreciando
os seus diferentes estilos arquitetónicos ou descansando
nas instalações de seu hotel. Como actividade opcional,
durante a manhã, recomendamos uma excursão ao Vulcão Pacaya que o levará às suas encostas para iniciar uma
caminhada suave de uma hora e meia que culmina no
planalto do vulcão de onde podemos apreciar a cratera
de um dos três vulcões activos no Guatemala.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 6 Antígua - Copán
Pequeno-almoço. Partida para a fronteira com Honduras
para, após os devidos procedimentos de entrada, visitarmos o centro arqueológico de Copán, que guarda estelas,
pirâmides, jogos de bola e sepulturas, todos eles com um
estilo escultórico diferenciado que os torna únicos dentro
do Mundo Maia.
Dia 7 Copán - Quirigua - Área Izabal
Pequeno-almoço. De Copan iremos para o Caribe guatemalteco. No caminho, visitaremos o centro arqueológico
de Quiriguá, que preserva algumas das melhores estelas
construídas pelos maias. À tarde, chegaremos à região de
Izabal, uma das maravilhas naturais da Guatemala.
Dia 8 Área Izabal - Rio Dulce - Petén (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Pela manhã, passeio de barco pelo
Río Dulce, um lugar de excepcional riqueza ecológica.
Paragem em Cayo Quemado, onde juntamente com a comunidade, desfrutaremos de uma aula gastronómica que
nos mostrará as técnicas de preparação de um delicioso
ceviche de peixe-coco. Após o almoço, continuação da
viagem de barco até chegar à cidade de Rio Dulce, onde
seguimos de autocarro até a selva de Petén.
Dia 9 Petén - Tikal - Cidade da Guatemala (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita a impressionante cidade maia de
Tikal, a joia do clássico Mundo Maia. Poderemos admirar
os seus templos, palácios reais e pirâmides construídas
em pedra calcária e camufladas pela selva. Almoço piquenique dentro do sítio arqueológico. Em seguida, transfere
para o aeroporto de Flores para embarcar em voo com
destino à Cidade da Guatemala. À chegada, transfere para
o hotel.
Dia 10 Cidade da Guatemala - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até ao transfere para o
aeroporto para voo de regresso a Portugal via cidade de
ligação. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário, em
espanhol.
· Transporte em autocarro, minivan ou minibus (mediante
o número de passageiros) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 2 almoços conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Circuito em grupo, com guia/motorista falando em
espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita ao mercado de Chichicastenango.
· Demonstração/workshop sobre o milho com mulheres
locais.
· Visita ao Lago Atitlan de barco.
· Centros arqueológicos de Iximché, Copán, Quirigua e Tikal.
· Aula gastronómica em Cayo Quemado.
DATAS DE SAÍDA
2,16 de Abril de 2022
7,21 de Maio de 2022
4,18 de Junho de 2022
2,16 de Julho de 2022
6,20 de Agosto de 2022
6,20 de Setembro de 2022
1,15 de Outubro de 2022
5,19 de Novembro de 2022
3,17 de Dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
Guatemala
Lago Atitlán
Antígua
Copán
Área Izabal
Petén
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala
Lago Atitlán
Antígua
Copán
Área Izabal
Petén

Hotel
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Plaza Copán
Villa Caribe
Villa Maya
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antígua
Marina Copán
Villa Caribe
Camino Real Tikal

A TER EM CONTA
Não está incluída a taxa da fronteira na entrada nas
Honduras no valor de 5 USD por pessoa bem como o
Imposto local no aeroporto de Petén (3 USD por pessoa).
Os preços para as partidas de 16 de abril e 17 de
dezembro podem ter suplementos adicionais.
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COSTA RICA IMPRESCINDÍVEL
COM GUANACASTE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.480 €

às maravilhosas praias do Parque Manuel António, rodeado por florestas exuberantes.

Conheça a Natureza e biodiversidade da Costa Rica, do impressionante Vulcão Arenal
às maravilhosas praias de Guanacaste na costa do Pacifico.

Dia 2 São Jose - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, transfere até a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.
Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

info

São José, Arenal, Manuel Antonio

Uma viagem para conhecer o essencial deste maravilhoso destino. Do impressionante Vulcão Arenal

9 dias / 7 noites.

Dia 1 Portugal - São Jose
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a São José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital São
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas
da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e avenidas,
a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma
serie de edifícios históricos, praças, teatros e mercados de
artesanato. A cidade oferece ainda uma variada oferta gastronómica, tanto de comidas locais como internacionais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.490 €

9 dias / 7 noites.

info

São José, Arenal, Guanacaste

COSTA RICA IMPRESCINDÍVEL
COM MANUEL ANTONIO

uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
Dia 4 Vulcão Arenal - Guanacaste
Pequeno-almoço. Transfere para a costa do Pacífico para
a região de Guanacaste. Esta província é conhecida pela
sua costa praticamente virgem, a beleza das montanhas
circundantes e uma série de vulcões majestosos.
Guanacaste estende-se até ao noroeste do país e oferece
algumas das mais belas praias da Costa Rica.
Dias 5 - 6 Guanacaste (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar na praia ou
ainda realizar alguma atividade opcional.
Dia 7 Guanacaste - São Jose
Pequeno-almoço. Transfere para a cidade de San José
para pernoitar. Aproveite para saborear uma última
refeição típica na Costa Rica.
Dia 8 São Jose - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço exceto em Guanacaste em regime de
tudo incluído.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*)

São José
Arenal
Guanacaste
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Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Riu Palace Costa Rica

Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas
da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e avenidas,
a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma
serie de edifícios históricos, praças, teatros e mercados
de artesanato. A cidade oferece ainda uma variada oferta
gastronómica, tanto de comidas locais como internacionais.
Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, transfere até a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.
Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 4 Vulcão Arenal - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Saída até à Costa do Pacífico Central. O
Parque Manuel Antonio é considerado uma joia natural
por sua abundante diversidade de vida selvagem. A
magia da praia e o verde da floresta unem-se num só
lugar para criar um paraíso natural. É o mais pequeno
parque nacional da Costa Rica, mas também um dos
mais visitados.
Dias 5 - 6 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar na praia ou ainda
realizar alguma atividade opcional. Recomendamos a visita
ao parque Nacional de Manuel Antonio onde poderá descobrir a floresta tropical onde coexistem espécies de fauna
e flora ameaçadas de extinção e ainda diversos trilhos
para passear. Aproveite para observar algumas espécies
como macacos, preguiças, iguanas, esquilos e uma grande
variedade de pássaros.
Dia 7 Manuel Antonio - São José
Pequeno-almoço. Transfere para a cidade de San José
para pernoitar. Aproveite para saborear uma última
refeição típica na Costa Rica
Dia 8 São José - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*) São José
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
San Bada
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Parador Resort & Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.
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ESSÊNCIA DA COSTA RICA
COM GUANACASTE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.945 €

São José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Guanacaste

COSTA RICA É PURA VIDA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.565 €

São José, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio

12 dias / 10 noites.

Está pronto para visitar a Essência da Costa Rica? Desde os canais de Tortuguero numa

info

9 dias / 7 noites.

info

floresta tropical, ao majestoso Vulcão Arenal, o bosque nebuloso de Monteverde ou ainda

Descubra o conceito de Pura Vida que se respira neste país. As suas belas paisagens

as maravilhosas praias de Guanacaste no Pacífico.

desde o magnífico vulcão Arenal, ao mágico bosque nebuloso de Monteverde e às
incríveis praias do Parque Nacional Manuel Antonio.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a São José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital São
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina. Poderá desfrutar dos principais
atrativos turísticos da cidade como: edifícios históricos,
museus, teatros, feiras de artesanato e belos parques,
além de deliciar-se com sua variada oferta gastronómica.

habitam nesta área. Durante o trajeto, poderá desfrutar
da paisagem deslumbrante e passar por algumas das vilas
mais típicas do país.

Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, transfere até a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.

Dia 6 Monteverde - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa
Rica, mas também um dos mais visitados pelas suas
belas praias entre montanhas, florestas e vida selvagem.
A magia da praia e o verde da floresta unem-se num só
lugar, e o resultado é esse paraíso natural. Tarde livre
para relaxar na praia ou ainda para desfrutar das instalações do hotel.

Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a região, excursão opcional como a excursão “Vida Camponesa”, durante
a qual visita uma quinta onde são cultivadas culturas
orgânicas segundo práticas responsáveis e ecologicamente corretas; ou em alternativa pode ainda passear
pelo Parque Nacional do Vulcão Arenal ou desfrutar das
piscinas termais incluídas no hotel.

Dia 7 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para descansar na praia, ou
ainda descobrir o Parque Nacional Manuel Antonio por
conta própria. Poderá descobrir a floresta tropical onde
coexistem espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, ilhas, uma lagoa de 14 hectares e diversos trilhos
para passear. Poderá ainda desfrutar das impressionantes
vistas panorâmicas sobre o mar desde seus miradouros
e observar algumas espécies como: o macaco titi, macaco-cara-branca, macaco congo, a preguiça de 2 e 3 dedos,
o guaxinim e pássaros como o tucano entre outros.

Dia 4 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Transfere para Monteverde,
atravessando uma extensão de florestas e bosques
nebulosos com uma biodiversidade riquíssima.
Monteverde é um importante destino de ecoturismo na
Costa Rica. Habitat natural e único do planeta constituído
por uma diversidade surpreendente de flora e fauna. Com
sua localização privilegiada na divisão continental entre
as costas do Caribe e do Pacífico, estes bosques oferecem
um microclima perfeito para as muitas espécies que
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 5 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir e desfrutar da
região. Se desejar realizar uma excursão opcional, recomendamos um passeio pelas pontes suspensas e jardim
dos colibris ou ainda a excursão do café, cana-de-açúcar
e chocolate, onde irá conhecer com mais detalhes esses
três produtos básicos da economia do país.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/03/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
Arenal
		
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.) São José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso Resort
Spa
Trapp Family
San Bada
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Fonda Vela
Parador Resort & Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.

Dia 8 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de São Jose
para voo de regresso a Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.

Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a São José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital São
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas
da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e avenidas,
a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma
serie de edifícios históricos, praças, teatros e mercados de
artesanato. A cidade oferece ainda uma variada oferta gastronómica, tanto de comidas locais como internacionais.
Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço
típico. Passagem pelas plantações de banana até chegar
ao cais para seguir no barco que irá percorrer os canais por
uma hora e meia até chegar ao hotel a tempo do almoço.
À tarde, visita guiada à pitoresca vila de Tortuguero, um
verdadeiro encontro com a cultura caribenha. Jantar.
Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das áreas naturais de maior biodiversidade, além de ser a
área mais importante em toda a metade ocidental do Caribe para a desova das tartarugas verdes. Outras espécies de
tartarugas marinhas também desovam em suas praias: as
tartarugas-de-couro e as tartarugas-de-pente. Recomendamos a excursão noturna para vê-los, na época de desova.
Dia 4 Tortuguero - Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno almoço. No meio da manhã, transfere de barco
até Guápiles. Almoço à chegada e a seguir transfere até à
Planície Norte, onde poderá ver o impressionante Vulcão
Arenal, uma das maravilhas naturais do país. Ao longo do
caminho e até chegar ao povoado de La Fortuna, poderá
apreciar as plantações agrícolas e as várias quintas de gado.
Dia 5 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades

Dia 9 Portugal
Chegada.
44

CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

opcionais entre as quais recomendamos a excursão do café
e chocolate, onde ficará a conhecer a importância desses
dois produtos na economia e cultura da Costa Rica; uma
visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda um
passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita ao
centro cultural indígena de Maleku.
Dia 6 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Transfere para Monteverde com a
sua extensão de florestas tropicais e bosques nublosos
com uma biodiversidade riquíssima. Monteverde é um
importante destino de ecoturismo na Costa Rica. Habitat
natural e único do planeta constituído por uma diversidade surpreendente de flora e fauna. Durante o trajeto,
poderá desfrutar da paisagem deslumbrante e passar por
algumas das vilas mais típicas do país.
Dia 7 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para conhecer a região.
Monteverde tem uma posição única entre as costas do
Caribe e do Pacífico, com os seus bosques nublosos que
oferecem um microclima perfeito para as muitas espécies
que habitam nesta área.
Dia 8 Monteverde - Guanacaste
Pequeno-almoço. Transfere para a costa do Pacífico para a
região de Guanacaste. Esta província é conhecida pela sua
costa praticamente virgem, a beleza das montanhas circundantes e uma série de vulcões majestosos. Guanacaste
estende-se até ao noroeste do país e oferece algumas das
mais belas praias da Costa Rica.
Dias 9 - 10 Guanacaste (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar na praia ou
ainda realizar alguma atividade opcional.
Dia 11 Guanacaste - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de São José
para voo de regresso a Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol,
exceto em São José que serão em privado.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero e em
regime de tudo incluído em Guanacaste.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Manoa
Fonda Vela Boutique
Riu Palace Costa Rica

A TER EM CONTA
O Hotel Occidental Papagayo é apenas para adultos.

Dia 12 Portugal
Chegada.
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ESSÊNCIA DA COSTA RICA
COM MANUEL ANTONIO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.075 €

São José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio

info

COSTA RICA DE COSTA A COSTA

12 dias / 10 noites.

São José, Tortuguero, Arenal, Puerto Viejo de Limón, Manuel Antonio

Está pronto para visitar a Essência da Costa Rica? Desde os canais de Tortuguero numa floresta

Descubra a Costa Rica do Atlântico ao Pacífico. Dos canais de Tortuguero, das belas praias

Parque Nacional de Manuel Antonio no Pacífico Central.

Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço
típico. Passagem pelas plantações de banana até chegar
ao cais para seguir no barco que irá percorrer os canais por
uma hora e meia até chegar ao hotel a tempo do almoço.
À tarde, visita guiada à pitoresca vila de Tortuguero, um
verdadeiro encontro com a cultura caribenha. Jantar.
Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das áreas naturais de maior biodiversidade, além de ser a
área mais importante em toda a metade ocidental do Caribe para a desova das tartarugas verdes. Outras espécies de
tartarugas marinhas também desovam em suas praias: as
tartarugas-de-couro e as tartarugas-de-pente. Recomendamos a excursão noturna para vê-los, na época de desova.
Dia 4 Tortuguero - Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno almoço. No meio da manhã, transfere de barco
até Guápiles. Almoço à chegada e a seguir transfere até à
Planície Norte, onde poderá ver o impressionante Vulcão
Arenal, uma das maravilhas naturais do país. Ao longo do
caminho e até chegar ao povoado de La Fortuna, poderá
apreciar as plantações agrícolas e as várias quintas de gado.
Dia 5 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 6 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Transfere para Monteverde com a sua
extensão de florestas tropicais e bosques nublosos com
uma biodiversidade riquíssima. Monteverde é um importante destino de ecoturismo na Costa Rica. Habitat natural
e único do planeta constituído por uma diversidade
surpreendente de flora e fauna. Durante o trajeto, poderá
desfrutar da paisagem deslumbrante e passar por algumas
das vilas mais típicas do país.
Dia 7 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para conhecer a região. Monteverde tem uma posição única entre as costas do Caribe e
do Pacífico, com os seus bosques nublosos que oferecem
um microclima perfeito para as muitas espécies que
habitam nesta área.
Dia 8 Monteverde - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa Rica,
mas também um dos mais visitados pelas suas belas praias
entre montanhas, florestas e vida selvagem. A magia da
praia e o verde da floresta unem-se num só lugar, e o
resultado é esse paraíso natural. Tarde livre para relaxar na
praia ou ainda para desfrutar das instalações do hotel.
Dias 9 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para descansar na praia,
ou ainda descobrir o Parque Nacional Manuel Antonio
por conta própria. Poderá descobrir a floresta tropical
onde coexistem espécies de fauna e flora ameaçadas de
extinção, ilhas, uma lagoa de 14 hectares e diversos trilhos
para passear. Poderá ainda desfrutar das impressionantes
vistas panorâmicas sobre o mar desde seus miradouros e
observar algumas espécies como: o macaco titi, macaco-cara-branca, macaco congo, a preguiça de 2 e 3 dedos,
o guaxinim e pássaros como o tucano entre outros.
Dias 10 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para relaxar na praia ou ainda
realizar alguma atividade opcional.
Dia 11 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de São José
para voo de regresso a Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.

info

12 dias / 10 noites.

tropical, ao majestoso Vulcão Arenal, o bosque nebuloso de Monteverde ou ainda o maravilhoso

Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas
da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e avenidas,
a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma
serie de edifícios históricos, praças, teatros e mercados de
artesanato. A cidade oferece ainda uma variada oferta gastronómica, tanto de comidas locais como internacionais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.150 €

e da cultura local, passando pelo espetacular Vulcão Arenal e terminando nas águas da
costa do Pacífico Central.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol,
exceto em São José que serão em privado.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
San Bada
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Manoa
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.

Dia 12 Portugal
Chegada.
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Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A cidade está
localizada numa zona estratégica próxima dos principais
pontos turísticos e onde poderá encontrar uma variada
oferta gastronómica.
Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio
Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de
Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço típico. Passagem pelas plantações de banana até chegar ao cais para transfere num barco que irá percorrer os
canais por uma hora e meia até chegar ao hotel a tempo do
almoço. À tarde, visita guiada à pitoresca vila de Tortuguero, um verdadeiro encontro com a cultura caribenha. Jantar.
Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das florestas tropicais de maior biodiversidade da Costa
Rica com cerca de 60 espécies diferentes de mamíferos,
mais de 300 pássaros, 57 anfíbios, 200 tipos de plantas e
mais de 400 espécies de árvores, famoso por ser o habitat
de sete espécies de tartarugas. Recomendamos a excursão noturna para ver as tartarugas, na época de desova.
Dia 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón (Meia pensão)
Pequeno almoço. A meio da manhã transfere de barco
até Guápiles. Após o almoço, continuação até ao Caribe
Sul, com destino a Puerto Viejo de Limón. Esta região do
Caribe caracteriza-se por sua riqueza cultural influenciada
pelos descendentes africanos e indígenas e propõe uma
oferta gastronómica muito interessante.
Dia 5 Puerto Viejo de Limón
Pequeno almoço. Dia livre para relaxar nas praias rodeadas de vegetação tropical e recifes de coral, permitindo
assim aos visitantes várias atividades desportivas como
também descobrir a cultura local, a gastronomia caribenha ou ainda a música calypso e reggae. Poderá alugar uma
bicicleta e visitar as praias mais próximas como Punta
Cocles, Punta Uva e Manzanillo, além de visitar o Refúgio
de Vida Selvagem Gandoca Manzanillo ou o Parque
Nacional Cahuita.
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Dia 6 Puerto Viejo de Limón - Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Transfere até à Planície Norte, onde
poderá ver o impressionante Vulcão Arenal, uma das
maravilhas naturais do país. Ao longo do caminho e até
chegar ao povoado de La Fortuna, poderá apreciar as
plantações agrícolas e as várias quintas de gado.
Dia 7 Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel.
Dia 8 Vulcão Arenal - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa Rica,
mas também um dos mais visitados pelas suas belas
praias entre montanhas, florestas e vida selvagem.
Dia 9 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para relaxar na praia ou para
passear.
Dia 10 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Recomendamos a visita ao parque
Nacional de Manuel Antonio onde poderá descobrir a
floresta tropical onde coexistem espécies de fauna e
flora ameaçadas de extinção e ainda diversos trilhos para
passear. Aproveite para observar algumas espécies como
macacos, preguiças, iguanas, esquilos e uma grande
variedade de pássaros.
Dia 11 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de São José
para voo de regresso a Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol,
exceto em São José que serão em privado.
· Transporte em minibus turístico com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
		
Tortuguero
Puerto Viejo de Limón
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4* Sup.) São José
Tortuguero
Puerto Viejo de Limón
Arenal
Manuel Antonio
		

Hotel
Park Inn by
Radisson
Mawamba Lodge
Namuwoki Lodge
Arenal Paraíso
San Bada
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Le Cameleon
Arenal Manoa
Parador Resort
& Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio está fechado à
Terça-feira.
Os alojamentos em Tortuguero não são hotéis de
categoria turística usual: são lodges.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.345 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Transporte em minibus turístico (dependendo do
número de pessoas) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero.
· 2 almoços conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero e no vulcão
Arenal.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

COSTA RICA & PANAMÁ
São José, Tortuguero, Arenal, Bocas del Toro, Puerto Viejo de Limón, Panamá

info

14 dias / 12 noites.

Combina várias zonas da Costa Rica como o Vulcão Arenal, os canais do Parque Nacional de Tortuguero e as praias do Sul das Caraíbas, com
a moderna Cidade do Panamá e o paraíso natural das Ilhas Bocas del Toro.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas
da América Latina.
Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, transfere até a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais, o seu Lago Arenal e a
variedade de atividades que podem ser feitas nesta área.
Dia 3 Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Caminhada próximo do Parque Nacional do Vulcão Arenal, onde poderá desfrutar da sua
vegetação exuberante, trilhar caminhos de antigos rios
de lava, chamadas “coladas” e observar o imponente vulcão e seu lago. Em seguida, continuação até à cascata do
Rio Fortuna, localizada numa reserva biológica da floresta
tropical, que faz parte do Parque Nacional do Vulcão
Arenal. O caminho tem 530 degraus, mas confortáveis 
áreas de descanso onde poderá se desidratar. Desde o
miradouro, poderá desfrutar de vistas incríveis. Finalmente, é possível mergulhar nas águas cristalinas do rio
Fortuna, seguindo-se depois um delicioso almoço. Tarde
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

livre para desfrutar das instalações do hotel nas piscinas
de água doce ou termais.
Dia 4 Vulcão Arenal - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para a região de Guápiles onde
poderá saborear um delicioso pequeno-almoço típico.
Passagem pelas plantações de banana até chegar ao cais
para transfere num barco que irá percorrer os canais por
uma hora e meia até chegar ao hotel a tempo do almoço.
À tarde, visita guiada à pitoresca vila de Tortuguero, uma
pequena comunidade localizada numa das ilhas entre o
mar e as lagoas de Tortuguero, com uma rua sem carros
onde as pessoas circulam a pé ou de bicicleta. Descubra
um ritmo de vida e cultura diferentes. Jantar no lodge.
Dia 5 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das florestas tropicais de maior biodiversidade da Costa
Rica com cerca de 60 espécies diferentes de mamíferos,
mais de 300 pássaros, 57 anfíbios, 200 tipos de plantas e
mais de 400 espécies de árvores, famoso por ser o habitat
de sete espécies de tartarugas. Recomendamos a excursão
noturna para ver as tartarugas, na época de desova.
Dia 6 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón (Meia pensão)
Pequeno almoço. A meio da manhã transfere de barco
até Guápiles. Após o almoço, continuação até ao Caribe
Sul, com destino a Puerto Viejo de Limón. Esta região do

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
· Caminhada pelo Parque Nacional do Vulcão Arenal e
pela cascata do Rio Fortuna.
· Entrada no Centro de Resgate animal “O Jaguar”.
· Tour pela baía do golfinhos e visitas à Cay Coral e à praia
de Rana Roja.
· Visita à Boca del Drago e à Praia da Estrela.
· Visita ao Canal do Panamá- Eclusas de Miraflores.
· Visita à zona antiga da Cidade do Panamá.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22

Caribe caracteriza-se por sua riqueza cultural influenciada
pelos descendentes africanos e indígenas e propõe uma
oferta gastronómica muito interessante.
Dia 7 Puerto Viejo de Limón
Pequeno almoço. Pela manhã, visita ao Centro de
Resgate “o Jaguar”. É um centro de regaste para animais
feridos, doentes ou órfãos, onde são oferecidos cuidados
24 horas por dia, pois de outra forma não poderiam
sobreviver na floresta tropical ou nas águas do Caribe.
Recebe sobretudo macacos, preguiças entre outros
mamíferos, pássaros e répteis. Dia livre para relaxar nas
praias rodeadas de vegetação tropical e recifes de coral,
permitindo assim aos visitantes várias atividades desportivas como também descobrir a cultura e música local e a
gastronomia caribenha.

a Cayo Coral com a sua arquitetura local muito característica, docas de madeira conectando entre si as várias
habitações com telhados de colmo. Poderá ainda relaxar
na bela praia de areia branca Rana Roja, rodeada por uma
extensa floresta tropical e incríveis paisagens.
Dia 10 Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Regresso ao barco para visitar a bela
e pitoresca praia de Bocas del Drago, localizada no lado
oposto da Ilha Colón, a aproximadamente 15 km de distância. Um lugar ideal para praticar snorkeling quando as
condições do mar o permitem. Continuação até a praia da
Estrela onde se concentram dezenas de estrelas-do-mar
gigantes e tempo livre para desfrutar da praia. Surpreenda-se com esta experiência única!

Dia 8 Puerto Viejo de Limón - Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Transfere até Sixaola onde realizará as
formalidades de entrada para passar a fronteira para o
Panamá e posteriormente o transfere até Almirante. A
chegada, transfere de barco até Bocas del Toro. Esta ilha
localiza-se no arquipélago de Bocas del Toro no Mar do
Caribe, possui recifes de coral, uma diversidade multicultural, uma beleza natural com espécies exóticas de flora e
fauna e é composto por várias ilhas.

Dia 11 Bocas del Toro - Panamá
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Isla
Colón para voo com destino à Cidade do Panamá. À
chegada, transfere para o hotel e resto do dia livre para
fazer compras e explorar a cidade. A Cidade do Panamá é
uma cidade multicultural cheia de contrastes, sendo um
destino eclético e divertido. É o principal centro cultural e
econômico do país e oferece uma variada oferta cultural
e gastronômica, sendo uma das cidades com melhor
qualidade de vida.

Dia 9 Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Passeio de barco nas águas esmeraldas até à Baía dos Golfinhos, onde poderá avistar os
vários golfinhos que vivem nesta área. Continuação até

Dia 12 Panamá
Pequeno-almoço. Saída para uma visita panorâmica da
zona mais moderna da cidade, continuando até ao Edifício da Administração do Canal, seguido pela Eclusa de

Miraflores e seu Centro de Visitantes. De volta à cidade,
paragem na Calçada do Amador e visita a um centro de
artesanato. A excursão continua até ao Centro Histórico
passando pela Praça Herrera, Igreja de São José (com o
seu altar de ouro), o Arco Chato, Praça Bolívar, Catedral e
Edifício dos Correios.
Dia 13 Panamá - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 14 Portugal
Chegada.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
Arenal
Tortuguero
Puerto Viejo
Bocas del Toro
Panamá

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Mawamba Lodge
Namuwoki Lodge
Bocas del Toro
Raddison Decápolis

A (4*/4*Sup.) São José
Arenal
Tortuguero
Puerto Viejo
Bocas del Toro
Panamá

Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Grupo Pachira
Le Cameleon
Playa Tortuga
El Panamá

A TER EM CONTA
Não inclui a taxa no aeroporto de Bocas del Toro de 2 USD
por pessoa.
Não inclui o visto de turismo para o Panamá no valor de
15 USD por pessoa.
Para entrar em Bocas del Toro é necessário: passaporte
original (e cópia do mesmo) e cartão de crédito (ou
dinheiro) com um valor mínimo de 500 USD.
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FLY & DRIVE - COSTA RICA
DE COSTA A COSTA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.120 €

São José, Tortuguero, Arenal, Puerto Viejo de Limón, Manuel Antonio

info

12 dias / 10 noites.

Descubra a Costa Rica do Atlântico ao Pacífico. Dos canais de Tortuguero, da cultura local,
passando pelo espetacular Vulcão Arenal e terminando nas águas quentes da costa do Pacífico

FLY & DRIVE - COSTA RICA
IMPRESCINDÍVEL COM GUANACASTE

Central. Poderá desfrutar desse destino em toda a liberdade com o seu próprio veículo 4x4.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A cidade
está localizada numa zona estratégica próxima dos principais pontos turísticos e onde poderá encontrar uma
variada oferta gastronómica.
Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio
Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de
Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço típico. Passagem pelas plantações de banana até
chegar ao cais para transfere num barco que irá percorrer
os canais por uma hora e meia até chegar ao hotel a
tempo do almoço. À tarde, visita guiada à pitoresca vila
de Tortuguero, um verdadeiro encontro com a cultura
caribenha. Jantar.
Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das florestas tropicais de maior biodiversidade da Costa
Rica com cerca de 60 espécies diferentes de mamíferos,
mais de 300 pássaros, 57 anfíbios, 200 tipos de plantas e
mais de 400 espécies de árvores, famoso por ser o habitat
de sete espécies de tartarugas. Recomendamos a excursão noturna para ver as tartarugas, na época de desova.
Dia 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón (Meia pensão)
Pequeno almoço. A meio da manhã transfere de barco até
Guápiles. Após o almoço, recolha do seu automóvel para
saída com destino ao Caribe Sul, com destino a Puerto
Viejo de Limón. Esta região do Caribe caracteriza-se por
sua riqueza cultural influenciada pelos descendentes
africanos e indígenas e propõe uma oferta gastronómica
muito interessante.
Dia 5 Puerto Viejo de Limón
Pequeno almoço. Dia livre para relaxar nas praias rodeadas de vegetação tropical e recifes de coral, permitindo
assim aos visitantes várias atividades desportivas como
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

também descobrir a cultura local, a gastronomia caribenha ou ainda a música calypso e reggae. Poderá alugar uma
bicicleta e visitar as praias mais próximas como Punta
Cocles, Punta Uva e Manzanillo, além de visitar o Refúgio
de Vida Selvagem Gandoca Manzanillo ou o Parque
Nacional Cahuita.
Dia 6 Puerto Viejo de Limón - Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Saída para a Planície Norte, onde
poderá ver o impressionante Vulcão Arenal, uma das
maravilhas naturais do país. Ao longo do caminho e até
chegar ao povoado de La Fortuna, poderá apreciar as
plantações agrícolas e as várias quintas de gado.
Dia 7 Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel.
Dia 8 Vulcão Arenal - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa Rica,
mas também um dos mais visitados pelas suas belas
praias entre montanhas, florestas e vida selvagem.
Dia 9 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para relaxar na praia ou para
passear.
Dia 10 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Recomendamos a visita ao parque
Nacional de Manuel Antonio onde poderá descobrir a
floresta tropical onde coexistem espécies de fauna e
flora ameaçadas de extinção e ainda diversos trilhos para
passear. Aproveite para observar algumas espécies como
macacos, preguiças, iguanas, esquilos e uma grande
variedade de pássaros.
Dia 11 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto para entregar
o automóvel antes de embarcar no voo de regresso a
Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

info

São José, Arenal, Guanacaste
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Veículo de aluguer: 4 x 4, semelhante a um SsangYong
Korando do dia 4 ao 11, com quilometragem ilimitada,
sem seguros incluídos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
		
Tortuguero

Hotel
Park Inn by
Radisson
Mawamba
Lodge
Puerto Viejo de Limón Namuwoki
Lodge
Arenal
Arenal Paraíso
Manuel Antonio
San Bada
A (4*/4* Sup.) São José
Hilton Garden
		
Inn
Tortuguero
Grupo Pachira
PPuerto Viejo de Limón Le Cameleon
Arenal
Arenal Manoa
Manuel Antonio
Parador Resort
		
& Spa
A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio está fechado à
Terça-feira.
Os alojamentos em Tortuguero não são hotéis de
categoria turística usual: são lodges.
Não estão incluídos seguros no aluguer de automóvel,
nem combustível ou parques de estacionamento.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.480 €

9 dias / 7 noites.

Conheça a Natureza e biodiversidade da Costa Rica, com o seu próprio veículo de aluguer.
Do impressionante Vulcão Arenal às maravilhosas praias de Guanacaste na costa do Pacifico.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Assistência à chegada
e recolha do automóvel para saída para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San José está localizada
no meio do Vale Central e no centro do país, considerada
uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina.
Com o seu labirinto de ruas e avenidas, a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma serie de edifícios
históricos, praças, teatros e mercados de artesanato. A
cidade oferece ainda uma variada oferta gastronómica,
tanto de comidas locais como internacionais.
Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, saída para a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.
Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância desses dois produtos na economia e cultura da Costa
Rica; uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou
ainda um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com
a visita ao centro cultural indígena de Maleku.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 4 Vulcão Arenal - Guanacaste
Pequeno-almoço. Continuação da viagem para a costa
do Pacífico para a região de Guanacaste. Esta província
é conhecida pela sua costa praticamente virgem, a
beleza das montanhas circundantes e uma série de
vulcões majestosos. Guanacaste estende-se até ao
noroeste do país e oferece algumas das mais belas
praias da Costa Rica.
Dias 5 - 6 Guanacaste (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar na praia ou
ainda realizar alguma atividade opcional.
Dia 7 Guanacaste - São José
Pequeno-almoço. Transfere para a cidade de São José
para pernoitar. Aproveite para saborear uma última
refeição típica na Costa Rica.
Dia 8 São José - Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto para entregar
o automóvel antes de embarcar no voo de regresso a
Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Veículo de aluguer: 4 x 4, semelhante a um SsangYong
Korando do dia 1 ao 8, com quilometragem ilimitada,
sem seguros incluidos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço exceto em Guanacaste em regime de
tudo incluído.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) São José
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Riu Palace Costa Rica

A TER EM CONTA
Consulte as condições para o aluguer de carro.
Não estão incluídos seguros no aluguer de automóvel,
nem combustível ou parques de estacionamento.
O Hotel Occidental Papagayo é só para adultos.
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FLY & DRIVE - COSTA RICA É PURA VIDA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.560 €

São José, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio

info

9 dias / 7 noites.

FLY & DRIVE - COSTA RICA
IMPRESCINDÍVEL COM MANUEL ANTONIO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.445 €

o magnífico vulcão Arenal, ao mágico bosque nebuloso de Monteverde e às incríveis praias

info

São José, Arenal, Manuel Antonio

Descubra o conceito de Pura Vida que se respira neste país. As suas belas paisagens desde
do Parque Nacional Manuel Antonio.

9 dias / 7 noites.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e recolha
do veículo para saída até ao hotel selecionado. Resto do
dia livre. A capital San José está localizada no meio do
Vale Central e no centro do país, considerada uma das
cidades mais cosmopolitas da América Latina. Poderá
desfrutar dos principais atrativos turísticos da cidade
como: edifícios históricos, museus, teatros, feiras de
artesanato e belos parques, além de deliciar-se com sua
variada oferta gastronómica.

Uma viagem para conhecer o essencial deste maravilhoso destino, com o seu próprio
veículo de aluguer. Do impressionante Vulcão Arenal às maravilhosas praias do Parque
Manuel António, rodeado por florestas exuberantes.
Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Assistência à chegada
e recolha do automóvel para saída para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San José está localizada
no meio do Vale Central e no centro do país, considerada
uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina.
Com o seu labirinto de ruas e avenidas, a maioria dos museus encontram-se aqui bem como uma serie de edifícios
históricos, praças, teatros e mercados de artesanato. A
cidade oferece ainda uma variada oferta gastronómica,
tanto de comidas locais como internacionais.
Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, saída para a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.
Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
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Dia 4 Vulcão Arenal - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Saída até à Costa do Pacífico Central. O
Parque Manuel Antonio é considerado uma joia natural
por sua abundante diversidade de vida selvagem. A
magia da praia e o verde da floresta unem-se num só
lugar para criar um paraíso natural. É o mais pequeno
parque nacional da Costa Rica, mas também um dos
mais visitados.
Dia 5 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Recomendamos a visita ao parque
Nacional de Manuel Antonio onde poderá descobrir a
floresta tropical onde coexistem espécies de fauna e
flora ameaçadas de extinção e ainda diversos trilhos para
passear. Aproveite para observar algumas espécies como
macacos, preguiças, iguanas, esquilos e uma grande
variedade de pássaros.
Dia 6 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para relaxar na praia ou ainda
realizar alguma atividade opcional.
Dia 7 Manuel Antonio - São José
Pequeno-almoço. Transfere para a cidade de São José
para pernoitar. Aproveite para saborear uma última
refeição típica na Costa Rica.
Dia 8 São José - Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto para entregar
o automóvel antes de embarcar no voo de regresso a
Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Veículo de aluguer: 4 x 4, semelhante a um SsangYong
Korando do dia 1 ao 8, com quilometragem ilimitada,
sem seguros incluídos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*) São José
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
San Bada
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Parador Resort & Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.
Consulte as condições para o aluguer de carro
Não estão incluídos seguros no aluguer de automóvel,
nem combustível ou parques de estacionamento.
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Dia 2 São José - Vulcão Arenal
Pequeno almoço. Pela manhã, partida para a Planície do
Norte, onde poderá ver o surpreendente Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Hoje em dia não há
erupções de lava, mas ainda podemos ver fumo e cinzas
saindo de sua cratera. Esta região destaca-se pela sua paisagem verdejante, fontes termais e o seu Lago Arenal. Ao
longo do caminho poderá ainda ver plantações agrícolas e
quintas de gado. Tarde livre para desfrutar das instalações
do hotel.
Dia 3 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a região ou
ainda excursão opcional como a excursão “Vida Camponesa”, durante a qual visita uma quinta onde são
cultivadas culturas orgânicas segundo práticas responsáveis e ecologicamente corretas; ou em alternativa pode
ainda passear pelo Parque Nacional do Vulcão Arenal ou
desfrutar das piscinas termais incluídas no hotel.
Dia 4 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Continuação da viagem para
Monteverde, atravessando uma extensão de florestas e
bosques nebulosos com uma biodiversidade riquíssima.
Monteverde é um importante destino de ecoturismo na
Costa Rica. Habitat natural e único do planeta constituído
por uma diversidade surpreendente de flora e fauna. Com
sua localização privilegiada na divisão continental entre
as costas do Caribe e do Pacífico, estes bosques oferecem
um microclima perfeito para as muitas espécies que
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

habitam nesta área. Durante o trajeto, poderá desfrutar
da paisagem deslumbrante e passar por algumas das vilas
mais típicas do país.
Dia 5 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir e desfrutar da
região. Se desejar realizar uma excursão opcional, recomendamos um passeio pelas pontes suspensas e jardim
dos colibris ou ainda a excursão do café, cana-de-açúcar
e chocolate, onde irá conhecer com mais detalhes esses
três produtos básicos da economia do país.
Dia 6 Monteverde - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa
Rica, mas também um dos mais visitados pelas suas
belas praias entre montanhas, florestas e vida selvagem.
A magia da praia e o verde da floresta unem-se num só
lugar, e o resultado é esse paraíso natural. Tarde livre
para relaxar na praia ou ainda para desfrutar das instalações do hotel.
Dia 7 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para descansar na praia, ou
ainda descobrir o Parque Nacional Manuel Antonio por
conta própria. Poderá descobrir a floresta tropical onde
coexistem espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, ilhas, uma lagoa de 14 hectares e diversos trilhos
para passear. Poderá ainda desfrutar das impressionantes
vistas panorâmicas sobre o mar desde seus miradouros
e observar algumas espécies como: o macaco titi, macaco-cara-branca, macaco congo, a preguiça de 2 e 3 dedos,
o guaxinim e pássaros como o tucano entre outros.
Dia 8 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Regresso de carro e entrega do mesmo
no aeroporto de São José para voo de regresso a Portugal
via cidade de ligação. Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Aluguer de automóvel 4X4 tipo SsangYong Korando ou
similar, do 4º dia até ao 11º dia, com quilometragem
ilimitado, mas sem seguros incluídos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
Arenal
		
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.) São José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso Resort
Spa
Trapp Family
San Bada
Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Fonda Vela
Parador Resort & Spa

A TER EM CONTA
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.
Consultar as condições para o aluguer de automóvel.
Não estão incluídos os seguros, combustível e custos de
parque de estacionamento do automóvel.

Dia 9 Portugal
Chegada.
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FLY & DRIVE - ESSÊNCIA DA COSTA RICA
COM MANUEL ANTONIO
São José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio

FLY & DRIVE - ESSÊNCIA DA COSTA RICA
COM GUANACASTE
São José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Guanacaste

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.940 €

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.070 €

info

12 dias / 10 noites.

NICARÁGUA

Está pronto para visitar a Essência da Costa Rica? Desde os canais de Tortuguero numa floresta

info

tropical, ao majestoso Vulcão Arenal, o bosque nebuloso de Monteverde ou ainda o maravilhoso

12 dias / 10 noites.

praias de Guanacaste no Pacífico.

Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos
canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é uma
das áreas naturais de maior biodiversidade, além de ser
a área mais importante em toda a metade ocidental do
Caribe para a desova das tartarugas verdes. Outras espécies de tartarugas marinhas também desovam em suas
praias: as tartarugas-de-couro e as tartarugas-de-pente.
Recomendamos a excursão noturna para vê-los, na época
de desova.
Dia 4 Tortuguero - Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno almoço. No meio da manhã, transfere de
barco até Guápiles e almoço à chegada. Da parte da
tarde será entregue o automóvel para seguir viagem
até à Planície Norte, onde poderá ver o impressionante
Vulcão Arenal, uma das maravilhas naturais do país.
Ao longo do caminho e até chegar ao povoado de La
Fortuna, poderá apreciar as plantações agrícolas e as
várias quintas de gado.
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Dia 5 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
um passeio a cavalo até a cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
Dia 6 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Continuação da viagem para Monteverde com a sua extensão de florestas tropicais e bosques
nublosos com uma biodiversidade riquíssima. Monteverde é um importante destino de ecoturismo na Costa
Rica. Habitat natural e único do planeta constituído por
uma diversidade surpreendente de flora e fauna. Durante
o trajeto, poderá desfrutar da paisagem deslumbrante e
passar por algumas das vilas mais típicas do país.
Dia 7 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para conhecer a região.
Monteverde tem uma posição única entre as costas do
Caribe e do Pacífico, com os seus bosques nublosos que
oferecem um microclima perfeito para as muitas espécies
que habitam nesta área.
Dia 8 Monteverde - Guanacaste
Pequeno-almoço. Saída de carro para a costa do Pacífico
até à região de Guanacaste. Esta província é conhecida
pela sua costa praticamente virgem, a beleza das montanhas circundantes e uma série de vulcões majestosos.
Guanacaste estende-se até ao noroeste do país e oferece
algumas das mais belas praias da Costa Rica.
Dias 9 - 10 Guanacaste (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar na praia ou
ainda realizar alguma atividade opcional.
Dia 11 Guanacaste - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Regresso de carro e entrega do mesmo
no aeroporto de São José para voo de regresso a Portugal
via cidade de ligação. Noite a bordo.

São José
Manuel Antonio

tropical, ao majestoso Vulcão Arenal, o bosque nebuloso de Monteverde ou ainda as maravilhosas

Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio
Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de
Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço típico. Passagem pelas plantações de banana
até chegar ao cais para seguir no barco que irá percorrer
os canais por uma hora e meia até chegar ao hotel a
tempo do almoço. À tarde, visita guiada à pitoresca vila
de Tortuguero, um verdadeiro encontro com a cultura
caribenha. Jantar.

Monteverde

Parque Nacional de Manuel Antonio no Pacífico Central.

Está pronto para visitar a Essência da Costa Rica? Desde os canais de Tortuguero numa floresta

Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e
avenidas, a maioria dos museus encontram-se aqui bem
como uma serie de edifícios históricos, praças, teatros
e mercados de artesanato. A cidade oferece ainda uma
variada oferta gastronómica, tanto de comidas locais
como internacionais.

Tortuguero
Vulcão Arenal

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol.
· Aluguer de automóvel 4X4 tipo SsangYong Korando ou
similar, do 4º dia até ao 11º dia, com quilometragem
ilimitado, mas sem seguros incluídos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero e em
regime de tudo incluído em Guanacaste.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*)
São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Manoa
Fonda Vela Boutique
Riu Palace Costa Rica

A TER EM CONTA
Consultar as condições para o aluguer de automóvel.
Não estão incluídos os seguros, combustível e custos de
parque de estacionamento do automóvel.

Dia 12 Portugal
Chegada.
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Dia 1 Portugal - São José
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a San José, voo com escala. Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. A capital San
José está localizada no meio do Vale Central e no centro
do país, considerada uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina. Com o seu labirinto de ruas e
avenidas, a maioria dos museus encontram-se aqui bem
como uma serie de edifícios históricos, praças, teatros
e mercados de artesanato. A cidade oferece ainda uma
variada oferta gastronómica, tanto de comidas locais
como internacionais.
Dia 2 São José - Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída pelo Parque Nacional Braulio Carrillo, o maior da região central, até chegar à região de Guápiles onde poderá saborear um delicioso pequeno-almoço
típico. Passagem pelas plantações de banana até chegar
ao cais para seguir no barco que irá percorrer os canais por
uma hora e meia até chegar ao hotel a tempo do almoço.
À tarde, visita guiada à pitoresca vila de Tortuguero, um
verdadeiro encontro com a cultura caribenha. Jantar.
Dia 3 Tortuguero (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, caminhada guiada pelos
trilhos do lodge. Depois, tempo livre para desfrutar das
instalações até ao almoço. À tarde, passeio de barco pelos canais do Parque Nacional Tortuguero. Este parque é
uma das áreas naturais de maior biodiversidade, além de
ser a área mais importante em toda a metade ocidental
do Caribe para a desova das tartarugas verdes. Outras
espécies de tartarugas marinhas também desovam
em suas praias: as tartarugas-de-couro e as tartarugas-de-pente. Recomendamos a excursão noturna para
vê-los, na época de desova.
Dia 4 Tortuguero - Vulcão Arenal (Meia pensão)
Pequeno almoço. No meio da manhã, transfere de barco
até Guápiles e almoço à chegada. Da parte da tarde será
entregue o automóvel para seguir viagem até à Planície
Norte, onde poderá ver o impressionante Vulcão Arenal,
uma das maravilhas naturais do país. Ao longo do caminho
e até chegar ao povoado de La Fortuna, poderá apreciar as
plantações agrícolas e as várias quintas de gado.
Dia 5 Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da zona e das
instalações do seu hotel. Poderá realizar algumas atividades opcionais entre as quais recomendamos a excursão
do café e chocolate, onde ficará a conhecer a importância
desses dois produtos na economia e cultura da Costa Rica;
uma visita ao Parque Nacional do Vulcão Arenal ou ainda
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

COSTA RICA

um passeio a cavalo até à cascata La Fortuna com a visita
ao centro cultural indígena de Maleku.
Dia 6 Vulcão Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Continuação da viagem para Monteverde com a sua extensão de florestas tropicais e bosques
nublosos com uma biodiversidade riquíssima. Monteverde é um importante destino de ecoturismo na Costa
Rica. Habitat natural e único do planeta constituído por
uma diversidade surpreendente de flora e fauna. Durante
o trajeto, poderá desfrutar da paisagem deslumbrante e
passar por algumas das vilas mais típicas do país.
Dia 7 Monteverde
Pequeno-almoço. Dia livre para conhecer a região.
Monteverde tem uma posição única entre as costas do
Caribe e do Pacífico, com os seus bosques nublosos que
oferecem um microclima perfeito para as muitas espécies
que habitam nesta área.
Dia 8 Monteverde - Manuel Antonio
Pequeno-almoço. A viagem continua hoje com a descida
das montanhas até à Costa do Pacífico Central. Manuel
Antonio é o mais pequeno parque nacional da Costa Rica,
mas também um dos mais visitados pelas suas belas
praias entre montanhas, florestas e vida selvagem. A magia da praia e o verde da floresta unem-se num só lugar, e
o resultado é esse paraíso natural. Tarde livre para relaxar
na praia ou ainda para desfrutar das instalações do hotel.

PANAMÁ

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em espanhol,
exceto em São José que serão em privado.
· Aluguer de automóvel 4X4 tipo SsangYong Korando ou
similar, do 4º dia até ao 11º dia, com quilometragem
ilimitado, mas sem seguros incluídos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Pensão completa (sem bebidas) em Tortuguero.
· 1 almoço conforme itinerário (sem bebidas).
· Visitas em serviço regular, em espanhol, segundo
itinerário.
· Entrada no Parque Nacional de Tortuguero.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio de barco pelos canais de Tortuguero e pela vila.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22

Dia 9 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para descansar na praia, ou
ainda descobrir o Parque Nacional Manuel Antonio por
conta própria. Poderá descobrir a floresta tropical onde
coexistem espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, ilhas, uma lagoa de 14 hectares e diversos trilhos
para passear. Poderá ainda desfrutar das impressionantes
vistas panorâmicas sobre o mar desde seus miradouros
e observar algumas espécies como: o macaco titi, macaco-cara-branca, macaco congo, a preguiça de 2 e 3 dedos,
o guaxinim e pássaros como o tucano entre outros.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3* Sup./4*) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.) São José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Dia 10 Manuel Antonio
Pequeno-almoço. Dia livre para relaxar na praia ou ainda
realizar alguma atividade opcional.

A TER EM CONTA
Consultar as condições para o aluguer de automóvel.
Não estão incluídos os seguros, combustível e custos de
parque de estacionamento do automóvel.
O Parque Nacional de Manuel Antonio encerra à Terçafeira.

Dia 11 Manuel Antonio - São José - Portugal
Pequeno-almoço. Regresso de carro e entrega do mesmo
no aeroporto de São José para voo de regresso a Portugal
via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.
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Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
San Bada
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Manoa
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

OS ANDES &
AMAZÓNIA
Uma riqueza natural sem limites que vai da
grandeza dos Andes, passando pelo exotismo
das suas selvas, até às praias paradisíacas da
sua costa. Cidades com grande vitalidade,
uma gastronomia diversificada e reconhecida,
danças com muito ritmo e uma população
calorosa o levará a uma experiência de viagem
superior. Com os nossos itinerários irá descobrir
algumas maravilhas do mundo e aprender
sobre civilizações antigas, irá ainda descobrir
cidades com uma cultura animada e alegre que
irão contagiá-lo com o mais autêntico ritmo
latino-americano.

CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23
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PAISAGENS ANDINAS
PERU ESSENCIAL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.985 €

Lima, Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado, Puno

info

9 dias / 7 noites.

passando pela cidade colonial de Cuzco.

com as suas ilhas flutuantes.

Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Saída para um passeio pelas principais
ruas, praças e avenidas da cidade. A visita inicia-se no Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista
sobre o Oceano Pacífico e em seguida, vista panorâmica
da Huaca Pucllana, sítio arqueológico símbolo da cultura
da cidade. Continuação pela Praça de Armas, onde se
encontram o Palácio do Governo e o Palácio Municipal.
Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de
Santo Domingo, cujos corredores foram percorridos por
São Martim de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII
e onde atualmente estão seus restos mortais.
Dia 3 Lima - Cusco
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Cusco. À chegada, transfere para o hotel e
tempo livre para o processo de aclimatação. Da parte da
tarde, subida ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
para visitar a sua fortaleza e admirar as enormes rochas,
algumas com 4 metros de altura, que foram utilizadas na
sua construção. Continuação para Q’enqo; antigo templo
do Puma onde se pode ver um altar para sacrifícios no interior de uma enorme rocha e depois visita de Tambomachay com as suas fontes sagradas de vida e saúde. Pelo
caminho, vista panorâmica de Puca Pucará, torre de vigia
que guardava a entrada da cidade. A excursão continua
até ao Templo do Sol “El Korikancha”, onde foi construído o Convento de Santo Domingo. Diz a lenda que este
templo foi totalmente coberto com folhas de ouro que
maravilharam os Conquistadores quando chegaram ao
Perú. Por fim, visitaremos a Praça de Armas e a Catedral,
que guarda valiosas obras e pinturas coloniais, como a
Cruz que chegou com os primeiros conquistadores.
Dia 4 Cusco - Vale Sagrado (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão por alguns dos lugares mais
importantes do Vale Sagrado dos Incas. A primeira
paragem será na cidade de Chinchero, a mais típica e
pitoresca do Vale Sagrado, onde podemos ver o complexo
arqueológico inca e a sua bela igreja colonial. Chinchero
também é famosa pelas suas tecelãs, que nos mostram
as antigas técnicas incas de tingir e fiar com lã de alpaca.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 5 Vale Sagrado - Machu Picchu - Cusco (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para a estação de Ollanta para
embarcar no comboio até Águas Calientes. A chegada, transfere de autocarro até à Cidade Perdida dos Incas, Machu
Picchu, onde um guia nos explicará todos os seus segredos.
A seguir ao almoço, regresso de comboio para Cusco.
Dia 6 Cusco - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere em autocarro turístico até
Puno. Primeira paragem em Andahuaylillas, onde visitaremos a sua bela capela. Continuação para Racchi, Templo
do Deus Wiracocha, no qual se destacam as enormes paredes deste complexo. Paragem para o almoço durante o
qual poderá desfrutar de belas vistas de La Raya; fronteira
natural entre Cusco e Puno. Antes de chegar ao nosso
destino final, visitaremos o Museu do Sítio de Pucará.
Chegada a Puno, no final da tarde, transfere para o hotel.
Dia 7 Puno - Lago Titicaca - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão pela Ilha de Taquile, Luquina
Chico e as Ilhas Flutuantes dos Uros, onde poderemos
desfrutar de belas paisagens e da sua cultura ancestral
expressa nos tecidos e costumes locais. Visitaremos
a comunidade camponesa (Aimara) de Luquina Chico
localizada na Península de Chucuito. Almoço buffet no restaurante “La Casa del Pescador”. No caminho de regresso
a Puno, visita às ilhas flutuantes dos Uros.
Dia 8 Puno - Lima - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Lima para
voo de regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a
bordo.

info

11 dias / 9 noites.

que não pode perder. Do sensorial Machu Picchu às ilhas Totora no Lago Titicaca,

de Cusco; a cultura Inca no Vale Sagrado; o místico Machu Picchu e o Lago Titicaca

Continuação para Moray, um belo e curioso complexo arqueológico Inca composto de colossais terraços
concêntricos que simulam um grande anfiteatro. Nos
tempos incas, serviu de “laboratório” agrícola onde vários
microclimas eram recriados. Almoço num restaurante
local. Pela tarde, visita ao fabuloso complexo arqueológico
de Ollantaytambo que foi um importante centro militar,
religioso e agrícola para os Incas. Visita ao Templo das dez
janelas, aos banhos da princesa Inca Ñusta, ao Templo do
Sol entre outros.

Lima, Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado, Puno e Lago Titicaca

Para descobrir algumas das culturas andinas do Peru e combiná-las com cidades

Circuito onde poderá descobrir a essência do Peru. A capital, Lima; a cidade colonial

Dia 1 Portugal - Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Lima, voo com escala. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Resto do dia livre.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.250 €

Dia 1 Portugal - Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Lima, voo com escala. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Resto do dia livre.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes e entradas segundo itinerário, em espanhol.
· Visitas em espanhol segundo itinerário, em serviço
partilhado.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de pessoas) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 4 almoços conforme itinerário (bebidas não incluídas).
· Comboio The Expedition (Peru Rail) no dia 5.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Machu Picchu.
· Visitas às ilhas de Taquile, Luquina Chico e ás ilhas
flutuantes dos Oros no Lago Titicaca.
· Visita à comunidade rural de Luquina Chico.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Cusco
Jose Antonio Cusco
Vale Sagrado Del Pilar Ollantaytambo
Puno
Jose Antonio Puno
A (4*/4*Sup.) Lima
Casa Andina Select
Miraflores
Cusco
Costa del Sol Ramada
		 Cusco
Vale Sagrado Casa Andina Premium Valle
Sagrado
Puno
Casa Andina Premium
		 Puno

Dia 9 Portugal
Chegada.
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Dia 2 Lima - Cusco
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo com
destino a Cusco. À chegada, transfere para o hotel e tempo
livre para o processo de aclimatação. Da parte da tarde,
visita da cidade a partir da Plaza de San Cristóbal e do Mercado de San Pedro. Continuação com o Templo Koricancha
e visita à Igreja de Santo Domingo; o bairro de San Blas, de
onde desceremos a rua Hatun Rumiyoc até o palácio Inca
Roca, hoje Palácio do Arcebispo, e teremos tempo para
admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.
Fim do passeio na Plaza de Armas para visitar a Catedral.
Dia 3 Cusco
Pequeno-almoço. Inicio da visita a Sacsayhuamán, uma
impressionante cidadela com construções colossais e continuação até ao santuário inca de Qenqo, com o seu altar
para sacrifícios embutido na parte interna da sua formação
rochosa. Finalmente chegamos à torre de vigia de Puca Pucará e Tambomachay, considerada um dos pilares da visão
do mundo andino. Tarde livre para desfrutar da cidade.
Dia 4 Cusco - Vale Sagrado (Meia pensão)
Pequeno-almoço. No caminho para o Vale Sagrado
dos Incas, visitaremos Awanacancha, para conhecer e
alimentar camelídeos andinos como lamas e alpacas, e aí,
a população local irá mostrar as suas técnicas tradicionais
de tecelagem e tingimento de têxtil. Continuação até Pisac
Inca, um dos mais belos sítios arqueológicos incas do Vale
Sagrado, e passagem pelo topo da montanha com vista
para a cidade colonial de Pisac. Em seguida, iremos ao
Museu Inkariy para almoçar e visitar suas exposições das
culturas pré-hispânicas do antigo Peru.
Dia 5 Vale Sagrado - Aguas Calientes (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Inicio da visita ao Museu da Cultura
Viva de Yucay, seguindo-se a exploração de alguns dos
tesouros pouco frequentados do Vale Sagrado dos Incas,
começando em Moray, onde a vista é impressionante
graças a colossais terraços concêntricos que simulam um
grande anfiteatro. Continuação até Maras, as famosas e
antigas minas de sal da época colonial. Almoço e da parte
da tarde, visita ao complexo arqueológico de Ollantaytambo, onde poderá ver a técnica usada pelos incas para
trabalhar a pedra. Saída em comboio que irá levar-nos até
Aguas Calientes. Jantar.
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 6 Machu Picchu - Cusco (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Subida por um caminho intrincado que
nos proporcionará uma vista espectacular do Rio Urubamba que forma o famoso desfiladeiro. A Cidade Perdida dos
Incas, Machu Picchu, irá receber-nos com os seus incríveis
terraços, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas.
Almoço. Regresso de comboio para Cusco e transfere para
o hotel.
Dia 7 Cusco - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere em autocarro turístico até
Puno. Primeira paragem em Andahuaylillas, onde visitaremos a sua bela capela. Continuação para Racchi, Templo
do Deus Wiracocha, no qual se destacam as enormes paredes deste complexo. Paragem para o almoço durante o
qual poderá desfrutar de belas vistas de La Raya; fronteira
natural entre Cusco e Puno. Chegada a Puno, no final da
tarde, transfere para o hotel.
Dia 8 Puno - Lago Titicaca - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão pela Ilha de Taquile, Luquina
Chico e as Ilhas Flutuantes dos Uros, onde poderemos
desfrutar de belas paisagens e da sua cultura ancestral
expressa nos tecidos e costumes locais. Visitaremos
a comunidade camponesa (Aimara) de Luquina Chico
localizada na Península de Chucuito. Almoço buffet no restaurante “La Casa del Pescador”. No caminho de regresso
a Puno, visita às ilhas flutuantes dos Uros.
Dia 9 Puno - Lima
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para
embarque com destino a Lima. Transfere para o hotel à
chegada. À tarde, inicio da visita de Lima com o Parque do
Amor em Miraflores e as suas vistas espetaculares sobre o
Oceano Pacífico, continuando com uma vista panorâmica
da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima.
Passagem pela Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita a Catedral e
caminhada até ao Convento de Santo Domingo.
Dia 10 Lima - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Lima para
voo de regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a
bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes e entradas segundo itinerário, em espanhol.
· Visitas em espanhol segundo itinerário, em serviço
partilhado.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de pessoas) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 5 almoços e 1 jantar conforme itinerário (bebidas não
incluídas).
· Comboio Voyager (Inca Rail) de/para o Vale Sagrado.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Machu Picchu.
· Visitas às ilhas de Taquile, Luquina Chico e às ilhas
flutuantes dos Oros no Lago Titicaca.
· Visita à comunidade rural de Luquina Chico.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Cusco
Jose Antonio Cusco
Vale Sagrado
Del Pilar Ollantaytambo
Águas Calientes El Mapi by Inkaterra
Puno
Jose Antonio Puno
A (4*/4*Sup.) Lima
Casa Andina Select
Miraflores
Cusco
Costa del Sol Ramada
		 Cusco
Vale Sagrado
Casa Andina Premium
Águas Calientes Casa del Sol Machu Picchu
Puno
Casa Andina Premium
		 Puno
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MARAVILHOSO PERU

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.430 €

Lima, Arequipa, Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado, Puno

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.495 €

Lima, Paracas, Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado

info

12 dias / 10 noites.

LINHAS DE NAZCA E MACHU PICCHU
info

11 dias / 9 noites.

Descubra as maravilhas que o Peru lhe oferece: a Cidade Branca de Arequipa,

Uma viagem para explorar os mistérios do mundo andino; desde as maravilhosas

a Cruz do Condor, as ilhas flutuantes do Lago Titicaca, o Vale Sagrado dos

Linhas de Nazca, ao conhecido Candelabro; de Koricancha a Pisac e Moray,

Incas ou a Cidade Perdida de Machu Picchu.

terminando com as impressionantes ruínas de Machu Picchu.

Dia 1 Portugal - Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Lima, voo com escala. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Resto do dia livre.
Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Saída para um passeio pelas principais
ruas, praças e avenidas da cidade. A visita inicia-se no
Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista
sobre o Oceano Pacífico e em seguida, vista panorâmica
da Huaca Pucllana, sítio arqueológico símbolo da cultura
da cidade. Continuação pela Praça de Armas, onde se
encontram o Palácio do Governo e o Palácio Municipal.
Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de
Santo Domingo. Tarde livre.
Dia 3 Lima - Arequipa
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Arequipa. Restante da manhã livre. À tarde, iniciaremos a visita da cidade pelo miradouro Carmen
Alto e o bairro colonial de Yanahuara. Passagem pela
rua callejón del Cabildo e visita ao Mosteiro de Santa
Catalina. Continuação até a arcada da Praça de Armas,
de onde podemos ver a Catedral e a Igreja da Companhia
de Jesus.
Dia 4 Arequipa - Colca (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída em direção ao Vale do Colca, pelas
encostas do vulcão Chachani; a vista desde os vulcões Misti e Picchu Picchu é espetacular. Atravessaremos a reserva
nacional de vicunhas Pampa Cañahuas, onde podemos
ver os lamas em liberdade e no meio de aldeias típicas.
Almoço pelo caminho. Chegada pela tarde, resto do dia
livre para explorar a cidade. Recomendamos a visita aos
banhos termais da zona.
Dia 5 Colca - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De madrugada, saída para o miradouro da Cruz do Condor com a expectativa de observar o
imponente voo dos condores. A vista desde o miradouro
permite-nos apreciar plenamente a dimensão do desfiladeiro, considerado um dos mais profundos do mundo.
Visitaremos os povoados de Maca e Yanque que ainda
preservam as suas igrejas coloniais. Após o almoço iremos
para Puno para chegar no final da tarde.
Dia 6 Puno - Lago Titicaca - Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão pela Ilha de Taquile, Luquina
Chico e as Ilhas Flutuantes dos Uros, onde poderemos
desfrutar de belas paisagens e da sua cultura ancestral
expressa nos tecidos e costumes locais. Visitaremos a comunidade camponesa (Aimara) de Luquina Chico localizada
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

na Península de Chucuito. Almoço. No caminho de regresso
a Puno, visita às ilhas flutuantes dos Uros.

Dia 1 Portugal - Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Lima, voo com escala. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Resto do dia livre.

Dia 7 Puno - Cusco (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere em autocarro turístico até
Cusco, parando no Museu do Sítio de Pucará. Paragem
para o almoço durante o qual poderá desfrutar de belas
vistas de La Raya; fronteira natural entre Cusco e Puno.
Continuação para Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no
qual se destacam as enormes paredes deste complexo
e visita à capela de Andahuaylillas. A chegada a Cusco,
transfere para o hotel.
Dia 8 Cusco
Pequeno-almoço. Saída para o Parque Arqueológico de Sacsayhuaman para visitar a sua fortaleza. Continuação para
o santuário inca Q’enqo e passagem pela torre de vigia de
Puca Pucará e Tambomachay. A tarde será dedicada a visita
de Cusco, começando na Praça de São Cristóbal e seguindo
em direção ao Mercado de San Pedro. Continuação para
o Templo de Koricancha, a Igreja de Santo Domingo e o
bairro de São Blas, descendo a rua Hatun Rumiyoc até o
palácio Inca Roca, hoje Palácio do Arcebispo.
Dia 9 Cusco - Vale Sagrado (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão por alguns dos lugares mais
importantes do Vale Sagrado dos Incas. A primeira paragem será na cidade de Chinchero, a mais típica e pitoresca
do Vale Sagrado, onde podemos ver o complexo arqueológico inca e a sua bela igreja colonial. Continuação para
Moray, um belo e curioso complexo arqueológico Inca
composto de colossais terraços concêntricos que simulam
um grande anfiteatro. Almoço num restaurante local. Pela
tarde, visita ao fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo que foi um importante centro militar, religioso
e agrícola para os Incas. Visita ao Templo das dez janelas,
aos banhos da princesa Inca Ñusta e ao Templo do Sol.
Dia 10 Vale Sagrado - Machu Picchu - Cusco
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para a estação de Ollanta para
embarcar no comboio até Águas Calientes. A chegada, transfere de autocarro até à Cidade Perdida dos Incas, Machu
Picchu, onde um guia nos explicará todos os seus segredos.
A seguir ao almoço, regresso de comboio para Cusco.
Dia 11 Cusco - Lima - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Cusco
para voo para Lima, seguido do voo de regresso a Portugal
via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes e entradas segundo itinerário, em espanhol.
· Visitas em espanhol segundo itinerário, em serviço
partilhado.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de pessoas) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 6 almoços conforme itinerário (bebidas não incluídas).
· Comboio The Expedition (Peru Rail) no dia 9.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Machu Picchu.
· Visitas às ilhas de Taquile, Luquina Chico e às ilhas
flutuantes dos Oros no Lago Titicaca.
· Visita à comunidade rural de Luquina Chico.
· Mirador da Cruz do Condor.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (3*Sup./4*) Lima
Jose Antonio Lima
Arequipa
Casa Andina Select
Arequipa
Colca
El Refugio
Puno
Jose Antonio Puno
Cusco
Jose Antonio Cusco
Vale Sagrado
Del Pilar Ollantaytambo
A (4*/4*Sup.) Lima
Casa Andina Select
Miraflores
Arequipa
Casa Andina Premium
Arequipa
Colca
Colca Lodge
Puno
Casa Andina Premium
		 Puno
Cusco
Casa Andina Premium
		 Cusco
Vale Sagrado
Casa Andina Premium
Vale Sagrado
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Dia 2 Lima
Pequeno-almoço. Saída para um passeio pelas principais
ruas, praças e avenidas da cidade. A visita inicia-se no
Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular
vista sobre o Oceano Pacífico e em seguida, vista panorâmica da Huaca Pucllana, sítio arqueológico símbolo da
cultura da cidade. Continuação pela Praça de Armas,
onde se encontram o Palácio do Governo e o Palácio
Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o
Convento de Santo Domingo. Tarde livre.
Dia 3 Lima - Paracas
Pequeno-almoço. Saída em autocarro turístico para Paracas. A chegada, transfere para o aeroporto de Pisco para
sobrevoar as Linhas de Nazca, conjunto de desenhos que
só podem ser apreciados do ar e representam diversos
insetos e animais como o Macaco, o Beija-flor, o Condor
ou a Aranha. De origem desconhecida, acredita-se que
tenha sido um Grande Calendário Astronômico. Transfere para o hotel e resto do dia livre.
Dia 4 Paracas - Lima
Pequeno-almoço. No início da manhã, excursão de barco
pelas Ilhas Ballestas. Pelo caminho poderemos apreciar o
“Candelabro”, desenho esculpido numa colina de areia em
frente à Pampa de Nazca. Nas ilhas, é possível observar os
pinguins de Humboldt e os leões marinhos, bem como as
aves migratórias que aí vivem. Da parte da tarde, regresso
a Lima em autocarro turístico. Chegada e transfere para
o hotel.
Dia 5 Lima - Cusco
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Cusco. À chegada, transfere para o hotel
e tempo livre para o processo de aclimatação. Da parte
da tarde, visita da cidade começando pelo bairro de
São Blas, passando pela Praça Nazarenas até à Praça de
Armas e à Catedral para terminar no Koricancha, cujo
nome em quechua é Quri Kancha (Templo Dourado).
Dia 6 Cusco
Pequeno-almoço. Saída para o Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman para visitar a sua fortaleza. Continuação
para Q’enqo; antigo templo do Puma onde se pode ver
um altar para sacrifícios e passagem pela torre de vigia de
Puca Pucará e Tambomachay. Tarde livre.
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Dia 7 Cusco - Vale Sagrado (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita a Awanacancha, um complexo
turístico onde poderá alimentar camelídeos andinos como
lamas e alpacas e aprender as técnicas de tecelagem e tingimento de tecidos tradicionais. Irá descobrir um dos mais
belos centros arqueológicos incas do Vale Sagrado, no
topo da montanha que domina a cidade colonial de Pisac,
com tempo para visitar o seu mercado de artesanato. Depois do almoço, visita ao impressionante Museu Inkariy.
Dia 8 Vale Sagrado - Aguas Calientes (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita ao Museu da Cultura Viva de
Yucay onde visitaremos os centros de interpretação da
fabricação de adobe, Chichería Tradicional e folclore.
Em seguida, a excursão continua explorando alguns dos
tesouros do Vale Sagrado dos Incas. Começando por
Moray, onde a vista é impressionante graças aos colossais
terraços concêntricos que simulam um grande anfiteatro. Serviu de medida garantindo a produção agrícola do
império, recriando 20 diferentes tipos de microclimas.
Continuação para Maras, as famosas e antigas minas
de sal da época colonial. O contraste do branco de seus
poços com o verde do vale cria uma imagem espetacular
do Vale Sagrado dos Incas. Depois do almoço, visita ao
complexo arqueológico de Ollantaytambo, onde poderá
ver a técnica que os Incas utilizavam para trabalhar a
pedra. No fim da excursão, transfere para a estação
ferroviária para embarque em direção a Águas Calientes.
Transfere para o hotel.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em serviço partilhado, segundo itinerário, em
espanhol.
· Visitas em espanhol segundo itinerário, em serviço
partilhado.
· Transporte em autocarro ou minibus (mediante o
número de pessoas) com ar condicionado.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· 3 almoços conforme itinerário (bebidas não incluídas).
· Autocarro turístico entre Lima/Paracas/Lima.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Machu Picchu com guia privado.
· Visitas às ilhas Ballestas.
· Visita ao Museu da cultura viva de Yucay.
· Visita ao Museu Inkariy.
· Sobrevoo sobre as linhas de Nazca.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
B (3*Sup./4*/4*Sup.) Lima
Paracas

Dia 10 Cusco - Lima - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Cusco
para voo para Lima, seguindo-se do voo de regresso a
Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

Hotel
Jose Antonio
La Hacienda
Bahía Paracas
Cusco
Jose Antonio
		Cusco
Vale Sagrado
Sonesta Posada
del Inca Yucay
Aguas Calientes El Mapi by
		Inkaterra
A (4*Sup./5*/5*GL) Lima
El Pardo
		Doubletree
Paracas
Paracas Luxury
Collection
Cusco
Palacio del Inka
Luxury Collection
Vale Sagrado
Aranwa Sacred
		Valley
Aguas Calientes Sumaq Machu
		Picchu

Dia 11 Portugal
Chegada.

A TER EM CONTA
Não estão incluídas as taxas de aeroporto de 10USD para
o sobrevoo das linhas de Nazca.

Dia 9 Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Subida até ao Machu Picchu por caminhos ziguezagueantes com vistas espetaculares sobre o rio
Urubamba que dá forma ao famoso desfiladeiro. A Cidade
Perdida dos Incas, Machu Picchu, irá recebê-lo com seus
incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e
áreas urbanas. A visita será feita com guia particular para
poder desfrutar ao máximo. Depois do almoço, regresso à
estação para embarque no comboio com destino a Cusco.
Transfere para o hotel.
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AMÉRICA
DO SUL
Paisagens naturais espectaculares, vestígios
da presença colonial, cidades com uma bela
arquitetura, uma diversidade de culturas com
grande personalidade e uma gastronomia ímpar,
fazem deste continente um destino único. Desde
os desertos áridos até aos glaciares milenares
passando por cascatas; são paisagens que o
deixarão sem fôlego. Poderá perder-se nas
cidades vibrantes e saborear uma gastronomia
variada e eclética. Argentina e Chile esperam
por si!.
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LAGOS E PATAGÓNIA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.835 €

Buenos Aires, Bariloche, Puerto Varas, Puerto Natales, El Calafate, Ushuaia

ARGENTINA SINGULAR

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.840 €

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche

Combine as duas Patagónias, atravessando os Andes e cruzando os Lagos, de Bariloche

info

12 dias / 9 noites.

info

14 dias / 11 noites.

a Puerto Varas, e descubra alguns dos lugares mais bonitos do planeta até chegar a

Depois de conhecer a cidade de Buenos Aires, deixe-se levar pela descoberta do Sul,

Ushuaia, a cidade no fim do mundo.  

com o glaciar Perito Moreno, a beleza cénica de Bariloche e o Lago Nahuel Huapi,
finalizando na Terra do Fogo com a sua natureza fascinante.
Dia 1 Portugal - Buenos Aires
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino a Buenos Aires, voo com escala. É a cidade
mais elegante e europeia da América do Sul, com uma
mescla de construções antigas e modernas, um ambiente
noturno único e uma ampla seleção de eventos culturais
ao longo do ano.
Dia 2 Buenos Aires
À chegada, transfere para o hotel. Passeio panorâmico
pela cidade com o Obelisco e as praças de São Martim, as
Avenidas de Maio e 9 de julho, entre outras; bairros históricos como La Boca, São Telmo, alguns sumptuosos como
Palermo e Recoleta e modernos como Puerto Madero.  
Dia 3 Buenos Aires
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade.
Opcionalmente, é possível realizar uma excursão para
navegar no Delta do Tigre. Aproveite a noite para assistir a
um show de tango muito popular em toda a cidade.
Dia 4 Buenos Aires - Ushuaia
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Ushuaia, conhecida como “a cidade do fim
do mundo”. Está localizada na província da Terra do Fogo
e fica a 3.260 km de Buenos Aires. Chegada e transfere
para o hotel. Tarde livre.
Dia 5 Ushuaia
Pequeno-almoço. Excursão ao Parque Nacional da Terra
do Fogo, uma das áreas protegidas mais importantes do
país, e a única que possui costa marítima. Poderá apreciar
as maravilhosas paisagens como a Baía da Enseñada, a
Lagoa da Roca e a Baía da Lapataia, e passear junto às
margens da lagoa para observar os castores. Opcionalmente, poderá navegar pelo Canal de Beagle e contemplar a cidade de Ushuaia, bem como uma colônia de
corvos-marinhos ou fotografar leões marinhos.   
Dia 6 Ushuaia - El Calafate
Pequeno-almoço. Tempo livre até o horário do transfere
para embarque em voo com destino a Calafate. A 75
km fica o Parque Nacional Los Glaciares, um extenso
complexo natural de lagos e dezenas de impressionantes
glaciares. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 7 El Calafate
Pequeno-almoço. Visita ao Glaciar Perito Moreno que está
localizado a cerca de 80 kms de Calafate, cruzando a estepe
CARAÍBAS & AMÉRICA LATINA 2022/23

Dia 1 Portugal - Buenos Aires
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Buenos Aires, voo com escala. É a cidade mais
elegante e europeia da América do Sul, com uma mescla
de construções antigas e modernas, um ambiente noturno
único e uma ampla seleção de eventos culturais ao longo
do ano.

patagónica para entrar no Parque Nacional Los Glaciares.
O Perito Moreno é um dos glaciares mais espetaculares e
famosos do mundo. A sua frente tem vários quilômetros
de extensão e observam-se constantes deslizamentos de
enormes blocos de gelo nas águas do Lago Argentino. Um
espetáculo que pode ser contemplado desde as passarelas
estrategicamente localizadas. Inclui ainda um Safari Náutico; passeio de barco até a base do glaciar, com uma vista
incrível sobre o mesmo.
Dia 8 El Calafate
Pequeno-almoço. Dia livre. Visita opcional recomendada
“Ríos de Hielo Express” ou “Experiência Glaciares Gourmet” em cruzeiro “María Turquesa”: Navegação até aos
glaciares Upsala e Spegazzini.
Dia 9 El Calafate - Bariloche
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Bariloche. Tarde livre para conhecer esta
bela cidade. Na base da Cordilheira dos Andes, São Carlos
é um destino de esqui mundialmente famoso, situado
numa paisagem que oferece todas as maravilhas naturais
da Argentina. Os visitantes podem experimentar a neve,
os lagos e as praias tranquilas, além de uma vida noturna
vibrante e uma culinária gourmet.
Dia 10 Bariloche
Pequeno-almoço. Pela manhã, realização do “Circuito
Chico”, partindo do centro de Bariloche, na margem
sul do Lago Nahuel Huapi pela Avenida Bustillo, até a
península de São Pedro e Puerto Bueno. Chegada a Villa
Llao Llao com um miradouro excecional onde se encontra
o Hotel e o Parque Municipal Llao Llao. Continuação do
circuito até ao Lago Escondido. Saindo da península Llao
Llao, cruza-se a ponte do Arroyo Angostura para chegar ao
Ponto Panorâmico com uma excelente vista sobre o Lago
Moreno e a península. Continuando o percurso do circuito
e já próximo da cidade fica o Cerro Campanário, com uma
subida de teleférico até o cume de onde se tem uma vista
espetacular da região. Regresso a Bariloche.
Dia 11 Bariloche - Buenos Aires - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até ao transfere para o
aeroporto de Bariloche para voo com destino a Buenos Aires, seguindo-se do voo de regresso a Portugal via cidade
de ligação. Noite a bordo.

Dia 2 Buenos Aires
À chegada, transfere para o hotel. Passeio panorâmico
pela cidade com o Obelisco e as praças de São Martim, as
Avenidas de Maio e 9 de julho, entre outras; bairros históricos como La Boca, São Telmo, alguns sumptuosos como
Palermo e Recoleta e modernos como Puerto Madero.  
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, entradas e visitas segundo itinerário, em
serviço regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Buenos Aires.
· Excursão a Perito Moreno com Safari Náutico.
· Visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo.
· Circuito “Chico” em Bariloche incluindo “Cerro
Campanário”.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*)
Buenos Aires Kenton Buenos Aires
Ushuaia
Los Acebos
El Calafate
Alto Calafate
Bariloche
Cacique Inacayal
A (4* Sup/5*) Buenos Aires Intercontinental
Ushuaia
Las Hayas
El Calafate
Xelena Suites
Bariloche
Alma del Lago
A TER EM CONTA
Os voos domésticos podem não incluir a franquia de
bagagem.
O check in nos hotéis é efetuado à partir das 15h00.

Dia 3 Buenos Aires - Bariloche
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto par voo
com destino a Bariloche. Da parte da tarde, realização do
“Circuito Chico”, partindo do centro de Bariloche, na margem sul do Lago Nahuel Huapi pela Avenida Bustillo, até
a península de São Pedro e Puerto Bueno. Chegada a Villa
Llao Llao com um miradouro excecional onde se encontra
o Hotel e o Parque Municipal Llao Llao. Continuação do
circuito até ao Lago Escondido. Saindo da península Llao
Llao, cruza-se a ponte do Arroyo Angostura para chegar ao
Ponto Panorâmico com uma excelente vista sobre o Lago
Moreno e a península. Continuando o percurso do circuito
e já próximo da cidade fica o Cerro Campanário, com uma
subida de teleférico até o cume de onde se tem uma vista
espetacular da região. Regresso a Bariloche.
Dia 4 Bariloche - Puerto Varas
Pequeno-almoço. Excursão “Cruce Andino”: Alternada entre água e terra, a excursão leva-nos até ao Chile a bordo
de um cruzeiro pelo Lago de Todos os Santos, fronteira
argentino-chilena, onde poderá admirar os imponentes picos nevados. O cone coberto de neve do vulcão
Osorno oferece um cenário deslumbrante sobre as águas
azuis-turquesas. Paragem em Saltos del Petrohué antes de
chegar ao destino: Puerto Varas.  
Dia 5 Puerto Varas - Punta Arenas - Puerto Natales  
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Puerto
Montt e voo com destino a Punta Arenas. Chegada e
transfere para a estação rodoviária para saída em autocarro regular para Puerto Natales. Assistência à chegada e
transfere para o hotel.
Dia 6 Puerto Natales
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro ao Parque Nacional Torres del Paine. Poderá admirar a espetacular
paisagem que oferece a estepe patagónica e a sua vida
selvagem. Pelo trajeto poderá conhecer os principais

Dia 12 Portugal
Chegada.
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pontos de interesse como o Lago Nordenskjöld, os Cuernos del Paine, Lago Pehoe e as cascatas Salto Grande.
Dia 7 Puerto Natales - El Calafate
Pequeno-almoço. Transfere até a estação rodoviária para
saída em autocarro regular para El Calafate. A 75 km fica
o Parque Nacional Los Glaciares, um extenso complexo
natural de lagos e dezenas de impressionantes glaciares.
Chegada e transfere para o hotel.  
Dia 8 El Calafate
Pequeno-almoço. Visita ao Glaciar Perito Moreno que
está localizado a cerca de 80 kms de Calafate, cruzando
a estepe patagónica para entrar no Parque Nacional Los
Glaciares. O Perito Moreno é um dos glaciares mais espetaculares e famosos do mundo. A sua frente tem vários
quilômetros de extensão e observam-se constantes deslizamentos de enormes blocos de gelo nas águas do Lago
Argentino. Um espetáculo que pode ser contemplado
desde as passarelas estrategicamente localizadas.  
Dia 9 El Calafate
Pequeno-almoço. Dia livre para navegar no Lago Argentino
ou visitar El Chalten.  
Dia 10 El Calafate - Ushuaia
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Ushuaia, a cidade mais austral do mundo,
localizada na província da Terra do Fogo, a 3.260 km de
Buenos Aires. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 11 Ushuaia
Pequeno-almoço. Excursão ao Parque Nacional da Terra do
Fogo, uma das áreas protegidas mais importantes do país,
e a única que possui costa marítima. Poderá apreciar as
maravilhosas paisagens como a Baía da Enseñada, a Lagoa
da Roca e a Baía da Lapataia, e passear junto às margens
da lagoa para observar os castores. Opcionalmente, poderá navegar pelo Canal de Beagle e contemplar a cidade de
Ushuaia, bem como uma colônia de corvos-marinhos ou
fotografar leões marinhos.   
Dia 12 Ushuaia - Buenos Aires
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e saída em
voo com destino a Buenos Aires. Chegada e transfere para
o hotel.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, entradas e visitas segundo itinerário, em
serviço regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) segundo
a categoria escolhida, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
· Transporte em autocarro regular entre Punta Arenas /
Puerto Natales / El Calafate.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Buenos Aires.
· Excursão ao Glaciar Perito Moreno.
· Visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo.
· Circuito “Chico” em Bariloche.
· Excursão a Torres del Paines e às Grutas de Milodón.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*)
Buenos Aires
Kenton Buenos Aires
Bariloche
Cacique Inacayal
Puerto Varas
Cabañas del Lago
Puerto Natales Natalino
El Calafate
Alto Calafate
Ushuaia
Los Acebos
A (4* Sup/5*) Buenos Aires
Recoleta Grand
Bariloche
Alma del Lago
Puerto Varas
Cumbres Puerto Varas
Puerto Natales Costa Australis
El Calafate
Xelena Suites
Ushuaia
Las Hayas
A TER EM CONTA
Os voos domésticos podem não incluir a franquia de
bagagem.
O check in nos hotéis é efetuado à partir das 15h00

Dia 13 Buenos Aires - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até ao transfere para o aeroporto de Buenos Aires para voo de regresso a Portugal
via cidade de ligação. Noite a bordo.  
Dia 14 Portugal
Chegada.
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Seguro de viagem ICÁRION
Hoje mais do que nunca, viaje com segurança
Válido para viagens
ao redor do mundo
com 40 coberturas

Assistência completa,
inclui coberturas
COVID-19.

44 causas de cancelamento
garantidas (inclui cancelamento
por positivo em COVID-19)

44

Disponível para
Circuitos e
Cruzeiros

Seguro de viaje Protección Plus

Para uma maior tranquilidade, faça um upgrade do seguro incluido
com o seguro opcional

ASSISTÊNCIA

BAGAGENS

1. Assistência médica e sanitária

25. Perdas materiais

• Europa

50.000 €

• Mundo

100.000 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

3. Repatriação ou transporte em ambulância
de feridos ou doentes

Ilimitado

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado
Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido

Ilimitado

7. Regresso antecipado por falecimento de um familiar

Ilimitado

9. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou
no local de trabalho do segurado
10. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (120 €/dia)
11. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

1. Assistência médica e sanitária

1.000 €

26. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas)

300 €

27. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem

125 €

28. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

incluído

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

5. Repatriação ou transporte de filhos menores ou
pessoas dependentes

8. Regresso antecipado por hospitalização de um
familiar mais de 5 dias

Todos os programas da ICÁRION têm incluído o seguinte seguro de viagem:

Ilimitado
Ilimitado

29. Despesas de anulação de viagem

15.000 €

30. Interrupção de viagem

5.000 €

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS
31. Gastos ocasionados pelo demora na saída do meio de transporte
(40 € de 4 horas e 40 € cada 4 horas adicionais)
160 €
32. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 100 €/dia)
33. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio de
transporte (pelo menos 4 horas tarde)

Ilimitado

35. Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)
• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

3.000 €

14. Busca e resgate do segurado

3.000 €

37. Perda de serviços contratados e não usufruidos em
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado

• Mundo

400 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

600 €
200 €

250 €

Ilimitado

19. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado

20. Despesas de anulação de viagem

5. Repatriação ou transporte de filhos menores
ou pessoas dependentes

Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido
7. Regresso antecipado por hospitalização de
um familiar mais de 5 dias
8. Regresso antecipado por sinistro grave no
lar ou no local de trabalho do segurado

18. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

6.000 €

17. Envio de medicamentos para o estrangeiro

incluído

6.000 €

18. Serviço de intérprete no estrangeiro

incluído

19. Adiantamento de fundos no estrangeiro

2.000 €

21. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização

250 €

39. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

60.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL
200 €

incluído
150 €

21. Interrupção de viagem

5.000 €

Ilimitado

22. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte (31 € de 6 horas)

120 €

Ilimitado

23. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 50 €/dia)

200 €

Ilimitado

24. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde)

300 €

2.000 €
Ilimitado

12. Transmissão de mensagens urgentes

incluído

13. Serviço de informação

incluído

14. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

7.500 €

15. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (125 €/dia)

2.000 €

25. Alteração de serviços inicialmente contratados
• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)

180 €

• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

300 €

26. Perda de serviços contratados

750 €

27. Perda de visitas (max. 60 €/día)

600 €

28. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

30.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

30.000 €
6.000 €

38. Acidentes em viagem
• Morte devido a acidente em viagem

30.000 €

100 €

10.000 €

29. Responsabilidade civil

• Invalidez permanente devido a acidente em viagem

20. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

17. Atraso na entrega da bagagem (100 € de 24 horas)

3. Repatriação ou transporte em ambulância de
feridos ou doentes

600 €

incluído

40. Responsabilidade civil

Pode ampliar os límites de
cobertura para despesas
médicas, cancelamento ou
incluir a opção de cruzeiros.

Teve alguma complicação durante
a sua viagem?
Com Icarion você irá desfrutar do travelhelp®,
um serviço Premium de atenção ao cliente.
Com uma só chamada, solucione qualquer problema que surgir
na sua viagem.

60.000 €

4.000 €

24. Regresso antecipado do segurado por impedimento de entrada no país
de destino ou de trânsito por modificação por parte das
autoridades de requisitos de entrada nos mesmos
Ilimitado
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7.500 €

ACIDENTES

• Franquia 120 €

23. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (250 €/dia)

• Mundo

10. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

500 €

13. Despesas por sequestro

22. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) durante a viagem

275 €

400 €

300 €

36. Perda de serviços contratados

16. Transmissão de mensagens urgentes

• Europa

11. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (100 €/dia)
2.000 €

12. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (120 €/dia)
1.200 €

15. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança

7.500 €

9. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (100 €/dia)

34. Alteração de serviços inicialmente contratados
1.200 €

16. Perdas materiais

• Europa

Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e específicas dos produtos. A apólice é detida pela INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., corretora de seguros, Sucursal em
Portugal, com sede social na Av Heroes de Liberdade, 18 B, Loja 2745 - 788 Massamá, NIPC 980423430, registada no R.D.G.S. e na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de
Portugal sob o número J-154, e com R.C. e capacidade financeira suficiente de acordo com a RD-lei 3/2020, de 4 de Fevereiro sobre distribuição de seguros. Registado no RM de Madrid, folha M
180.298, secção 8, livro 0, pagina 149, volume 11.482.
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1. REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO DE VIAGEM
ORGANIZADA
Estas Condições Gerais regem-se pelas disposições
da Decreto-Lei n.º 17/2018 (“Lei de Viagens Organizadas”).
2. ORGANIZADOR DA VIAGEM ORGANIZADA
A W2M TRAVEL PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. atua
como Organizador da Viagem Organizada (agindo sob a
marca comercial “ICÁRION” e doravante referido como o
“Organizador”) com N.I.P.C. 516174851, matriculada na
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa e com sede
na Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600100 Lisboa.
3. ADJUDICAÇÃO DA VIAGEM ORGANIZADA
Antes da aceitação da oferta pelo Viajante, deverá
o Organizador entregar ao Viajante a informação
pré-contratual que ainda não tenha sido fornecida,
bem como o formulário modelo legalmente exigido.
Considera-se que o Contrato entra em vigor com o
consentimento da Viagem Organizada pelo Viajante,
e ser-lhe-á enviada por correio eletrónio toda a
documentação de confirmação relevante.
4. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O preço da Viagem Organizada inclui tudo o que está
expressamente especificado no Contrato.
Revisão de preços: Após a celebração do contrato, os preços
só poderão ser revistos, quer em alta, quer em baixa, em
resultado direto de alterações: i) no preço do transporte de
passageiros resultante do custo do combustível ou de outras
fontes de energia, ii) no nível dos impostos ou taxas sobre
os serviços de viagem incluídos no contrato, cobrados por
terceiros não diretamente envolvidos na execução da viagem
organizada, incluindo taxas turísticas, impostos e sobretaxas
de aterragem, embarque ou desembarque nos portos e
aeroportos, ou iii) c) nas taxas de câmbio aplicáveis à Viagem
Organizada. O Organizador reserva-se o direito de aumentar
o preço em tais casos. Quando aplicável, tais alterações serão
notificadas ao Viajante por escrito. Os preços só podem
ser aumentados até 20 dias de calendário antes da partida.
Se o aumento do preço exceder 8% do preço da Viagem
Organizada, o Viajante pode rescindir o contrato.
Salvo disposição em contrário, o preço da Viagem Organizada
não inclui: vistos, taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e
saída, taxas turísticas ou denominações similares, certificados
de vacinação, gratificações (especialmente em viagens de
cruzeiro onde o Viajante é obrigado a pagá-las) “extras”
como cafés, vinho, licores, águas minerais, dietas especiais nem mesmo no caso de pensão completa ou meia pensão,
salvo acordo em contrário. Em geral, nenhum serviço que
não esteja expressamente declarado no Contrato deverá
entender-se como incluído.
No caso de excursões, atividades ou visitas opcionais não
contratadas na origem, não ficam incluídas nem serão
abrangidas pelo Contrato ou pela legislação aplicável às
Viagens Organizadas. Quando aplicável, a sua publicação
será meramente informativa e o preço será expressamente
descrito como sendo indicativo, devendo ser considerado
como uma estimativa, não assumindo o Organizador
qualquer responsabilidade a este respeito.
Forma de pagamento: O Retalhista pode exigir o
pagamento de um adiantamento sobre o preço total da
Viagem Organizada. O montante restante deve ser pago
de acordo com as instruções do Retalhista. Em caso de
incumprimento das condições de pagamento, entenderse-á que o Viajante desiste da viagem solicitada, sendo
aplicáveis neste caso as condições estabelecidas na secção
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
5. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO
ORGANIZADOR
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista, pode
cancelar o Contrato e reembolsar o Viajante pela
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totalidade dos pagamentos efetuados, num prazo não
superior a catorze dias de calendário após a notificação,
sem ser responsável por qualquer indemnização
adicional, caso:
1. O número de pessoas inscritas para a Viagem Organizada
é inferior ao número mínimo especificado no Contrato.
Nesse caso, o Viajante será informado no prazo de:
     - Vinte dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
superior a seis dias;
     - Sete dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
entre dois e seis dias;
     - Quarenta e oito horas antes do início da Viagem
Organizada, no caso de viagens com duração inferior
a dois dias.
2. O Organizador é impedido de executar o contrato devido
a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias e o Viajante
é notificado do cancelamento, sem demoras indevidas,
antes da data de início da Viagem Organizada.
6. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem. Neste caso, deverá pagar a taxa
de cancelamento acordada no Contrato, com base na
antecedência da resolução do Contrato em relação ao início
da Viagem Organizada e nas economias de custos e nas
receitas esperadas com a utilização de serviços de viagem
alternativos. Tal taxa de cancelamento não será aplicável,
caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais
no local de destino ou na sua proximidade imediata
que afetem consideravelmente a realização da Viagem
Organizada ou o transporte de passageiros para o destino.
A rescisão do Contrato nesta situação apenas confere ao
Viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos
efetuados, sem qualquer compensação adicional.
7. MODIFICAÇÕES ANTES DA DATA DE INÍCIO DA VIAGEM
ORGANIZADA
Para além das razões expressamente previstas no
Contrato, o Organizador reserva-se o direito de alterar os
termos do Contrato antes do início da viagem, contanto
que as alterações sejam insignificantes e que a informação
da alteração seja prestada ao pelo Organizador ou pelo
Retalhista ao Viajante em suporte duradouro, de forma
clara, compreensível e proeminente.
Se, antes da data de início da viagem organizada, o
Organizador for obrigado a alterar substancialmente alguma
das principais características dos serviços de viagem,
não puder cumprir qualquer dos requisitos especiais
referidos na legislação aplicável às Viagens Organizadas
ou se propuser aumentar o preço da viagem em mais de
8%, o Viajante poderá, dentro de um período razoável
especificado pelo Organizador, aceitar a alteração proposta
ou rescindir o contrato sem pagar taxa de cancelamento.
O Viajante que rescinde o Contrato pode aceitar uma
Viagem Organizada alternativa, oferecida pelo Organizador
ou, se aplicável, pelo Retalhista, se possível de qualidade
equivalente ou superior. Sempre que alterações ao Contrato
ou a Viagem Organizada alternativa resultem numa viagem
organizada de qualidade ou preço inferior, ao Viajante
assistirá o direito a uma redução adequada no preço.
Qualquer modificação será comunicada ao Viajante sem
demora, com indicação expressa da modificação proposta,
do prazo dentro do qual deve responder, de que a falta de
resposta implicará que opte por rescindir o contrato sem
penalização e, quando aplicável, da Viagem Organizada
alternativa oferecida, respetivo preço e eventual reembolso
ou aumento de preço.
Caso o Viajante opte por rescindir o contrato, o preço será
reembolsado no prazo de 14 dias de calendário a contar
da notificação desta escolha, sem prejuízo do direito do
Viajante a receber uma indemnização por qualquer dano
ou prejuízo sofrido em resultado da rescisão.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO
Quando uma parte significativa dos serviços de
viagem não puder ser fornecida conforme acordado
no Contrato, o Organizador, ou, quando aplicável, o
Retalhista, organizará, sem custos adicionais para o
Viajante, soluções alternativas adequadas, se possível
de qualidade equivalente ou superior às especificadas
no Contrato, que permitam a continuação da Viagem.
Se as soluções alternativas propostas resultarem numa
Viagem de qualidade inferior à especificada no Contrato,
o Organizador ou, se aplicável, o Retalhista, deverá
ser aplicada e oferecida ao Viajante uma redução no
preço adequada. O Viajante pode rejeitar as soluções
alternativas propostas, caso estas não sejam comparáveis
ao que foi acordado no Contrato ou se a redução de preço
concedida for inadequada.
9. FALTAS DE CONFORMIDAD
O Viajante deverá informar, sem demoras indevidas, o
Organizador ou, quando aplicável, o Retalhista, de qualquer
falta de conformidade verificada durante a execução da
Viagem. O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista,
consoante a natureza da falta de conformidade, deverão:
1. corrigir a falta de conformidade, num período que
se considere razoável, a menos que tal se revele
impossível ou envolva custos desproporcionados,
tendo em conta a gravidade da falta de conformidade
e o valor dos serviços de viagem afetados. No caso
de uma recusa injustificada de reparação, sob reserva
das exceções supramencionadas, ou de falta de
resposta, o Viajante poderá agir diretamente e solicitar
o reembolso das despesas incorridas;
2. reduzir o preço de forma apropriada durante o período
da falta de conformidade, a menos que o Organizador
ou o Retalhista prove que a falta de conformidade é
imputável ao Viajante;
3. indemnizar o Viajante por qualquer dano ou prejuízo
sofrido em resultado de qualquer falta de conformidade,
sem demoras indevidas, salvo se atribuível ao Viajante,
ou a um terceiro não relacionado com a prestação dos
serviços contratados e imprevisível ou inevitável, ou
devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias.
As indemnizações por perdas e danos devidas pelo
Organizador e, quando aplicável, pelo Retalhista, serão
limitadas pelas condições aplicáveis aos prestadores de
serviços de viagem incluídos na Viagem Organizada.
No caso de danos corporais, a indemnização está
contratualmente limitada a três vezes o preço total da
Viagem, contanto que não se trate de danos resultantes
de dolo ou negligência, e serão assegurados pelo
Viajante. Na medida em que as convenções internacionais
que vinculam a União limitam o âmbito ou as condições
de pagamento de indemnizações pelos prestadores de
serviços de viagem incluídos numa Viagem Organizada, as
mesmas limitações aplicam-se aos organizadores.
O Viajante é obrigado a tomar as medidas necessárias e/
ou apropriadas para tentar mitigar os danos resultantes
do incumprimento ou da execução deficiente do
Contrato, a fim de evitar o agravamento dos danos,
informando imediatamente o Organizador através dos
canais fornecidos.
10. CESSÃO DA RESERVA
O Viajante pode ceder a sua reserva fazendo-se substituir
por uma terceira pessoa, desde que o comunique
até sete dias de calendário antes da data de início
da Viagem. O cessionário terá de reunir os mesmos
requisitos obrigatórios de caráter geral aplicados ao
cedente, e o cedente e o cessionário serão solidariamente
responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas
taxas, comissões, sobretaxas ou outros custos adicionais
originados pela cessão. O Organizador ou, quando
aplicável, o Retalhista, deverá informar o cedente dos
custos efetivos da cessão.

CONDIÇÕES GERAIS
DE VENDA
11. ASSISTÊNCIA
O Organizador e o Retalhista devem prestar a assistência
adequada e sem demoras indevidas ao Viajante em
dificuldades, designadamente mediante: o fornecimento
da informação adequada sobre os serviços de saúde, as
autoridades locais e assistência consular e a assistência
ao Viajante, no sentido de estabelecer comunicações à
distância; e ajudando-o a encontrar soluções alternativas de
viagem. O Organizador, quando aplicável o Retalhista, pode
cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em
virtude da prestação dessa assistência, se a dificuldade tiver
surgido intencionalmente ou por negligência da parte do
viajante. Tal taxa não deve em caso algum exceder os custos
reais incorridos pelo Organizador ou pelo Retalhista.

12. CIRCUNSTÂNCIAS INEVITÁVEIS E EXECIONAIS
O viajante tem ainda direito a rescindir o Contrato 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 de passageiros para o destino. A rescisão do
Contrato nesta situação apenas confere ao Viajante o
direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados,
sem qualquer compensação adicional.
Se não for possível garantir o regresso do Viajante conforme
acordado no Contrato, o Organizador ou, quando aplicável,
o Retalhista assumirá o custo do alojamento que seja
necessário, se possível de categoria equivalente, por um
período não superior a três noites por Viajante, exceto no
caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
respetivos acompanhantes, mulheres grávidas e menores
não acompanhados, bem como pessoas com necessidade
de assistência médica específica.
13. RESPONSABILIDADE
De acordo com a lei, o Organizador e o Retalhista respondem
solidariamente perante o Viajante pela correta execução
dos serviços da Viagem Organizada, independentemente
de estes serviços serem executados pelos próprios ou
por fornecedores terceiros, bem como pela prestação de
assistência caso o viajante se encontre em dificuldades.
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista será
responsável por quaisquer erros decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que
lhes sejam imputáveis, bem como por quaisquer erros
cometidos durante o processo de reservas. Isto está
sujeito à condição de que tais erros não que sejam
causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
Os limites máximos de responsabilidade serão os previstos
no artigo 36 do Decreto-Lei n.º 17/2018.
14. SERVIÇOS DE ALOJAMENTO HOTELEIRO
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos
hotéis contratados serão determinados pela categoria
turística oficial, se a tiver, fixada pelo órgão competente do
respetivo país. De acordo com o acima mencionado, alguns
países poderão não adotar uma classificação por estrelas,
mesmo que tal categoria se encontre indicada na oferta ou
brochura fornecida. Isto deve ser considerado unicamente
com a finalidade de permitir ao Viajante, através da
equivalência em estrelas, orientar-se mais facilmente sobre
os serviços e categorias dos estabelecimentos, assumindo
que tal qualificação corresponde apenas à avaliação
indicativa feita pelo Organizador.
Note-se que, ao reservar quartos triplos, estes serão
geralmente quartos duplos com uma terceira cama extra.
O mesmo se aplica aos quartos duplos para utilização por
até quatro pessoas, com quatro camas.
Salvo indicação expressa em contrário, não se pode garantir
que os quartos solicitados terão uma cama de casal; sendo
que, na maioria dos casos, haverá duas camas de solteiro.
Como regra geral e salvo se expressamente indicado, os
quartos podem ser utilizados a partir das 15 horas do dia da

chegada e devem ser desocupados até às 12 horas do dia
de saída.
O serviço de alojamento considerar-se-á prestado sempre
que os referidos serviços tenham estado disponíveis na
noite correspondente, ainda que, devido a circunstâncias
específicas da Viagem Organizada, a hora da entrada se
faça em horário mais tardio do que inicialmente previsto.

15. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO
Todos os viajantes, sem exceção (incluindo crianças),
deverão possuir em boa ordem a sua documentação de
identificação pessoal e familiar, seja passaporte ou bilhete
de identidade/cartão de cidadão, de acordo com as leis
do país ou países visitados. Fica por conta do Viajante, e
quando a viagem assim o requeira, a obtenção de vistos,
passaportes, certificados de vacinação, etc. O Organizador
e o Retalhista declinam qualquer responsabilidade pela não
concessão ou rejeição, por parte das Autoridades Locais,
da documentação requerida, ficando a cargo do Viajante
quaisquer despesas que possam surgir, sendo, neste caso,
aplicáveis as condições e regras estabelecidas para os casos
de resolução voluntária de serviços. Os menores de 18 anos
de idade devem ter uma autorização escrita assinada pelos
progenitores ou tutores, antecipando que a mesma possa
ser solicitada por qualquer Autoridade.
16. BAGAGEM
As restrições e condições na bagagem serão determinadas
pelas condições de cada transportadora.
17. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
As pessoas com mobilidade reduzida, antes de
procederem ao pedido de reserva, devem informar o
Retalhista e o Organizador desta situação, a fim de avaliar
a possibilidade e viabilidade de contratar e executar a
Viagem Organizada.
18. MENORES
Os menores não podem viajar sem a autorização escrita
assinada pelos progenitores ou tutores, pelo que, num
prazo máximo de 10 dias antes da partida da Viagem,
deverão entregar ao Organizador ou ao Retalhista todas as
autorizações necessárias para a contratação e realização
da viagem dos viajantes da mesma que sejam menores,
acompanhadas de uma fotocópia do bilhete de identidade/
cartão de cidadão do signatário da autorização. Caso a
autorização indicada não seja entregue dentro do prazo
indicado, o Organizador reserva-se o direito de cancelar a
viagem correspondente ao referido menor, considerando a
referida causa de cancelamento como imputável ao referido
Viajante e, portanto, acumulando as despesas geradas pelo
referido cancelamento.
19. RECLAMAÇÕES
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de
viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de
ser comunicada por escrito 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 respetivos documentos
comprovativos da ocorrência. O Viajante poderá
apresentar reclamações, nos seguintes endereços postais
e/ou endereços de correio eletrónico:
- Sede: Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B,
1600-100 Lisboa
- Endereço de e-mail: info@icarion.pt
O Organizador dispõe dos prazos máximos estabelecidos
pela legislação regional em vigor, para responder por
escrito a quaisquer reclamações feitas pelo Viajante.
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.

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;
- wComissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt
Em relação aos mecanismos alternativos de resolução
de litígios, em conformidade com a Diretiva 2013/11/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Maio de 2013, relativa aos mecanismos alternativos de
resolução de litígios em matéria de consumo, clique na
ligação seguinte, para consultar o procedimento e as
entidades acreditadas de resolução alternativa de litígios
registadas na plataforma de resolução de litígios em linha
do Regulamento 524/2013 do Parlamento e do Conselho
da UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PT  
20. INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS
O Viajante declara que, antes de estar vinculado por este
Contrato de Viagem Organizada, foi informado de todas
as características da Viagem que está agora a contratar
através da documentação informativa fornecida pelo
Organizador ou pelo Retalhista.  Do mesmo modo, o
Viajante declara que conhece as características e os
potenciais riscos que pode correr no país/países de
destino, e que está na posse das informações necessárias
relativas a vistos e documentos de identificação.

21. PROTEÇAO EM CASO DE INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência do Organizador, o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo,
devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal l.P.
entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo
de Portugal l.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa,
Tel. 211 140 200, email: info@turismodeportugal.pt.
22. PROTEÇÃO DE DADOS
Informamos que a pessoa responsável pelo tratamento de
dados pessoais do Viajante é a W2M TRAVEL PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA. Com sede na Rua General Firmino
Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600-100 Lisboa. Pode
contactar o nosso Responsável pela Proteção de Dados
em:  dataprotection@w2m.com
A finalidade do tratamento de dados é a gestão, controlo
e execução da Viagem Organizada, bem como o envio
de informação comercial sobre notícias, produtos e
serviços turísticos oferecidos. Os dados do Viajante serão
comunicados aos fornecedores finais dos serviços, a
fim de permitir a prestação dos serviços. O fundamento
legal para os tratamentos é a relação jurídica decorrente
do Contrato de Viagem Organizada.  De acordo com
os regulamentos aplicáveis, o Viajante tem o direito
de acesso, retificação, oposição, cancelamento e
portabilidade dos dados pessoais de que é titular,
para obter confirmação do tratamento dos seus dados
pessoais e, neste caso, para aceder aos mesmos. Pode
também pedir a retificação dos dados de que é titular,
caso estejam incorretos ou incompletos, bem como
solicitar o seu apagamento quando, entre outras razões,
os dados já não forem necessários para os fins para os
quais foram recolhidos.
Para exercer os seus direitos, deve enviar-nos um
pedido acompanhado de uma cópia de um documento
comprovativo da sua identidade por correio postal ou
eletrónico.
23. VALIDADE
As presentes condições gerais são validas desde a data da
sua publicação até 30 de Abril de 2023.

69

www.icarion.pt

