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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
7

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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ILHAS DO
MEDITERRÂNEO
Enseadas de sonho, águas turquesas quentes e vestígios de
civilizações passadas adornam as incomparáveis ilhas do
Mediterrâneo. Um refúgio de deuses e heróis mitológicos, as
ilhas gregas são um destino próximo e incomparavelmente
bonito para aqueles viajantes que querem desfrutar de praias
intermináveis e muito mais. Junte-se a nós para descobrir os
segredos mais bem guardados do Mediterrâneo.

ILHAS DE SONHO 2022/23
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ATENAS E AS ILHAS CÍCLADES

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.475 €

Atenas, Mykonos e Santorini
8 dias / 7 noites.

info

ATENAS E AS ILHAS DO DODECANESO

Desfrute das duas principais ilhas cíclades da Grécia, Mykonos e Santorini, a seu bel-prazer, na

Atenas, Rodes e Kos

categoria hoteleira que melhor se adequa às suas necessidades e desfrute confortavelmente do

8 dias / 7 noites.

Mediterrâneo enquanto viaja de barco.
Dia 1 Portugal - Atenas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Atenas. A chegada, assistência e transfere para
o hotel em Atenas, capital da Grécia. Atenas é a capital
histórica da Europa, com uma longa história, que remonta
aos primeiros povoados do Neolítico. No século V aC (a
“Idade de Ouro de Péricles”) deu-se a culminação da longa
e fascinante história de Atenas - os valores e a civilização
da cidade assumiram um significado universal. Ao longo
dos anos, uma multidão de conquistadores ocupou Atenas
e ergueu monumentos únicos e esplêndidos. Em 1834,
tornou-se a capital do estado grego moderno e, desde então, tornou-se uma metrópole moderna com um charme
incomparável. Alojamento.
Dia 2 Atenas
Pequeno-almoço. Pick-up no hotel para a visita a Atenas,
durante o qual poderá observar os incríveis contrastes
que tornam Atenas uma cidade tão fascinante. Início da
visita ao Estádio Panatenaico onde os primeiros Jogos
Olímpicos dos tempos modernos foram realizados em
1896. Passagem pela residência do primeiro-ministro
(antigo Palácio Real) guardado pelos Euzones com o seu
uniforme colorido, o Templo de Zeus Olímpico, Arco de
Adriano, Parlamento e o Monumento ao Soldado Desconhecido, a Academia, a Universidade, a Biblioteca Nacional
e a Praça da Constituição (Syntagma). Na Acrópole, visita
às obras-primas arquitetónicas da Idade de Ouro de
Atenas: Os Propileus, o Templo de Atena, o Erechtheion
e finalmente “A Harmonia entre a matéria e o espírito”,
o monumento que “põe ordem na mente”, o Partenon.
Continuação até ao novo museu da Acrópole. Resto do dia
livre. Alojamento em Atenas.
Dia 3 Atenas - Mykonos
Pequeno-almoço. Transfere ao porto de Pireus para
viagem de ferry para Mykonos, a mais famosa ilha de
todas as ilhas da Grécia, um paraíso caiado de branco no
coração das Cíclades. As Cíclades compreendem cerca
de duzentas e vinte ilhas e são consideradas o berço da
civilização, datadas entre o final do Neolítico e o início da
Idade do Bronze (aproximadamente entre 3.300 e 2.000
aC). A cultura das Cíclades é conhecida por suas estatuetas
femininas, com formas esquemáticas e planas, esculpidas
em puro mármore das ilhas. Na época medieval, as ilhas
eram dominadas pelos venezianos, por isso ainda existe
ILHAS DE SONHO 2022/23

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.255 €

info

Descubra as duas das principais ilhas gregas do Dodecaneso, famosas pelas suas praias de areia
exuberante, mas também pelos seus abundantes monumentos históricos gregos e romanos.

uma pequena minoria católica, uma das poucas na Grécia,
um país de maioria ortodoxa. Chegada e transfere para o
hotel. Alojamento em Mykonos.

Faça-o também confortavelmente em transporte regular, ao seu próprio ritmo, mas com tudo
reservado, desfrutando do Mediterrâneo enquanto viaja entre as ilhas de barco.

Dia 4 Mykonos
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar as praias e a ilha
ao seu próprio ritmo ou relaxar no hotel. Alojamento em
Mykonos.
Dia 5 Mykonos - Santorini
Pequeno-almoço. Pela manhã, pick-up no hotel e transfere
para o porto de Mykonos para viagem de ferry até à
ilha de Santorini, ilha de mitos e lendas, com um pôr do
sol mundialmente famoso e impressionantes paisagens
vulcânicas. Chegada e transfere para o hotel. Tempo livre
para relaxar ou explorar a ilha. Alojamento no hotel em
Santorini. A ilha foi devastada por uma erupção vulcânica
no século 16 AC. C., que moldou a sua paisagem acidentada. Podemos ver as casas brancas nas suas 2 cidades
principais, Fira e Oia, agarradas às falésias acima de uma
cratera subterrânea. Alojamento em Santorini.
Dia 6 Santorini
Pequeno-almoço. Tempo livre para explorar Santorini.
Caminhe pelas ruas estreitas e agitadas de Fira, a capital
de Santorini, e pela pitoresca Imerovigli, com vista para a
escarpada rocha vermelha de Skaros. Experimente a aventura única de subir os 286 degraus, muito perto da falésia,
que o leva a Oia e aproveite depois para contemplar o
maravilhoso pôr do sol. Visite Pyrgos, a jóia medieval que
domina a colina, oferecendo a melhor vista panorâmica da
ilha. Conheça cada aldeia da ilha caminhando pelas estreitas ruas de paralelepípedos e admire as pequenas capelas
brancas, as casas brancas em grutas com janelas azuis e as
imponentes mansões das ricas famílias medievais da ilha.
Alojamento em Santorini.
Dia 7 Santorini - Atenas
Pequeno-almoço. Transfere para o porto de Santorini para
ferry em direção ao porto de Pireus em Atenas. À chegada,
transfere para o hotel em Atenas. Alojamento.
Dia 8 Atenas - Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere até ao aeroporto de Atenas para voo de regresso a Portugal. Chegada
no mesmo dia.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados aeroporto-hotel (ida e volta) em
Atenas.
· Transferes regulares porto-hotel (ida e volta) nas ilhas.
· 3 noites de alojamento em Atenas em regime de
pequeno-almoço.
· 2 noites de alojamento em Mykonos em regime de
pequeno-almoço.
· 2 noites de alojamento em Santorini em regime de
pequeno-almoço.
· Bilhete de ferry entre Atenas Pireus-Mykonos em classe
económica.
· Bilhete de Hydrofoil entre Mykonos-Santorini e
Santorini-Atenas Pireus em classe económica.
· Seguro de viagem, taxas de aeroporto e combustível,
taxas marítimas.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Transferes entre as ilhas em ferry.
· Desfrutar das praias de areia vulcânica de Santorini.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotéis
C (Turística) Atenas
Museum
		Arion
Mykonos
Kamari
Santorini
Kamari Beach
B (Primeira) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Santorini
El Greco
A (Luxo)
Atenas
NJV Athens Plaza
Mykonos
Mykonos Grand
Santorini
Majestic
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Dia 1 Portugal - Atenas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Atenas. Chegada, assistência e transfere para
o hotel em Atenas, capital da Grécia. Atenas é a capital
histórica da Europa, com uma longa história, que remonta
aos primeiros povoados do Neolítico. No século V aC
(a “Idade de Ouro de Péricles”) deu-se a culminação da
longa e fascinante história de Atenas - os valores e a civilização da cidade assumiram um significado universal. Ao
longo dos anos, uma multidão de conquistadores ocupou
Atenas e ergueu monumentos únicos e esplêndidos. Em
1834, tornou-se a capital do estado grego moderno e,
desde então, tornou-se uma metrópole com um charme
incomparável. Alojamento.
Dia 2 Atenas - Rodes
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Atenas
para voo com destino a Rodes, a capital e a maior das
ilhas do Dodecaneso. À chegada ao aeroporto de Rodes,
transfere para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento
em Rodes. A história de Rodes tem origem nos tempos
antigos, com a chegada dos navegadores vindo de Creta.
Tornou-se um porto muito importante na bacia do Mar
Mediterrâneo. Aqui o Colosso de Rodes, uma das sete
maravilhas da antiguidade, servia de farol e guia para os
navegadores que chegavam às suas costas. Rodes também
é famosa por ser a ilha onde Zorba, o grego (Anthony
Quinn) dançou um Syrtaki. Na ilha, o impressionante centro histórico medieval da capital destaca-se com as suas
muralhas, palácios, fortificações e o porto de Mandraki.
Dia 3 Rodes
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar as praias e a ilha
ao seu próprio ritmo ou numa das suas belas praias. Há
muito para ver e experimentar em Rodes por isso nunca
perderá o interesse. Com 2.400 anos de história e cultura
que deixaram sua marca em toda a ilha, a sua beleza
natural e uma grande variedade de paisagens, com uma infraestrutura moderna e um ambiente cosmopolita, Rodes
ILHAS DE SONHO 2022/23

adapta-se a todos os gostos. Poderá visitar o Palácio dos
Cavaleiros, passear pelas ruas estreitas da cidade medieval
ou experimentar as especialidades gastronómicas locais.
Alojamento em Rodes.
Dia 4 Rodes
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a descobrir outros aspetos desta bela ilha. Excursões opcionais a Lindos,
com as suas ruas pitorescas e belas praias, ou a Kallithea,
com as suas nascentes termais. Outra visita imperdível é o
Vale das Borboletas. Alojamento.
Dia 5 Rodes - Kos
Pequeno-almoço. Transfere para o porto de Rodes para
viagem de ferry até à ilha de Kos, localizada a apenas a 4
km da costa de Bodrum, na Turquia. Chegada e transfere
para o hotel em Kos. Alojamento.
Dia 6 Kos
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir as belezas desta
ilha, local de ensino da medicina nos tempos antigos. O
principal porto e centro populacional da ilha, também
denominado Kos, é o centro turístico e cultural, com
hotéis, restaurantes e algumas discotecas. A cidade possui
uma fortaleza do século XIV na entrada do seu porto,
erguida em 1315 pelos Cavaleiros de São João de Rodes.
Acredita-se que o antigo médico Hipócrates nasceu em
Kos e é por isso que no meio da cidade fica a Árvore de
Hipócrates, um templo onde, ao que tudo indica, ele
lecionou. Alojamento em Kos.
Dia 7 Kos - Atenas
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Kos para
voo com destino a Atenas. À chegada, transfere para o
hotel em Atenas. Resto do dia livre. Alojamento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados em Atenas e Rodes.
· Transferes regulares em Kos.
· 2 noites de alojamento em Atenas em regime de
pequeno-almoço.
· 3 noites de alojamento em Rodes em regime de
pequeno-almoço.
· 2 noites de alojamento em Kos em regime de pequenoalmoço.
· Bilhete de ferry entre Rodes e Kos em classe económica.
· Voos domésticos em linha regular Atenas-Rodes e KosAtenas, em classe económica.
· Seguro de viagem, taxas de aeroporto e combustível,
taxas marítimas.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Transferes entre as ilhas em ferry.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade Hotéis
C (Turística) Atenas Museum
		Arion
Rodes Manousos City Hotel
Kos
Astron Hotel
B (Primeira) Atenas Alexandros
Rode
Best Western Plaza
Kos
Alexandra Hotel

Dia 8 Atenas - Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere até ao aeroporto de Atenas para voo de regresso a Portugal. Chegada
no mesmo dia.
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ATENAS E AS ILHAS CÍCLADES II

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.795 €

Atenas, Mykonos, Paros e Santorini

CRETA E SANTORINI

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.665 €

Desfrute das duas principais ilhas cíclades da Grécia, Mykonos, Paros e Santorini, a seu

Atenas, Creta e Santorini
9 dias / 8 noites.

info

bel-prazer, na categoria hoteleira que melhor se adequa às suas necessidades e desfrute
confortavelmente do Mediterrâneo enquanto viaja de barco.

Visite a maior das ilhas gregas, Creta e complemente a sua viagem com uma das principais
ilhas das Cíclades, Santorini. Faça-o ao seu próprio ritmo, desfrutando confortavelmente do
Mediterrâneo enquanto viaja entre as ilhas e Atenas de barco, na categoria hoteleira que melhor
se adapte às suas necessidades.
Dia 1 Portugal - Atenas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Atenas. Chegada, assistência e transfere para
o hotel em Atenas, capital da Grécia. Atenas é a capital
histórica da Europa, com uma longa história, que remonta
aos primeiros povoados do Neolítico. No século V aC (a
“Idade de Ouro de Péricles”) deu-se a culminação da longa
e fascinante história de Atenas - os valores e a civilização da
cidade assumiram um significado universal. Ao longo dos
anos, uma multidão de conquistadores ocupou Atenas e
ergueu monumentos únicos e esplêndidos. Em 1834, tornou-se a capital do estado grego moderno e, desde então,
tornou-se uma metrópole com um charme incomparável.
Alojamento.
Dia 2 Atenas
Pequeno-almoço. Pick-up no hotel para a visita a Atenas,
durante o qual poderá observar os incríveis contrastes
que tornam Atenas uma cidade tão fascinante. Início da
visita ao Estádio Panatenaico onde os primeiros Jogos
Olímpicos dos tempos modernos foram realizados em
1896. Passagem pela residência do primeiro-ministro
(antigo Palácio Real) guardado pelos Euzones com o seu
uniforme colorido, o Templo de Zeus Olímpico, Arco de
Adriano, Parlamento e o Monumento ao Soldado Desconhecido, a Academia, a Universidade, a Biblioteca Nacional
e a Praça da Constituição (Syntagma). Na Acrópole, visita
às obras-primas arquitetónicas da Idade de Ouro de
Atenas: Os Propileus, o Templo de Atena, o Erechtheion
e finalmente “A Harmonia entre a matéria e o espírito”,
o monumento que “põe ordem na mente”, o Partenon.
Continuação até ao novo museu da Acrópole. Resto do dia
livre. Alojamento em Atenas.
Dia 3 Atenas - Santorini
Pequeno-almoço. Pela manhã, pick-up no hotel e transfere
para o porto de Pireus para viagem de ferry até à ilha de
Santorini, ilha de mitos e lendas, com um pôr do sol mundialmente famoso e impressionantes paisagens vulcânicas.
Chegada e transfere para o hotel. Tempo livre para relaxar
ou explorar a ilha. Alojamento no hotel em Santorini.
Dia 4 Santorini
Pequeno-almoço. Tempo livre para explorar Santorini.
Caminhe pelas ruas estreitas e agitadas de Fira, a capital
ILHAS DE SONHO 2022/23
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11 días / 10 noches.

de Santorini, e pela pitoresca Imerovigli, com vista para a
escarpada rocha vermelha de Skaros. Experimente a aventura única de subir os 286 degraus, muito perto da falésia,
que leva a Oia e aproveite depois para contemplar o
maravilhoso pôr do sol. Visite Pyrgos, a jóia medieval que
domina a colina, oferecendo a melhor vista panorâmica
da ilha. Conheça cada aldeia da ilha caminhando pelas
estreitas ruas de paralelepípedos e admire as pequenas
capelas brancas, as casas brancas em grutas com janelas
azuis e as imponentes mansões das ricas famílias medievais da ilha. Alojamento em Santorini.
Dia 5 Santorini - Heraklion (Creta)
Pequeno-almoço. Pick-up para transfere para o porto de
Santorini para ferry com destino a Heraklion, em Creta.
À chegada ao porto de Heraklion, transfere para o hotel.
Resto do dia livre. Alojamento em Heraklion.
Dia 6 Heraklion (Creta)
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a ilha ao seu
próprio ritmo. Opcionalmente, poderá visitar o Palácio de
Knossos, o maior e mais espetacular de todos os palácios
minoicos em Creta. Também poderá visitar a adega da
aldeia de Peza, para perceber como é feito o vinho, como
é produzido o azeite virgem de Creta e também o sabão.
Poderá adquirir esses produtos a preço de grossista e
fazer uma prova de vinho sem custo adicional. Pode ainda
fazer compras nas mais variadas lojas, aproveitar a visita
ao mercado de verduras e almoçar num dos restaurantes
locais. Alojamento em Heraklion.
Dia 7 Heraklion (Creta)
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a ilha ou relaxar
na praia. Alojamento.
Dia 8 Heraklion (Creta) - Atenas
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e voo
doméstico para Atenas. À chegada, transfere para o hotel
em Atenas. Alojamento.
Dia 9 Atenas - Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere até ao aeroporto de Atenas para voo de regresso a Portugal. Chegada
no mesmo dia.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados em Atenas e Creta.
· Transferes em serviço regular em Santorini.
· 3 noites de alojamento em Atenas em regime de
pequeno-almoço.
· 2 noites de alojamento em Santorini em regime de
pequeno-almoço.
· 3 noites de alojamento em Heraklion (Creta) em regime
de pequeno-almoço.
· Visita em serviço regular em espanhol em Atenas,
incluindo o Novo Museu da Acrópole.
· Voo doméstico em linha regular Heraklion-Atenas, em
classe económica.
· Bilhete de Hydrofoil Pireus-Santorini e SantoriniHeraklion, em classe económica.
· Seguro de viagem, taxas de aeroporto e combustível,
taxas marítimas.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Transferes entre as ilhas em ferry.
· Visita a maior das ilhas gregas: Creta.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotéis
C (Turística) Atenas
Museum
		Arion
Santorini
Kamari Beach
Heraklion
Castello
B (Primeira) Atenas
Polis Grand
Santorini
El Greco
Heraklion
Ibis Style Central
A (Luxo)
Atenas
NJV Athens Plaza
Santorini
Majestic
Heraklion
Galaxy
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Día 1 Portugal - Atenas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Atenas. A chegada, assistência e transfere para
o hotel em Atenas, capital da Grécia. Atenas é a capital
histórica da Europa, com uma longa história, que remonta
aos primeiros povoados do Neolítico. No século V aC (a
“Idade de Ouro de Péricles”) deu-se a culminação da longa
e fascinante história de Atenas - os valores e a civilização
da cidade assumiram um significado universal. Ao longo
dos anos, uma multidão de conquistadores ocupou Atenas
e ergueu monumentos únicos e esplêndidos. Em 1834,
tornou-se a capital do estado grego moderno e, desde
então, tornou-se uma metrópole moderna com um charme
incomparável. Alojamento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Pequeno-almoço. Transfere ao porto de Pireus para
viagem de ferry para Mykonos, a mais famosa ilha de
todas as ilhas da Grécia, um paraíso caiado de branco no
coração das Cíclades. Chegada e transfere para o hotel.
Alojamento em Mykonos.
Día 3 Mykonos
Pequeno-almoço. Saída do porto de Mykonos de barco
para a excursão a Delos. Esta ilha é o berço de Apolo e
Artemis e um dos monumentos mais importantes da
Grécia. É um passeio imperdível desde Mykonos. Regresso
a Mykonos para pernoitar.
Día 4 Mykonos
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar as praias e a ilha
ao seu próprio ritmo ou relaxar no hotel. Alojamento em
Mykonos.
Día 5 Mykonos - Paros
Pequeno-almoço. Pela manhã, pick-up no hotel e transfere para o porto de Mykonos para viagem de ferry até à
ilha de Paros. Chegada e transfere para o hotel. Resto do
dia livre. Alojamento em Paros.
Día 6 Paros
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar as praias e a
ilha ao seu próprio ritmo ou relaxar no hotel. Alojamento em Paros.
Día 7 Paros - Santorini
Pequeno-almoço. Pela manhã, pick-up no hotel e transfere
para o porto de Paros para viagem de ferry até à ilha de
Santorini, ilha de mitos e lendas, com um pôr do sol mundialmente famoso e impressionantes paisagens vulcânicas.
Chegada e transfere para o hotel. Tempo livre para relaxar
ou explorar a ilha. Alojamento no hotel em Santorini.
ILHAS DE SONHO 2022/23

Día 8 Santorini
Pequeno-almoço. Desfrute de um passeio organizado de
um dia inteiro até ao Vulcão / Termas / Thirassia e pôr do
sol em Oia. Pick up nos locais designados e transfere para
o porto de Athinios, para embarcar num barco tradicional (caique). A primeira paragem será no ilhéu de Nea
Kameni, onde está o vulcão de Santorini. Aí, terá a oportunidade de escalar a cratera do vulcão. A próxima paragem
será no pequeno ilhéu de Palea Kameni ou Águas Termais,
como é mais conhecido, que foi formado ao longo dos
séculos por várias erupções vulcânicas. Curta paragem
para nadar nestas águas quentes verdes-amarelas, que
são consideradas como tendo poderes terapêuticos. Paragem seguinte em Thirassia, a segunda maior ilha depois
de Santorini. A ilha, localiza-se em frente a Santorini, é
tranquila e não é tão afetada pelo grande número de
turistas que chegam todos os dias. Finalmente, chegada
a Ammoudi, com uma subida pelas escadas até à aldeia
de OIA (a pé ou em burro). Em Oia, poderá explorar a
aldeia tracidional, passear pelas ruelas estreitas, admirar
a arquitetura única, que mistura grandes casas venezianas
e outras mais pequenas tipo grutas, e, claro, desfrutar do
mundialmente famoso pôr-do-sol. Regresso ao hotel ao
final do dia.
Día 9 Santorini
Pequeno-almoço. Tempo livre para explorar Santorini.
Caminhe pelas ruas estreitas e agitadas de Fira, a capital
de Santorini, e pela pitoresca Imerovigli, com vista para a
escarpada rocha vermelha de Skaros. Experimente a aventura única de subir os 286 degraus, muito perto da falésia,
que o leva a Oia e aproveite depois para contemplar o
maravilhoso pôr do sol. Visite Pyrgos, a jóia medieval que
domina a colina, oferecendo a melhor vista panorâmica
da ilha. Conheça cada aldeia da ilha caminhando pelas
estreitas ruas de paralelepípedos e admire as pequenas
capelas brancas, as casas brancas em grutas com janelas
azuis e as imponentes mansões das ricas famílias medievais da ilha. Alojamento em Santorini.
Día 10 Santorini - Atenas
Pequeno-almoço. Transfere para o porto de Santorini para
ferry em direção ao porto de Pireus em Atenas. À chegada, transfere para o hotel em Atenas. Alojamento.
Día 11 Atenas - Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere até ao aeroporto de Atenas para voo de regresso a Portugal. Chegada
no mesmo dia.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados aeroporto-hotel (ida e volta) em
Atenas.
· Transferes regulares porto-hotel (ida e volta) nas ilhas.
· 2 noites de alojamento em Atenas em regime de
pequeno-almoço.
· 3 noites de alojamento em Mykonos em regime de
pequeno-almoço.
· 2 noites de alojamento em Paros em regime de
pequeno-almoço.
· 3 noites de alojamento em Santorini em regime de
pequeno-almoço.
· Excursão regular em espanhol de Delos desde Mykonos
com transferes desde o hotel.
· Excursão regular em espanhol de dia completo ao
vulcão de Santorini e pôr do sol em Oia.
· Bilhete de ferry entre Atenas Pireus-Mykonos em classe
turística.
· Bilhete de Hydrofoil entre Mykonos-Paros, ParosSantorini e Santorini-Atenas Pireus em classe turística.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível, taxas marítimas.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Transferes entre as ilhas em ferry.
· Desfrutar do pôr do Sol em Oia.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotéis
C (Turística) Atenas
Museum
		Arion
Mykonos
Kamari
Paros
High Mill
Santorini
Kamari Beach
B (Primeira)

Atenas
Mykonos
Paros
Santorini

Polis Grand
Petinos
Narges Hotel
El Greco
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ILHAS
ASIÁTICAS
Brindada com algumas das ilhas e praias
mais espetaculares do mundo, a Ásia é o
continente para onde pode viajar se sonha
constantemente com areais brancos, lagoas
azuis e centenas de palmeiras. Nas Maldivas
poderá desfrutar de um cenário idílico onde
a água cristalina do mar se funde com as suas
areias finas. Também pode explorar uma das
ilhas da Tailândia, Phuket, Krabi, Phi Phi ou
Koh Samui, que com certeza o surpreenderá
com as suas baías espetaculares e enseadas
secretas. Visite connosco a ilha de Bali e os
seus arrozais ou desfrute do sol nas suas
praias paradisíacas.

ILHAS DE SONHO 2022/23
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HOTÉIS MALDIVAS

MALDIVAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.750 €

Maldivas
10 dias / 7 noites.

info

KURAMATHI MALDIVES****

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU****

Uma joia nas águas turquesas das Maldivas com uma vegetação exuberante,
praias espetaculares e um banco de areia interminável. Passe horas a fazer
snorkeling nos recifes de coral, desfrute de experiências gastronómicas, ou apenas
descanse na espreguiçadeira da praia.
Ideal para família. Possibilidade de Tudo Incluído.

Localizado no Atol de Raa, um dos mais destacados para fazer snorkeling e
mergulho. À beleza natural da ilha, são adicionadas as suas espaçosas moradias e
um Select Premium All Inclusive com uma grande variedade gastronómica, bares
em diferentes ambientes e uma seleção de atividades. O transfere do aeroporto
de Malé realiza-se em hidroavião e é uma opção ideal para famílias. Para quem
procura uma estadia mais romântica, encontrará nas suas praias de areia branca e
na sua vegetação exuberante, alguns recantos de sonho.
Ideal para famílias. Tudo Incluído Premium.

RIU ATOLL****

KURUMBA *****

Localizado na ilha privada de Maafushi, o hotel tem mais de 250 quartos
equipados com as melhores comodidades sobre a areia branca. Descubra o
mundo marinho a praticar snorkeling ou mergulho, desfrute do pôr do sol e deixese levar pela magia deste lugar paradisíaco.
Em tudo incluido 24 horas.

Um resort nas Maldivas que oferece mais do que apenas sol, areia e mar. Um
resort cheio de surpresas, atividades divertidas e entretenimento ao vivo.
Possibilidade de Tudo Incluído.

A sua viagem às Maldivas onde poderá eleger o seu hotel, o regime
e o número de noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Maldivas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Malé (Maldivas). Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Maldivas
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Conforme o
hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião
ou voo doméstico e lancha rápida. Alojamento.
Dia 3 Maldivas
Dia livre no hotel e regime conforme selecionado. Poderá
desfrutar de um dos destinos mais bonitos do mundo,
com fundos marinhos espectaculares.
Dias 4 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

ILHAS DE SONHO 2022/23

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes nas Maldivas em serviço regular. Conforme
o hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida,
hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(5*)
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas seguintes propomos exemplos de hotéis a
eleger nas Maldivas mas temos mais opções de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de luxo.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião,
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que
se possa realizar o transfere.
24
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HOTÉIS MALDIVAS
KUREDU RESORT ****
Localizado no Atol Lhaviyani, é uma das maiores ilhas das Maldivas, o que
significa que pode fazer muitas actividades. Dispõe de 3 piscinas, campos de
ténis ou badminton, campo de futebol e até um pequeno campo de golfe com
6 buracos. É um lugar ideal também para relaxar e desfrutar das praias de areia
branca e águas cristalinas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

DIAMONDS ATHURUGA *****
Com elegantes bungalows na praia e belas villas sobre a àgua, é um paraíso
localizado apenas a 20 minutos de voo de Malé. É o resort ideal para descobrir as
Maldivas, onde a atenção aos detalhes tornará a sua viagem inesquecível. Deixese encantar por um dos mais únicos e encantadores recifes de coral e descubra os
seus segredos graças aos biólogos marinhos da ilha.
Em Tudo Incluído.
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HOTÉIS MALDIVAS
MEERU ISLAND ****

VELASSARU*****

Um paraíso tropical de praias de areias brancas e lagoas turquesas. Situado
na ilha Meerufenfushi, no Norte de Malé, a ilha tem cerca de 1.200 metros de
comprimento por 350 metros de largura. Tem mais de 250 quartos de diferentes
tipologias e uma ampla gama de serviços. Um resort para estar, sempre ocupado
se assim o desejar ou então para simplesmente relaxar e descansar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

CONSTANCE MOOFUSHI *****
Desligue-se da sua rotina e desfrute das suas férias nestas villas erguidas sobre
as areias brancas ou que “flutuam” sobre as águas turquesas do Oceano Índico.
Escolha entre 24 villas sobre a praia ou uma das 86 villas sobre a água. O
Constance Moofushi é uma combinação perfeita de luxo e simplicidade, com um
serviço muito cuidado, bebidas premium e uma cozinha requintada.
Em Tudo Incluído.
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Areia branca e suave, águas cristalinas, uma formosa lagoa, completam as
impressionantes vistas ao entardecer. Com várias villas localizadas ao longo da
costa, cinco restaurantes e dois bares que oferecem sabores gourmet de todo
o mundo. Explore os recifes deslumbrantes de coral ou apenas relaxe nas suas
praias perfeitas.
Possibilidade de Velassaru Indulgence (Tudo Incluído).

YOU AND ME BY COCOON*****
Situado na ilha privada no Atol Raa, ideal para casais, recém-casados ou amigos,
o complexo é um refúgio muito tranquilo, um mundo longe do stress do dia-adia. O You & Me é o lugar perfeito para relaxar e passar um tempo em casal. O
restaurante subaquático H20 vai fazê-lo sentir-se imerso no mundo aquático.
Só para adultos. Possibilidade de Tudo Incluído.
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COCOON MALDIVES*****
Combine o melhor do design italiano com uma impressionante beleza natural das
Maldivas. Com 90 villas na praia e 60 sobre a água, 3 restaurantes e 2 bares, irá
sentir-se no paraíso. Tudo isto com um fundo de azul-celeste do Oceano Índico.
Em Tudo Incluído.

RIU PALACE*****
Situado na ilha privada de Maafushi, o hotel conta com mais de 250 quartos
equipados com as melhores comodidades, sobre a ilha e sobre o mar. Pratique
snorkeling e descubra o mundo marinho, aproveite os pores de sol maravilhosos e
deixe-se levar pela magia deste lugar. Desfrute também dos seus serviços e dos do
hotel “irmão” Riu Atoll.
Em Tudo Incluído 24 horas.
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HOTÉIS MALDIVAS

HOTÉIS MALDIVAS

ANANTARA VELI/DHIGU*****

MAAFUSHIVARU*****

Situados um ao lado do outro, estes dois hotéis vão cativá-lo pelos seus serviços
de alto nível, para que possa desfrutar da sua villa, de actividades aquáticas ou das
melhores receitas culinárias com sabores exóticos. São cerca de 177 villas entre os
dois resorts para viver uma experiência única.
O Anantara Dhigu é ideal para famílias. O Anantara Veli é só para adultos.

Desfrute de uma experiência única numa ilha privada, uma joia no Oceano Índico,
com arquitetura contemporânea e toques personalizados. A ilha de 350 metros de
comprimento é parcialmente sombreada pela sua vegetação exuberante rodeada
por praias brancas, e ao lado de um recife onde poderá ver um grande número de
peixes e espécies marinhas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

DHIGALI*****

HARD ROCK*****

SIX SENSES LAAMU***** LUXO

VAKKARU***** LUXO

Rodeada de corais, esta ilha, banhada pelo sol, é um refúgio de luxo. Pôr o pé na
areia branca do Dhigali é fugir para uma aventura em terra, no mar ou debaixo de
água. Grandes emoções esperam por si.
Em Tudo Incluído Premium.

Uma melodia que não o deixará indiferente, uma experiência tropical que não
esquecerá, este resort moderno é diferente dos restantes resorts. A cinco minutos
de distância a pé encontra-se a Marina Crossroads, zona de lojas, restaurantes e
bares, onde as actividades de lazer são infinitas. Este hotel oferece uma ampla
gama de entretenimento e opções divertidas, uma nova forma de conhecer as
Maldivas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Onde o sumptuoso se encontra com o sustentável, o hotel fica localizado no Atol
remoto de Laamu, no sul das Maldivas. Com villas sobre a areia branca ou no mar,
restaurantes que servem uma cozinha internacional deliciosa e um fundo marinho
de cortar a respiração.

Situado numa ilha tropical isolada, numa reserva de biosfera da UNESCO, este
hotel é brindado por vistas deslumbrantes do oceano, praias de areia branca e
cuidadas pela natureza. O Vakkaru oferece aos hóspedes uma abordagem holística
de luxo despretensioso e experiências inesquecíveis.

ILHAS DE SONHO 2022/23
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KANUHURA***** LUXO
Um complexo de três ilhas privadas, duas ilhas vizinhas desertas e o Kanuhura,
um hotel sublime. Descubra a elegância boémia rodeada por jardins tropicais e
por praias imaculadas que se desvanecem sobre as águas tropicais. Decoradas
com grande sofisticação e um toque moderno, o hotel tem 80 villas onde se
poderá hospedar.
Possibilidade de Tudo Incluído.
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HUVAFEN FUSHI***** LUXO
Paisagens marinhas sem fim e um luxo intemporal, o Huvafen Fushi é um paraíso
secreto no norte de Malé. Com paisagens cinematográficas, villas com terraços
amplos, piscinas revitalizantes e um Spa debaixo da água, este hotel transporta-o
para outro mundo.
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HOTÉIS MALDIVAS
NIYAMA***** LUXO
Encontre um ambiente privado com experiências únicas de grande luxo.
Villas localizadas na areia branca ou sobre as águas azul-turquesa projectadas
cuidadosamente e em grande estilo para casais, aventureiros ou famílias. Para os
amantes do surf, este resort de luxo único tem a sua própria onda a rebentar na
costa de Vodi Point.

THE RESIDENCE DHIGURAH***** LUXO
Descubra o seu próprio refúgio privado de luxo no The Residence Dhigurah,
localizado no Sul, no Atol Gaafu Alifu. É um paraíso rodeado de palmeiras onde
pode mergulhar para um relaxamento divino, envolto por um exuberante oásis da
natureza, lagoas turquesas e águas cristalinas.
Possibilidade de Tudo Incluído Premium.

DUBAI & MALDIVAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.995 €

Dubai, Maldivas

info

10 dias / 8 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai com uma estadia nas Maldivas onde
poderá eleger o hotel, o regime e o número de noites que mais desejar.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino ao Dubai. Chegada e transfere para o
hotel selecionado.

OZEN LIFE MAADHOO***** LUXO
No meio dos tons turquesa do Atol sul de Malé, encontra-se a ilha tranquila de
Maadhoo. Com um design contemporâneo e uma atmosfera exclusiva, as suas
luxuosas villas encontram-se escondidas na vegetação exótica da ilha ou sobre
a água.
Em tudo incluído (Atmosphere indulgence).

SONEVA FUSHI***** LUXO
Um refúgio original numa ilha deserta nas Maldivas. O Soneva Fushi inspira com
as suas 63 villas à beira mar e os seus 8 “retreats” sobre a água, que variam em
tamanho de um a nove quartos, alguns deles com escorrega que fazem as delicias
dos mais novos e estão perfeitamente localizadas para ver os nasceres ou pores
do sol mágicos das Maldivas.

Dias 2 - 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade e
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Visita de Dubai de meio-dia: Início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando o bairro de Basrakiya,
o forte Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá
conhecer a história e cultura do país. Continuação com
um passeio de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o
Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro.
Paragem na “Union House”, continuando até à mesquita de Jumeirah para um stop para fotografia. A excursão
segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel
Burj Al Arab. Continuação pela Sheikh Zayed Road, para
apreciar os aranhas céus da cidade até a “Downtown”
de Dubai para uma visita panorâmica onde poderá ver
a Torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa (entrada não
incluída), junto ao impressionante centro comercial
Dubai Mall.
· Visita de dia completo a Abu Dhabi: Saída por estrada
até à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior
dos sete Emiratos, conhecida também como a cidade
mais rica do mundo. À chegada, início da visita com
guia à famosa Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente
passagem pelos palácios dos Xeques e paragem para
fotografia em frente ao majestoso hotel Emirates
Palace. De seguida pequeno passeio panorâmico pela
cidade para conhecer melhor o património e cultura
da vida passada nesta cidade. Passagem pela Corniche
de Abu Dhabi com os seus espetaculares aranhas céus
e o seu “Heritage Village”. Regresso ao Dubai ao final
do dia.
· Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento beduíno: Por volta das 15h00, saída do hotel
em 4x4 para dar início ao safari através do deserto
mais bonito do medio Oriente, onde poderá disfrutar
de várias paragens para fotografia e contemplar o pôr
do sol. Transfere depois para o acampamento beduíno
onde poderá fazer um passeio de camelo, fumar shisha,
tatuar-se com hena, tirar fotografias com um falcão e
ainda apreciar um jantar barbecue, enquanto assiste
aos shows ao vivo como a dança do ventre. Depois do
jantar, regresso ao hotel.
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Dia 4 Dubai - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e
transfere para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o
transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo
doméstico e lancha rápida. Alojamento.
Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com condutor em inglês.
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular. Conforme
o hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida,
hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passeio de balão.
· Visita de dia inteiro a Al Ain.
· Visita de dia inteiro a Fujairah.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 01/04/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Dubai
Towers Rotana
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a duração
da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as visitas ou
experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas 10 -15, propomos alguns exemplos de hotéis
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de luxo.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai que
varia entre 7 e 20 AED (2 e 5€) por noite. Valor pago
directamente no hotel.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião, o
voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que se
possa realizar o transfere.
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ISTAMBUL & MALDIVAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.950 €

Istambul, Maldivas

info

9 dias / 7 noites.

ISTAMBUL, CAPADÓCIA & MALDIVAS

Nesta viagem combinamos uma estadia em Istambul com uma estadia nas Maldivas

Istambul, Capadócia, Maldivas

onde poderá eleger o hotel, o regime e o número de noites que mais desejar.
Dia 1 Portugal - Istambul
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Istambul. Chegada e transfere para o hotel
selecionado.
Dias 2 - 3 Istambul
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade ou
para realizar algumas das visitas opcionais ou experiências sugeridas:
· Dia inteiro de visita ao “Corno de Ouro” e ao Palácio
Topkapi: começaremos com a visita ao famoso café
Pierre Loti que fica no alto do bairro Eyup e tem uma
vista maravilhosa do “Corno de Ouro” (aqui terá algum
tempo livre para apreciar a vista ou tomar um café ou
um chá). De seguida, iremos até à Catedral de São Jorge,
a quinta igreja de Constantinopla que abriga o patriarcado ecumênico desde o século XV. Anteriormente era
um convento para freiras ortodoxas, foi convertido em
ofícios patriarcais pelo Patriarca Mateus II (1598-1601).
No caminho, veremos uma parte das muralhas de
Constantinopla, outrora uma fortificação impenetrável
e que se estende por sete quilómetros desde o Mar de
Marmara até ao “Corno de Ouro”. Continuação da nossa
visita até à Mesquita de Solimão, considerada a mais
bela das mesquitas imperiais de Istambul, foi construída
entre os anos 1550 e 1557 por Sinan, o famoso arquiteto
da Idade de Ouro Otomana. Tempo livre para almoço
(não incluído). À tarde, visitaremos o Palácio de Topkapi,
que foi residência dos sultões otomanos por quatro
séculos. Veremos os pavilhões, as cozinhas, as salas de
audiência, o tesouro e os quiosques construídos em
torno de uma série de pátios. De seguida, visitaremos a
Cisterna de Justiniano, um espetacular reservatório de
água bizantino cujo telhado se apoia em 336 colunas e
que abriga dois enormes blocos de pedra lindamente
esculpidos em forma da cabeça de Medusa. Em seguida,
visitaremos o Grande Bazar, com mais de 4.500 lojas que
estão agrupadas em áreas especializadas por diferentes
produtos: joias, roupas, etc.
· Dia inteiro de visita ao Bósforo e Istambul Clássica:
em hora a combinar localmente, transfere para a zona
do rio para um cruzeiro pelo Bósforo, estreito que
separa dois continentes e une o Mar Negro com o Mar
de Marmara. Do barco podemos admirar o Palácio
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Dolmabahçe, a Mesquita, o bairro boêmio de Ortakoy,
as Fortalezas, o Palácio Beylerbeyi, as típicas casas de
madeira “yali”, etc. Em seguida, visitaremos o Bazar de
Especiarias, também chamado de Bazar Egípcio e que
é um dos mercados mais antigos de Istambul e um dos
melhores para comprar produtos típicos como especiarias, doces ou frutos secos. Tempo livre para almoço
(não incluído). Da parte da tarde, visitaremos a Basílica
de Santa Sofia que é, sem dúvida, um dos edifícios
mais fantásticos de todos os tempos. Foi construída por
Constantino O Grande e reconstruída por Justiniano
no século V. A sua imensa cúpula eleva-se a 55 metros
acima do solo, com um diâmetro de 31 metros. Durante
o Império Otomano, foi convertida em mesquita e com
o tempo os minaretes foram adicionados. Continuaremos as nossas visitas passando pelo antigo Hipódromo
que pertence à época bizantina e que foi o centro da
actividade civil do país e onde aconteciam não só corridas de cavalos e lutas de gladiadores, mas também celebrações em homenagem ao Imperador. Hoje preserva
o Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte
do Imperador Guilherme. Terminaremos na Mesquita
Azul que foi construída em 1609 durante o sultanato de
Ahmet que, querendo superar a Basílica de Santa Sofia,
a construiu com 6 minaretes.
Dia 4 Istambul - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o transfere
poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo doméstico
e lancha rápida. Alojamento.
Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.950 €

11 dias / 9 noites.

info

Nesta viagem combinamos uma estadia em Istambul e na Capadócia com uma estadia nas
Maldivas onde poderá eleger o hotel, o regime e o número de noites que mais desejar.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Istambul com condutor local (sem
assistência).
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular.
Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Istambul:
· Visita de meio dia ao “Corno de Ouro”.
· Visita de dia inteiro ao “Corno de Ouro” e Palácio
Topkapi.
· Visita de meio dia, cruzeiro pelo Bósforo.
· Visita de dia inteiro, cruzeiro pelo Bósforo e “Istambul
Clássico”.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Istambul
Ramada Old City
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas 10-15, propomos alguns exemplos de hóteis
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis
de luxo.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião,
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que
se possa realizar o transfere.
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Dia 1 Portugal - Istambul
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Istambul. Chegada e transfere para o hotel
selecionado.
Dia 2 Istambul
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas.
Dia 3 Istambul - Capadócia
Pequeno-almoço. Templo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Istambul.
Formalidades de embarque e partida com destino a
Kayseri. Chegada e transfere para o hotel selecionado na
Capadócia. Alojamento.
Dia 4 Capadócia
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da Capadócia.
Dia 5 Capadócia - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Malé (Maldivas). Voo com escala. Chegada
e transfere para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o
transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo
doméstico e lancha rápida. Alojamento.
Dias 6 - 9 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 10 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Istambul e na Capadócia com condutor
local (sem assistência).
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular.
Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Istambul
Ramada Old City
Capadócia
Uçhisar Kaya
(5*)
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, os tipos de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas 10 -15, propomos alguns exemplos de hotéis
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis
de luxo.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião,
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que
se possa realizar o transfere.
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HOTÉIS PHUKET
OLD PHUKET ****
Um hotel de estilo chino-português situado no coração de Karon e é uma das
opções para que possa desfrutar da praia e das atrações da ilha. Com duas alas
distintas, a Sino tem um estilo colonial enquanto a Serene está impecavelmente
desenhada para oferecer conforto aos hóspedes e com uma decoração mais
moderna sendo que todos os quartos têm varanda com vistas para a montanha,
para a piscina ou para o maravilhoso mar.

BANGKOK & PHUKET

KATATHANI ****
Situado em frente à praia, está localizado na famosa baía de Kata Noi e é um dos
poucos hotéis com acesso directo à praia. É o complexo perfeito para aqueles que
querem alhear-se de tudo e ter ao mesmo tempo, tudo ao seu alcance. O hotel
tem duas alas diferentes de quartos, a Bhuri Wing com uma zona especial para
famílias e a Thani Wing com suites muito recomendáveis para casais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.075 €

Bangkok, Phuket

info

10 dias / 7 noites.

Viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Phuket ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

Dia 6 Phuket
Pequeno-almoço. Dia livre em Phuket para desfrutar da
praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência
proposta:

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.

· Excursão às Ilhas Phi Phi: saída em direção ao porto
de Phuket para sair numa lancha rápida em direção às
famosas ilhas Phi Phi. No caminho, paragem nas águas
cristalinas de Pileh Cove para nadar, visita à Viking
Cave, casa onde as andorinhas produzem “ninhos de
pássaros”. De seguida veremos a Monkey beach. Seguimos para Hin Klang (um grande recife de coral) para
ver a magnífica vida marinha. Chegada à ilha Phi Phi e
almoço. Mais tarde, exploraremos a ilha Bamboo onde
poderá desfrutar da praia (perto da praia tem também
um recife de coral espetacular). Poderá também nadar
nas águas cristalinas da Ilha Khai Nok ou da Ilha Rangyai
(dependo da maré e das condições climatéricas). Regresso de lancha rápida a Phuket.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade e
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Experiência “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” e
“Khao San Road”: noite para descobrir Bangkok com
vista panorâmica sobre o centro financeiro e comercial
desde a Mahanakorn Tower, o novo hit arquitetónico
icónico de Bangkok desenhado em forma de espiral.
Experiencie um dos maiores pisos de vidro do mundo
com uma altura de 310 metros desde o piso 78 e com
vistas panorâmicas de 360 graus. Seguimos a nossa visita para o maior distrito de comida de rua, China Town.
Caminhando pelas suas bancas de comida, a maioria
lendárias, outras com estrelas Michelin, observaremos
o quão rápidos os chefes preparam os deliciosos menus.
O guia explicará todo o tipo de receitas, adereços, etc.
Continuação da nossa visita até à famosa Khao San Road
onde poderá encontrar bares, restaurantes, lojas, roupas, comidas exóticas, lojas de tatuagens e massagens.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Phuket
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Phuket. Chegada e transfere para o hotel
selecionado. Alojamento.
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· Excursão à baía de Phang Nga (James Bond Island): saída
de lancha rápida até à baía de Phang Nga onde veremos
a ilha de Hong onde se pratica canoagem entre as
grutas. Visita à ilha Khao Tapu e Ping-gan, também conhecida como a “James Bond Island” pois foi nela que se
filmou parcialmente o filme “O Homem da Pistola Dourada”. Visitaremos também Koh Panyi, uma povoação
muçulmana cuja aldeia está construída com pilares sob
a água. Almoço buffet numa aldeia de casas construídas
tradicionalmente sobre as formosas águas azul-esverdeadas da costa de Koh Panyi. Descubra a natureza
secreta da Magrove Cave e da Diamond Cave em Panak
Island ao andar de canoa entre as grutas. Na ilha de Na
Ka haverá tempo para relaxar um pouco, apanhar sol e
nadar antes de regressar a Phuket no final da tarde.
Dias 7 - 8 Phuket
Pequeno-almoço. Dias livres em Phuket.
Dia 9 Phuket - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Phuket. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

RENAISSANCE *****

ANANTARA MAI KHAO ***** LUXO

Escape para este paraíso tropical no meio da ilha de Phuket. O Renaissance
disponibiliza quartos e vilas à beira-mar, com comodidades de luxo, restaurantes,
bares, spa, praia e piscina, que irão deliciar os hóspedes.

Está localizado no extremo norte da ilha de Phuket, numa praia dourada localizada
ao lado de um exuberante parque nacional. Todas as vilas com piscina estão
agrupadas em torno de uma lagoa ao estilo das aldeias do sul da Tailândia,
oferecendo-lhe um oásis privado em Phuket. Praticar yoga ou muay thai na praia
de madrugada, ou relaxar no spa, são algumas das muitas atividades que poderá
desfrutar neste paraíso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok e Phuket com assistência no
aeroporto em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares).
· Pequenos-almoços
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Phuket
Old Phuket
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Phuket, mas temos mais opções de
várias categorias, desde os hotéis mais económicos a
hotéis de luxo.
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HOTÉIS KOH SAMUI

BANGKOK & KOH SAMUI

PAVILION SAMUI ****

MELATI *****

Resort com vilas exclusivas e uma decoração contemporânea e sofisticada de estilo
tailandês, este hotel está localizado entre exuberantes jardins tropicais na praia de
Lamai. 85 quartos, suites e vilas com piscina privada totalmente equipadas.

Um luxuoso complexo em frente ao mar com 77 quartos contemporâneos, suites e
vilas com piscina privada, com acesso exclusivo limitado à baía de Thongson para
desfrutar de impressionantes vistas. Convenientemente localizado a 15 minutos
da zona mais animada da ilha, Chaweng, é ideal para uma escapada romântica ou
umas férias familiares.
Possibilidade Tudo Incluído.

MELIA SAMUI *****

BELMOND NAPASAI *****

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.250 €

Bangkok, Koh Samui

info

10 dias / 7 noites.

Viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Koh Samui ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade e
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Experiência “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” e
“Khao San Road”: noite para descobrir Bangkok com
vista panorâmica sobre o centro financeiro e comercial
desde a Mahanakorn Tower, o novo hit arquitetónico
icónico de Bangkok desenhado em forma de espiral.
Experiencie um dos maiores pisos de vidro do mundo
com uma altura de 310 metros desde o piso 78 e com
vistas panorâmicas de 360 graus. Seguimos a nossa visita para o maior distrito de comida de rua, China Town.
Caminhando pelas suas bancas de comida, a maioria
lendárias, outras com estrelas Michelin, observaremos
o quão rápidos os chefes preparam os deliciosos menus.
O guia explicará todo o tipo de receitas, adereços, etc.
Continuação da nossa visita até à famosa Khao San Road
onde poderá encontrar bares, restaurantes, lojas, roupas, comidas exóticas, lojas de tatuagens e massagens.
· Experiência ao Mercado dos Amuletos Tha Phrachan,
ao mercado das flores e ao centro comercial ICONSIAM:
apanhe um tuk tuk, táxis coloridos ou outros transportes públicos e alegre o seu dia. Vamos aproximar-nos da
população local visitando alguns mercados antigos onde
o tempo não mudou muito na parte antiga de Bangkok.
O mercado de Tha Phrachan, com amuletos tailandeses
de todos os tipos: estátuas de Buda ou hindus, pulseiras,
contas e todos os objetos de bênção. Caminhamos com
curiosidade entre pessoas com lupas focando-se em
pequenos pedaços de amuletos (alguns deles, nunca
vamos perceber como custam uma fortuna). De seguida,
faremos um agradável passeio aromático por lojas e
casas de ervas medicinais tailandesas até nos aproxiILHAS DE SONHO 2022/23

marmos do mercado de flores que vende aos grossistas
flores frescas: orquídeas, lótus e margaridas. Embora
esteja aberto 24h, a hora de ponta é à noite, quando
todas as flores são transportadas em barcos e camiões.
Aprenderemos a fazer uma grinalda de jasmim como
as oferendas dos templos budistas. Assim, com a sua
própria grinalda à volta do seu pulso ou na sua bolsa,
seguiremos pela zona antiga de Bangkok num barco
público. No pequeno passeio de barco juntamente com
a população local, o nosso destino é o ICONSIAM, o
novo centro comercial de luxo de Bangkok nas margens
do rio. O objectivo da visita não é fazer compras mas
sim o seu terraço que oferece uma vista assombrosa do
rio. O centro comercial em si ganhou muitos prémios
mundiais pela sua arquitetura e decoração. Almoço em
restaurante local. Mais tarde, começamos a regressar ao
hotel apanhando o BTS, o Sky Train, e assim usufruir de
uma última experiência, desfrutando os vários tipos de
transporte que Bangkok tem.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Koh Samui
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída com destino a Koh Samui. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 6 Koh Samui
Pequeno-almoço. Dia livre em Koh Samui para desfrutar
da praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência proposta:
· Parque Marinho Ang Thong: transfere até ao porto de
Bo Phut e saída até Ang Thong. Este Parque Marinho
é composto por 40 ilhas no noroeste de Koh Samui.
Visita a Koh Wua Ta Lap com algum tempo livre para
nadar e explorar a ilha. As atrações mais populares são
o miradouro, as praias paradisíacas, a formosa gruta de
Tham Bua Bok com as espetaculares estalagmites e estalactites. Depois de almoço buffet tailandês no barco, o
cruzeiro continua para o lago de água salgada conhecido
como Talay Nai ou Koh Mae Koh onde terá tempo livre
para nadar e apanhar sol. Regressamos a Koh Samui na
última hora da tarde.
Dias 7 - 8 Koh Samui
Pequeno-almoço. Dias livres em Koh Samui.
Dia 9 Koh Samui - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Koh Samui.
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 em Bangkok com assistência no aeroporto
em espanhol.
· Transferes em Koh Samui com assistência no aeroporto
em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares).
· Pequenos-almoços.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Localizado na tranquila praia de Choeng Mon, a norte de Samui, caracterizase pelo seu estilo e conforto. Desfrute de deliciosos pratos tailandeses no
bar da piscina, pratos internacionais na Cozinha KoKo e menus de inspiração
mediterrânea no restaurante da praia o Breeza. Instalações de primeira classe e
serviço exclusivo na zona The Level bem como o charme marítimo local no The
Level Boat Suites.

Com um verdadeiro espírito tailandês entre a selva e o mar, desfrute de um
pequeno paraíso na costa norte de Koh Samui, um retiro tropical tranquilo
aninhado entre florestas de coco e caju, os quartos com móveis de teca e tecidos
tradicionais dão a sensação de estar no meio da natureza. Aqui, não terá outra
opção senão desfrutar e relaxar.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Noite para descobrir Bangkok: vista da cidade desde
Mahanakorn, street food em China Town e Khao San
Road.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Koh Samui Pavilion Samui
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Samui mas temos mais opções de
várias categorias, desde os hotéis mais económicos a
hotéis de luxo.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS KRABI
TUP KAEK SUNSET ****
Um paraíso para descobrir, rodeado por uma paisagem idílica na praia natural
de Tupkaek, entre vastos jardins tropicais, este é o resort perfeito para corpo
e mente. Acorde com vista para o mar, passeios ao ar livre ou relaxe nas águas
turquesas. Para os mais aventureiros, explore os ilhéus próximos ou visite os
pescadores locais.

BANGKOK & KRABI

DUSIT THANI *****
Localizado entre a flora tropical, a poucos passos das praias de areia branca, um
luxuoso resort com uma praia privada e uma hospitalidade tailandesa amigável
espera por si. 240 quartos e suítes, duas piscinas em frente ao mar, restaurantes
e um tranquilo spa rodeado por exuberantes jardins tropicais, um resort de luxo
perfeito para a sua viagem.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.195 €

Bangkok, Krabi

info

10 dias / 7 noites.

Viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Krabi ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade e
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio dia de visita à cidade: visita dos principais
templos de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o
maior Buda de Ouro maciço do mundo (mede quase 3
metros de altura e tem um peso de aproximadamente
5 toneladas). De seguida, visita ao Wat Pho, o Templo
do Buda Reclinado, que tem 15 metros de altura e 46
de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da
cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial
do Reino de Sião até 1925 e um templo imprescindível
para quem visita a cidade de Bangkok. Destaque para o
Wat Phra Kawe, o Templo do Buda de Esmeralda. Tarde
livre. Alojamento.
· Experiência no Palácio Suan Pakkad, casa Jim Thomson e
Montanha Dourada: o Palácio de Suan Pakkad costumava ser a residência privada de um príncipe e uma princesa. Objetos históricos, antiguidades e peças de arte
únicas expostas em casas tradicionais de teca. Rodeado
por um tranquilo jardim verde com um belo pavilhão
em andares e lagoas, o palácio parece uma das joias
escondidas no coração de Bangkok. Continuamos até à
Casa Jim Thompson, antiga casa de um empresário americano, fundador de Jim Thompson Thai Silk, que gostava
do estilo de vida tailandês. A casa exibe todas as suas
fascinantes coleções de arte como uma montra viva no
meio de um jardim tropical bem conservado. Mais tarde
é hora de fazer alguns exercícios na Montanha Dourada,
o conhecido monumento sagrado de Bangkok com 80
metros de altura e cuja subida tem mais de 300 degraus.
A colina da donzela com a sua estupa dourada no topo
contém relíquias de Buda. As vistas deslumbrantes da
cidade antiga são definitivamente imperdíveis.
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Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.

THE SHELL SEA *****

Dia 5 Bangkok - Krabi
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Krabi. Chegada e transfere para o hotel
selecionado. Alojamento.

Um santuário de luxo, o The Shell Sea Krabi, é o local ideal para umas férias.
Um resort de praia, com quartos e vilas privadas com piscina. Possibilidade de
atividades na natureza, como ciclismo ou caiaque. Apenas a 10 minutos de carro
da área comercial de Aonang. Uma experiência inesquecível.

Dia 6 Krabi
Pequeno-almoço. Dia livre em Krabi para desfrutar da
praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência
proposta:
· Excursão às Ilhas Phi Phi: saída de lancha rápida até
à Ilha Phi Phi Ley com passagem pela gruta Swallow
onde terá algum tempo para nadar e mergulhar em
Loh Samah Bay, Phi Ley Bay e Maya Bay (onde se filmou
parcialmente o filme “A Praia”). Almoço. Também visitaremos Koh Mai Pai (Ilha Bamboo) e a praia de Lantee.
Regresso ao hotel em lancha rápida.
· Excursão à Ilha Hong: saída em barco típico de cauda
longa até ao Parque Nacional Marinho Hong. Navegaremos por entre um grupo de pequenas e médias ilhas. Na
Hong Beach terá a possibilidade de andar de Kayak pela
ilha. Poderá mergulhar numa grande, bela e tranquila
lagoa em forma de meia-lua que é a única entrada e
saída da ilha. Relaxe ou mergulhe por entre cardumes de
peixes impressionantes e testemunhe a beleza interior
dos corais marinhos. Poderá nadar ao largo de uma
praia branca que rodeia a ilha. Almoço buffet na praia.
Regresso a Krabi.
Dias 7 - 8 Krabi
Pequeno-almoço. Dias livres em Krabi.
Dia 9 Krabi - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Krabi. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

RAYAVADEE *****LUXO
Localizado no coração da bela Península de Phranang de Krabi, à beira do P.N.
Marinho, é uma área famosa pela sua beleza natural e pela sua rica flora, fauna
e vida marinha. Um resort com três praias diferentes, uma delas a praia bem
conhecida de Railey. Cheio de vegetação, onde cada pavilhão individual o fará
desfrutar de uma privacidade única. Este hotel é acessível por lancha, a cerca de
20 minutos de Krabi.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok com assistência no aeroporto
em espanhol.
· Transferes em Krabi com assistência no aeroporto em
inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares).
· Pequenos-almoços.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Noite para descobrir Bangkok: vista da cidade desde
Mahanakorn, street food em China Town e Khao San
Road.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Krabi
Tup Kaek Sunset
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte, propomos alguns exemplos de hotéis a
eleger em Krabi, mas temos mais opções de várias categorias,
desde os hotéis mais económicos a hotéis de luxo.
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HOTÉIS BALI

BALI

SOL BEACH HOUSE BENOA BALI ****

MELIA BALI *****

Relaxe neste resort à beira-mar na área de Tanjung Benoa/Nusa Dua, com
uma praia privada com vista para o Oceano Índico. Com salas e arquitetura de
inspiração balinesa, refletindo a beleza da sua cultura, um equilíbrio perfeito entre
a tradição balinesa e os toques de estilo moderno. Neste hotel poderá usufruir do
serviço Tudo incluído, com comida e bebidas 24 horas, entretenimento, atividades
e muito mais. Aproveite e relaxe em casal ou com a sua família.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Um santuário balinês virado para o mar, no prestigiado enclave turístico de Nusa
Dua, a uma curta distância dos centros comerciais. Com vista para o mar azulturquesa, desfrute de instalações de qualidade, um Spa com uma vasta gama de
tratamentos e massagens. A zona de The Level é um oásis de exclusividade, uma
zona com piscina e praia privada. Poderá desfrutar dos 5 restaurantes e bares
que o hotel dispõe.
Possibilidade de Tudo Incluído.

INTERCONTINENTAL *****

THE BALE *****

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.100 €

Bali

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem a Bali, a “ilha dos deuses”, para que possa descobri-la a seu bel-prazer ou
reservando as excursões/experiências opcionais dentro da ilha, que são incríveis.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Denpasar (Bali)
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Bali. Resto
de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu. Pode ainda conhecer algumas ilhas mais próximas
como Nusa Penida ou Nusa Lembongan, com paisagens
maravilhosas. Em Bali as principais praias ficam em
Kuta (animada e conhecida pelas suas ondas e pôr do
sol), Sanur (tranquila e familiar), Nusa Dua (selecta e
parecida a um jardim) e ainda Jimbaran (elegante e
mais remota). Poderá descansar no seu hotel ou praia
ou ainda realizar alguma das excursões ou experiências
opcionais que sugerimos:
· Templo de Besakih: visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na
povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da justiça de Kertagosa. Almoço em restaurante local na aldeia
de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno
templo de Goa Lawah à beira do mar, conhecido como o
templo dos morcegos.
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita a
um parque que têm uma série de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como
paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver plantações
de café e continuar a visita até o templo Goa Gajah, um
dos templos construído no seculo XI. Da parte da tarde,
visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).
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· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a
visita de um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o
Taman Ayun, antigo templo da família real, construído
no século XVII pelo antigo Rei de Mengwi. A tradução
à letra do seu nome quer dizer “o Jardim Flutuante”, já
que o templo está situado no meio de um lago artificial.
O mesmo foi construído sobre 3 níveis ascendentes de
pátios com pavilhões e rodeado por um largo fosso.
A última paragem está prevista no Templo Tanah Lot,
um dos templos mais importantes de Bali que está
construído no cimo de um enorme rochedo circundado
pelo mar. Aproveite o magnifico pôr do sol no final da
visita (sujeito às condições climatéricas no momento
da visita).
· Excursão de dia inteiro à povoação de Bedugul e Jatuluwih: visita ao Templo Real de Taman Ayun de Mengwi,
paragem na aldeia de Jatuluwih para ver os arrozais em
terraços, passagem pelo mercado de frutas de Candikuning e Bedugul onde se encontra o Templo Ulun Danu
dedicado à deusa SRI.
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros
clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling, com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes.
Almoço tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das
suas praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan até uma praia privada de areia branca, onde existe
também uma piscina onde poderá mergulhar. Várias
actividades estão previstas como a visita a Devil Tears,
que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do “Yellow
Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda de snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na praia. Da
parte da tarde, regresso a Bali.
Dias 4 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Situado num excelente jardim tropical, num trecho de praia de areia branca
em Jimbaran Bay, este hotel vai fazê-lo imergir na vida da ilha. O resort evoca
a sensação de uma vila de pescadores balineses, mas ao mesmo tempo
proporciona-lhe todo o conforto e serviços de um resort de luxo.

Localizado em Nusa Dua, é um luxuoso retiro para descansar, especialmente
para casais. Com 29 bungalows com um design moderno, cada um com jardim
privado e piscina. Poderá contar com um atendimento familiar que irá ao detalhe
e mordomo pessoal 24 horas por dia. Desfrute do sublime Spa, jante à luz de velas
sob as estrelas, ou ainda da praia do Beach Club, são algumas das possibilidades
deste retiro romântico em Bali.
Só para adultos.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Spa, desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
· Cascatas e baloiços sobre os arrozais.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/3/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel		
(4*)
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Na página seguinte, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Bali, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.

Dia 9 Denpasar (Bali) / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.
40

ILHAS DE SONHO 2022/23

41

HOTÉIS UBUD
UBUD VILLAGE MONKEY FOREST ****
Construido com a elegância balinesa e com uma arquitectura contemporânea,
o hotel fica na zona da Floresta dos macacos, perfeitamente localizado para
experimentar tudo o que Ubud tem para oferecer. Este boutique hotel tem 62
quartos, suítes e vilas elegantemente decoradas, juntamente com com serviços de
qualidade que farão da sua estadia uma experiência inesquecível.

UBUD E BALI

KAMANDALU *****
O nome Kamandalu refere-se a um recipiente que contém água benta, o hotel
tenta recriar um lugar único onde os hóspedes podem romper com o ritmo
frenético da vida diária e experimentar uma verdadeira paz interior. Com o
seu conceito tradicional de aldeia, oferece alojamentos de luxo dentro de uma
paisagem natural de arrozais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.275€

Ubud e Bali

info

10 dias / 7 noites.

Com esta viagem a Bali ao seu ritmo, onde pode reservar o número de noites à sua vontade
tanto em Ubud como nas zonas de praia da ilha.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bali - Ubud
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Ubud. Resto
de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre em Ubud, é uma cidade
relativamente pequena, situada entre os pitorescos arrozais ondulados e ravinas ingremes entre as
montanhas. Há algo de espiritual em Ubud, por esse
motivo o Yoga e a meditação são duas atividades muito
populares nesta zona. Também é um importante centro
de arte com várias lojas e galerias de arte espalhadas
pela cidade. E um lugar perfeito para compra de artesanato, batiques, roupa, pinturas e uma quantidade
de souvenirs. Poderá realizar alguma das excursões ou
experiências que sugerimos:
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita a
um parque que têm uma série de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como
paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver plantações
de café e continuar a visita até o templo Goa Gajah, um
dos templos construído no seculo XI. Da parte da tarde,
visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).
· Excursão à Porta do Céu e Tirta Gangga: excursão
onde poderá ver a espetacular vista sobre o Monte
Agung, desde o Templo Lempuyang, conhecido como a
Porta do Céu. Continuação até Tirta Gangga, o jardim
aquático Real.
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MAYA UBUD *****

Dias 4 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.
Dia 5 Ubud - Bali
Pequeno-almoço. Saída em direção ao hotel selecionado
junto à praia. Chegada e alojamento.
Dia 6 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.  
Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling,
com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes. Almoço
tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das suas
praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a
visita de um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o
Taman Ayun, antigo templo da família real, construído
no século XVII pelo antigo Rei de Mengwi. A tradução
à letra do seu nome quer dizer “o Jardim Flutuante”, já
que o templo está situado no meio de um lago artificial.
A última paragem está prevista no Templo Tanah Lot,
um dos templos mais importantes de Bali que está
construído no cimo de um enorme rochedo circundado
pelo mar. Aproveite o magnifico pôr do sol no final da
visita (sujeito às condições climatéricas no momento da
visita).
Dias 7 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 9 Denpasar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Situado num cenário tropical de 10 hectares, é um resort de luxo projetado com
o espírito de uma aldeia tradicional balinesa. Uma coleção de quartos e vilas
privadas combina elegância com hospitalidade, para uma experiência memorável.
A vila de Ubud, cheia de lojas, restaurantes, fica a uma curta caminhada do hotel.

FOUR SEASONS SAYAN ***** LUXO
Um santuário nas margens do rio Ayung, no coração cultural de Bali, irá flutuar
sobre as copas das árvores numa espetacular ponte suspensa que o leva a
alcançar um mundo diferente. Com arquitetura em forma de tigela de arroz e
como pano de fundo o exuberante Vale do Rio Ayung, este hotel aproxima-o do
coração e alma de Bali.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Ubud
· Rafting no rio Ayung.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Cascatas e e baloiços sobre os arrozais.
Bali
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Spa, desfrute de duas horas num spa.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, tipologia de quarto e excursões ou
experiências que pretende contratar antes da partida.
Na página seguinte, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Ubud, mas temos mais opções de
várias categorias, desde os hotéis mais económicos a
hotéis de luxo.
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ILHAS DE
ÁFRICA
Praias retiradas da concepção mais pura
do conceito de paraíso, selvas tropicais
com uma abundante fauna e flora, parques
naturais, mercados locais e uma população
que o deseja partilhar consigo toda a beleza
das ilhas africanas.
Propomos levá-lo a desfrutar de toda a
magia destes destinos, descansar nas praias
paradisíacas e mergulhar nas suas águas
cristalinas com os seus peixes coloridos.
Maurícia, Seychelles, Reunião e Zanzibar vão
deixá-lo sem palavras.
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HOTÉIS MAURÍCIA
AMBRE MAURITIUS ****
O hotel Ambre Mauritius é sem sombra de dúvidas um magnífico alojamento de
quatro estrelas. Os seus quartos oferecem um ambiente calmo e acolhedor. Situam-se entre a lagoa de recifes de coral e os exuberantes jardins tropicais e ficam
a escassos 750 metros da praia de areia branca.
Só para maiores de 16 anos. Em tudo incluído.

MAURÍCIA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.720 €

Maurícia

Uma faixa de praia de areia branca, uma lagoa azuis-turquesa com águas cristalinas, um jardim tropical de 35 hectares são alguns dos encantos deste luxuoso
hotel da Maurícia. A sua localização na costa noroeste da ilha, garante um dos
melhores climas e um cenário perfeito para desfrutar de impressionantes pores
do sol.
Escape offer disponível (similar a Tudo incluído).

info

10 dias / 7 noites.

A sua viagem à Maurícia onde poderá eleger o seu hotel, o regime e a o número
de noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Maurícia
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Maurícia, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Maurícia
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Maurícia
Pequeno-almoço. Dia livre ao nosso dispor para desfrutar
das maravilhosas praias, dos fundos marinhos verdadeiramente espetaculares, do excelente serviço, da
magnífica gastronomia e da simpatia das suas gentes. As
possibilidades que a Ilha Maurícia oferece são muitas,
únicas e incomparáveis. Opcionalmente, pode desfrutar
dos encantos da ilha desde o mar e da terra. Propomos
passar a manhã na lagoa e a tarde explorando a região
de Chamarel. Navegaremos num catamaran ao pé da
montanha Le Morne, nas águas cristalinas do sudoeste
da ilha. Também visitaremos Chamarel com a sua cascata
e a chamada “Terra das Sete Cores”, finalizando com a
degustação do famoso rum da Ilha Maurícia. E que tal um
cruzeiro de catamaran de dia inteiro para tentar avistar
golfinhos, tartarugas, corais, peixes tropicais ou ainda ver
baleias? O almoço será servido a bordo próximo do recife
para permitir a prática de snorkeling. Se for um aventureiro nato, experimente saltar de para-quedas, um passeio
em quadriciclo ou ainda fazer “slide”. Ou talvez prefira
descobrir a cultura, história e natureza da zona mais selvagem a Sul da ilha, sem esquecer a sua gastronomia. Se
assim for, esta excursão irá levá-lo ao topo de um vulcão
adormecido e poderá apreciar a beleza natural e espiritual
ILHAS DE SONHO 2022/23

de um lago sagrado. A seguir, poderemos admirar a paisagem mais selvagem do Parque Nacional Gargantas do Rio
Negro. Continuamos para Sudoeste para apreciar as várias
maravilhas de Chamarel, seguindo-se uma introdução
aos segredos da fabricação do rum. Do topo do Trou aux
Cerfs, podemos desfrutar de vistas espetaculares de 360º 
° que se estendem até o mar e o lago sagrado de Grand
Bassin, que está repleto de uma atmosfera espiritual. Gostaria de ver a natureza impressionante da Ilha Maurícia de
uma maneira diferente? Nada pode ser mais espetacular
do que descobrir a ilha de helicóptero. Vistas deslumbrantes, praias de marfim, lagoas turquesas e a ilusão de
uma cascata subaquática. Alojamento no hotel e regime
alimentar escolhidos.
Dias 4 - 8 Maurícia
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 9 Maurícia - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

TROU AUX BICHES *****

LE VICTORIA ****
Situado na costa oeste da Maurícia, o Victoria Beachomber Resort & Spa está
situado entre o centro turístico de Grand Baie e Port Louis, a capital. Com esplêndidos pores do sol, o Victoria Beachcomber é um dos resorts familiares mais
populares da Maurícia.
Opção de Tudo Incluído.

FOUR SEASONS MAURITIUS ***** LUXO
Na costa leste da Maurícia, banhada por águas azuis-turquesa perfeitas para
praticar desportos aquáticos, este relaxante resort tem uma vegetação exuberante e vistas espetaculares em todos os recantos. Cada vila e residência têm o seu
próprio jardim privado e piscina.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros pelas diferentes zonas da ilha.
· Excursões para conhecer o legado cultural e natural da
Ilha Maurícia.
· Passeios de helicóptero.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade		
Hotel		
Ilha da Maurícia
Long Beach
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger na Mauricia, mas temos mais opções de
várias categorias, desde os hotéis mais económicos a
hotéis de luxo.
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HOTÉIS MAURÍCIA

HOTÉIS MAURÍCIA

LE MAURICIA ****

LA PIROGUE ****

SUGAR BEACH *****

ROYAL PALM ***** LUJO

Localizado na ensolarada costa norte da Maurícia, o Mauricia Beachcomber
Resort & Spa é um hotel de quatro estrelas da Beachcomber tranquilo e cosmopolita, simples e acolhedor. A arquitetura do hotel evoca o estilo mediterrâneo
tradicional. O resort está localizado a uma curta distância de Grand Baie, um dos
principais centros turísticos da Maurícia, e oferece aos seus hóspedes uma seleção
de restaurantes, bares, discotecas e boutiques durante as suas férias na Maurícia.
Em tudo incluído.

Situado ao longo da deslumbrante costa onde os pores do sol são inesquecíveis, o
La Pirogue é um resort de 4* que deixará os seus clientes plenamente satisfeitos.
Imbuído de um autêntico e incomparável encanto mauriciano, este hotel boho-chic está rodeado por jardins exuberantes e oferece um ambiente descontraído
que permanece vibrante, perfeito tanto para famílias como para casais.
Possibilidade Tudo Incluído.

Imponente e deslumbrante, o elegante Sugar Beach, de 5 estrelas, encontra-se
na Baía Flic-en-Flac e está rodeado de águas cristalinas e jardins bem cuidados.
Localizado numa das praias mais pitorescas da ilha, este resort alia o requinte aos
serviços de qualidade e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes do pôr-do-sol
sobre o oceano.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Se selecionar o Royal Palm Beachcomber Luxury para as suas férias na Maurícia,
pode esperar perfeição do início ao fim. É, sem dúvida, um dos hotéis mais
elegantes da ilha. Localizado na costa noroeste, estende-se ao longo de uma
praia de areia branca, é um paraíso de tranquilidade tropical com um grande
nível de excelência.

DINAROBIN *****

ONE & ONLY LE SAINT GERAN ***** LUXO

LONG BEACH *****

THE RESIDENCE MAURITIUS *****

Um elegante resort de cinco estrelas na Maurícia, Dinarobin Beachcomber é um
refúgio de paz e tranquilidade, o local ideal para umas férias de luxo na Maurícia e
um santuário perfeito para se renovar o corpo e a alma.
Escape offer disponível (similar a Tudo incluído).

Acorde com vistas infinitas do oceano numa ponta isolada na ilha Maurícia, onde
antigas florestas tropicais e vulcões encontram o azul-celeste do Oceano Índico. O
One & Only Le Saint Géran dá as boas-vindas a um novo estilo de vida.

Este magnífico complexo de cinco estrelas, rodeado de densos jardins tropicais, é
único e moderno e oferece um refúgio para os hóspedes mais exigentes e que procuram um local maravilhoso com opções para relaxar e actividades. O Long Beach
oferece um serviço de luxo contemporâneo tanto para casais como para famílias
ao longo de uma praia virgem.
Possibilidade de Tudo Incluído.

O The Residence está localizado numa praia de areia branca na costa leste da
Maurícia, em Belle Mare, e oferece quartos elegantes com WiFi gratuito. Há
serviço de mordomo em todos os quartos. O hotel tem também 3 campos de
ténis e um centro de fitness. Os hóspedes podem desfrutar de pesca em alto mar,
cruzeiros em catamaran e mergulho.
Possibilidade de Tudo Incluído.
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HOTÉIS MAURÍCIA

LE CANONNIER ****

RIU LE MORNE ****

ANANTARA IKO MAURITIUS *****

LUX BELLE MARE *****

O Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa é um dos melhores resorts familiares
na Maurícia e encontra-se orgulhosamente numa península histórica. O hotel
mostra o ambiente autêntico mauriciano com vistas imponentes sobre as ilhas do
norte e o resplandecente Oceano Índico, exuberantes jardins tropicais salpicados
de piscinas em cascata e uma série de riachos escondidos.
Em tudo incluído.

Na Península de Le Morne, situada a sudoeste da Maurícia, encontramos o Hotel
Riu Le Morne, um resort só para adultos que também faz parte do Riu Creole.
Renovado durante o Verão de 2014, é um alojamento desenhado para satisfazer
todas as necessidades de quem está a viajar e procura relaxar nas praias brancas e
nas águas transparentes deste paraíso. O hotel oferece um ambiente sofisticado,
com quatro restaurantes, cinco bares, piscina e zona chill out.
Só para adultos. Em tudo Incluído 24h.

Localizado na praia de Le Chaland, na costa sudeste da Maurícia, o Anantara Iko
Mauritius Resort & Villas é a porta de entrada para a cultura tradicional da ilha e
para as espetaculares maravilhas naturais. O hotel foi construído entre jardins tropicais. Aprenda os segredos da culinária crioula. Caminhe em La Vallée de Ferney
ou explore Mahébourg. Descubra as histórias da ilha e regresse rejuvenescido com
os rituais do spa, a escassos passos das areias douradas.

O LUX* Belle Mare é um charmoso complexo com uma visão do futuro localizado
na natureza da costa leste da Maurícia e resume a vida na ilha no seu melhor: uma
lagoa reluzente, uma praia de areia branca, um serviço e um encanto inigualáveis,
uma enorme piscina, vilas pensadas primorosamente, restaurantes fabulosos e as
experiências gastronómicas mais criativas e até marcas de café, de gelado e uma
quinta orgânica. No LUX* Belle Mare há sempre algo para todos.

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE ***** LUXO

LUX GRAND GAUBE *****

SHANGRI-LA´S LE TOUESSROK ***** LUXO

Situado ao longo da impressionante praia de areia branca com 2 Km, é uma baía
protegida na costa este da Maurícia, o Constance Belle Mare Plage é uma harmoniosa combinação de um cenário tropical e um Constance Chic. Combinando
espaços e design, todos os quartos estão cuidadosamente mobilados e decorados
para a sua comodidade.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Desenhado por um génio arquitetónico Jean Marc Eynaud e David Edwards, o
Constance Prince Maurice é onde o estilo, o espaço e os desenhos arquitetonicos
criam um estilo de vida hoteleiro perfeito.. Tranquilo durante o dia, o hotel está
rodeado de uma exuberante vegetação tropical e tem uma piscina infinita.
Possibilidade de Tudo Incluído.

O retiro tropical retro-chic totalmente reinventado, escondido numa península
entre duas enseadas, celebra a vida nos trópicos à maneira LUX*. O chamativo
design de Kelly Hoppen combina perfeitamente com a vegetação tropical circundante e cada quarto, suite ou vila está desenhada para sentir-se como em casa
– isto se em sua casa tiver uma casa de banho ao ar livre com vistas para o Oceano
Índico. O resort é conhecido pelo seu foco no bem estar e na culinária. Aqui pode
desfrutar de um fabuloso restaurante peruano, um restaurante turco sobre a água
e uma casa de rum.

O Shangri-la’s Le Touessrok Resort & Spa está situado nas margens de Trou D’Eau
Douce e é um refúgio luxuoso que encarna o verdadeiro espírito da Maurícia.
O complexo oferece vistas intermináveis do Oceano Índico e das praias de areia
branca desde os seus quartos. Descubra a história de Le Touessrok com toques
de hospitalidade asiática, onde poderá desfrutar de extraordinárias experiências
gastronómicas, de um passeio até a uma ilha privada ou relaxar num dos campos
de golf de 18 buracos.
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HOTÉIS MAHÉ
AVANI BARBARONS ****
O complexo combina a herança europeia e os toques asiáticos com um ambiente
caloroso e oferece todos os ingredientes para poder relaxar. Os hóspedes podem
descansar na costa repleta de palmeiras, nadar no oceano cristalino ou refrescarem-se na piscina. O hotel conta também com um exótico Spa e um kids club que
fará as delícias dos mais pequenos.

SEYCHELLES (MAHÉ)
info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Mahé onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.

Dia 2 Mahé
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Mahé
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de realizar
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes picos
de granito, Mahé é um extraordinário tesouro pela sua
flora que foi crescendo ao longo de seculos de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se encontram em
nenhum outro lugar do mundo, crescem nas florestas desta ilha. Descoberta pela primeira vez pelos britânicos em
1609, Mahé não foi visitada novamente até à expedição
de Lazare Picault de 1742, quando o processo gradual de
colonização começou na ilha, primeiro pelos franceses,
cuja influência direta continuou até 1814 e depois como
colónia britânica até à conquista da sua independência
em 1976. Durante a nossa estadia em Mahé, podemos
desfrutar de uma visita guiada à ilha à medida, livre para
poder explorar a mesma ao nosso ritmo. É uma oportunidade para visitar e fazer compras em Victoria ou visitar
as suas ruínas históricas. Podemos passear pelo primeiro
jardim de especiarias criado nas Seychelles, desfrutar de
um buffet crioulo ou passar o resto da tarde numa praia
à nossa escolha antes de regressar ao hotel. Desde Mahé
é possível visitar la Digue e Praslin, de barco ou de avião.
Praslin é conhecida pelo seu Vallée de Mai, Património
da Humanidade, e por ter inúmeras espécies endêmicas,
além de algumas das melhores praias do mundo. La Digue
é uma ilha que autenticamente “congelou” no tempo,
ostenta uma beleza impressionante, com os seus altos
coqueiros, rochas gigantes que ornam as praias de areia
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O Constance Ephelia está situado numa das praias mais bonitas da ilha de Mahé
e oferece vista sobre o Parque Nacional Marinho de Port Launay. Tem uma
localização única num terreno com 120 héctares com vegetação exuberante e
rara. Todas as suites e vilas têm um design e uma decoração elegante com vistas
fantásticas sobre o jardim ou parciais sobre Oceano Índico.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.215 €

Mahé

Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.

CONSTANCE EPHELIA *****

branca. Depois de um almoço crioulo, é hora de visitar
l’Union Estate com a sua majestosa casa colonial e ver as
famosas tartarugas gigantes. Depois de um mergulho na
linda praia Anse Source d’Argent e de algum tempo para
relaxar, está previsto ao final da tarde, o regresso ao cais
para embarque no ferry de volta à ilha de Praslin e posteriormente a Mahé. Talvez a melhor forma de apreciar a
beleza das ilhas Seychelles seja o sobrevoo de helicóptero,
podendo assim admirar as belíssimas praias de areia
branca, as formações rochosas, as encostas arborizadas,
as ilhas costeiras e muito mais. É ainda possível explorar
algumas das ilhas mais pequenas e menos conhecidas.
Uma das hipóteses é desde Praslin, navegar pela sua costa
até chegar à Ilha Cousin, reserva natural e refúgio para
pássaros marinhos e terrestres que só se encontram nas
Seychelles. Continuação de barco até a ilha Curieuse com
o seu ecossistema único. Podemos apreciar as belezas
desta ilha com a visita da antiga Casa do Doutor transformada em museu, continuando pelos mangueirais até
a um centro de criação de tartarugas. Após um delicioso
piquenique na praia, a excursão continua até à pitoresca
St. Pierre, para desfrutar das suas águas cristalinas, da
variedade de peixes e paisagem subaquática.
nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso
temos que estar preparados para molhar-nos à chegada.
Alojamento no hotel e regime escolhidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em inglês ou
francês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Dias 4 - 8 Mahé
Dias livres com possibilidade de realizar excursões
opcionais.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*)
Mahé
Constance Ephelia

Dia 9 Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

FOUR SEASONS SEYCHELLES ***** LUXO

ANANTARA MAIA ***** LUXO

Desfrute da ilha do Éden, em casal ou em familia, na sua elegante villa privada.
Passe os seus dias a descansar junto da sua prápria piscina e a nadar nas águas
turquesas da baía de Petite Anse ou encontre a sua felicidade no spa. Seja qual for
o paraíso que procure, vai encontra-lo aqui.

Abrace o luxo nas villas privadas rodeadas por areias brancas e emolduradas por
12 héctares de floresta. As exóticas iguarias tropicais das Seychelles encontram-se
aqui em abundância. Relaxe nas vilas desenhadas por Bill Bensley e que combinam
elementos rústicos de cobre com móveis elegantes e de linhas suaves. Mergulhe
na piscina infinita ou passeie pela praia isolada. Experimente o pacote “Beyond All
Inclusive” e personalize as suas refeições com o nosso chefe.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicóptero.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita a Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/10/22

A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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HOTÉIS PRASLIN

SEYCHELLES (PRASLIN)

PARADISE SUN ****

LE DOMAINE DE LA RESERVE ****

Localizado no extremo de um trecho de 2 km de praia de areia branca, os bungalows franco-crioulos do Paradise Sun florescem entre os jardins tropicais. O
horizonte turqueza só se vê interrompido pela beleza postal de St. Pierre e dos
barcos à vela que passeiam no mar. O calor, a cozinha confecionada com produtos
frescos do mar e a maravilhosa envolvente tornam o hotel um lugar ideal para
casais, famílias, para os mais aventureiros ou apenas para aqueles que querem
escapar para uma ilha de sonho.

O hotel Le Domaine de la Réserve conta com uma envolvente maravilhosa na
formosa Anse Petite Cour na ilha de Praslin. Situado a 10 minutos do porto da Baia
Sainte Anne e a 20 minutos do aeroporto de Praslin, o hotel é uma propriedade
muito acolhedora de estilo crioulo e oferece uma autêntica sensação seychellense. Também conta com uma das maiores piscinas do país e terrenos com uma
natureza exuberante. Os hóspedes do hotel podem desfrutar da entrada gratuita
no parque marinho da ilha Curieuse.

RAFFLES SEYCHELLES ***** LUXO

CONSTANCE LEMURIA ***** LUXO

Localizado na mágica ilha de Praslin, as villas requintas com piscina privada
estão rodeadas por praias de areia branca, pelo oceano em tons azul-turquesa e
colinas verdejantes.

O Constance Lemuria, com o seu campo de golf com 18 buracos, é único na Seychelles. Construído com um design moderno, o hotel está à altura das expectativas
dos hóspedes querem desfrutar de um resort de luxo numa natureza preservada.
Desfrute das elegantes suites e vilas e relaxe nas piscinas aparentemente construídas pela natureza. Desfrute também de uma deliciosa gastronomia e tratamentos
de spa personalizados. Os mais pequenos poderão divertir-se no kids club. Experimente o único campo de golfe de 18 buracos nas Seychelles.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.515 €

Praslin

info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Praslin onde poderá eleger o seu hotel, o regime e o número de noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Mahé - Praslin
Chegada. Transfere partilhado até ao porto de Mahé para
embarque no ferry para Praslin. Chegada e transfere privado para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel
selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Praslin, entre outras maravilhas, possui a fabulosa Vallée
de Mai, um dos dois locais considerado Património Mundial das Seychelles. A Ilha tem ainda praias lindíssimas
como Anse Lazio ou Anse Georgette, ambas figuram na
lista das 10 melhores praias do mundo. Quando o General
Gordon, conhecido como Gordon Pasha ou Gordon de
Cartum, pisou esta ilha, convenceu-se de que a Vallée
de Mai era o local original do Jardim do Éden. É também
aqui que o lendário Coco-de-Mer, a maior e mais pesada
semente do mundo, cresce no topo de palmeiras a mais
de 30m de altura. A Vallée de Mai alberga 6 espécies de
palmeiras que só se encontram nas Seychelles. Desde
Praslin, podemos desfrutar de uma caminhada guiada
pelo Mont Plaisir e Anse Lazio para descobrir a flora e
fauna endêmicas das Seychelles. É excecional a vista
panorâmica de Anse Lazio do alto do monte. A caminhada
de uma hora termina no restaurante “Bonbon Plume”
onde podemos saborear um delicioso almoço crioulo. Pela
tarde, regresso ao hotel depois de nadar no mar, relaxar
ou ainda fazer snorkeling na praia de l’Anse Lazio. E possível visitar La Digue e Praslin e não perder a famosa Vallée
de Mai, Património da Humanidade, com as suas espécies
endêmicas. La Digue é uma ilha que autenticamente “congelou” no tempo, ostenta uma beleza impressionante,
com os seus altos coqueiros, rochas gigantes que ornam
as praias de areia branca. Depois de um almoço crioulo,
é hora de visitar l’Union Estate com a sua majestosa casa
colonial e ver as famosas tartarugas gigantes. Depois de
um mergulho na linda praia Anse Source d’Argent e de
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algum tempo para relaxar, está previsto ao final da tarde,
o regresso ao cais para embarque no ferry de volta à ilha
de Praslin.
Talvez a melhor forma de apreciar a beleza das ilhas
Seychelles seja o sobrevoo de helicóptero, podendo
assim admirar as belíssimas praias de areia branca, as
formações rochosas, as encostas arborizadas, as ilhas
costeiras e muito mais. É ainda possível explorar algumas
das ilhas mais pequenas e menos conhecidas. Uma das
hipóteses é desde Praslin, navegar pela sua costa até
chegar à Ilha Cousin, reserva natural e um refúgio para
pássaros marinhos e terrestres que só se encontram
nas Seychelles. Podemos apreciar as belezas desta ilha
com a visita da antiga Casa do Doutor transformada em
museu, continuando pelos mangueirais até a um centro
de criação de tartarugas. Após um delicioso piquenique
na praia, a excursão continua até à pitoresca St Pierre,
para desfrutar das suas águas cristalinas, da variedade de
peixes e paisagem subaquática.
nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso temos
que estar preparados para molhar-nos à chegada.
Para os amantes da natureza, é possível visitar a Reserva
Natural da Ilha Aride, uma das melhores reservas tropicais
do mundo. Existem nesta ilha cinco pássaros terrestres
que são únicos nas Seychelles, plantas que não podemos
encontrar em nenhum outro lugar, além de uma vista espetacular. Na praia, desfrutaremos de um almoço barbecue.
Alojamento no hotel e regime escolhidos.
Dias 4 - 8 Praslin
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 9 Praslin - Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere privado até ao porto de Praslin para ferry até Mahé. A chegada, transfere partilhado
até ao aeroporto para voo de regresso a Portugal via
cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 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 Mahé e
em privado em Praslin, com motorista de língua inglesa
ou francesa.
· Ferry entre Mahé – Praslin - Mahé
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicóptero.
· Caminhada para conhecer o Mont Plaisir e Anse Lazio.
· Visita a Vallée de Mai.
· Excursão a Aride Island Nature Reserve.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*Luxo)
Praslin
Constance Lemuria
A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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FLY & DRIVE NA REUNIÃO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.390 €

Saint Denis, Hell Bourg, La Plaine des Cafres, Saint Pierre, Cilaos,
La Saline les Bains

AZUL DAS SEYCHELLES

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.395 €

info

12 dias / 9 noites.

deslumbrante pedra de esmeralda. Uma viagem para desfrutar de esta joia escondida
no Índico em total liberdade.

Viajar para as Seychelles é descobrir o paraíso, com as suas intermináveis praias de areia
branca, águas turquesas imaculadas e natureza invejável, lar de numerosas espécies

Dia 1 Portugal - Saint Denis (Ilha da Reunião)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a St Denis, voo com escala. Noite a bordo.

endémicas. Neste passeio, exploramos três das suas ilhas mais populares.

Dia 2 Mahé
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Mahé
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de fazer
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes picos
de granito, Mahé é um extraordinário tesouro pela sua
flora que foi crescendo ao longo de séculos de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se encontram em
nenhum outro lugar do mundo, crescem nas florestas desta ilha. Descoberta pela primeira vez pelos britânicos em
1609, Mahé não foi visitada novamente até à expedição
de Lazare Picault de 1742, quando o processo gradual de
colonização começou na ilha, primeiro pelos franceses,
cuja influência direta continuou até 1814 e depois como
colónia britânica até à conquista da sua independência
em 1976. Alojamento no hotel e regime escolhidos.
Dia 4 Mahé
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 5 Mahé - La Digue
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de Mahé e saída
em ferry com destino a ilha de La Digue (via Praslin).
Transfere para o hotel à chegada. Resto do dia livre e
alojamento.
Dia 6 La Digue
Dias livres com possibilidade de fazer excursões opcionais. A ilha de La Digue deve o seu nome a um dos
navios da frota do explorador Marion Dufresne, enviado
pelos franceses para explorar as ilhas graníticas das
Seychelles em 1768. Além de albergar o “flycatcher”
negro das Seychelles, uma das aves mais raras da terra,
a biodiversidade de La Digue é deslumbrante tanto na
sua flora e fauna. O tempo pára nesta ilha, pois preserva
muitas tradições como a utilização do carro de bois e da
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info

Do coração do oceano surge uma terra de fogo, uma ilha vulcânica espetacular, uma

Mahé, Praslin, La Digue

Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.

10 dias / 7 noites.

bicicleta como meio de transporte. La Digue impressiona
qualquer viajante com o seu ritmo de vida langoroso, a
sua arquitetura tradicional e praias deslumbrantes, como
a lendária Anse Source d’Argent. Além disso, as suas
pitorescas ilhas circundantes são ideais para mergulho e
snorkeling. Alojamento.
Dia 6 La Digue
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 8 La Digue - Praslin
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de La Digue e saída em ferry com destino a ilha de Praslin. Transfere para o
hotel à chegada. Resto do dia livre e alojamento.
Dia 9 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais. Praslin, entre outras maravilhas, possui a fabulosa
Vallée de Mai, um dos dois locais considerado Património Mundial das Seychelles. A Ilha tem ainda praias
lindíssimas como Anse Lazio ou Anse Georgette, ambas
figuram na lista das 10 melhores praias do mundo.
Quando o General Gordon, conhecido como Gordon Pasha ou Gordon de Cartum, pisou esta ilha, convenceu-se
de que a Vallée de Mai era o local original do Jardim do
Éden. É também aqui que o lendário Coco-de-Mer, a
maior e mais pesada semente do mundo, cresce no topo
de palmeiras a mais de 30m de altura. A Vallée de Mai
alberga 6 espécies de palmeiras que só se encontram
nas Seychelles. Alojamento.
Dia 10 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 11 Praslin - Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de Praslin e saída
em ferry com destino a ilha de Mahé. Chegada e transfere
para o aeroporto para sair em voo para 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.
· Ferry Mahé – La Digue – Praslin – Mahé
· Transferes partilhados em Mahé e La Digue, transferes
privados em Praslin com motorista de língua inglesa ou
francesa.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicóptero.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita ao Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*)
Mahé
Constance Ephelia
A (4*)
La Digue
Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* luxo)
Praslin
Constance Lemuria
A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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Dia 2 Saint Denis (Ilha da Reunião)
Chegada ao aeroporto. Assistência e recolha do carro de
aluguer para saída para a capital. Passeio pelo pequeno,
mas animado centro histórico, antes de seguir para o
hotel para descansar. A ilha da Reunião tem a montanha
mais alta do Oceano Índico e um dos vulcões mais ativos
do planeta: o Piton de la Fournaise. A ilha oferece inúmeras opções para os amantes da natureza, das paisagens
lunares do vulcão aos “circos” exuberantes, a Reunião
revela-se em todo o seu esplendor, passando pela mistura
de sabores de uma cozinha tão aromatizada como a baunilha local. Alojamento.
Dia 3 Saint Denis - Hell Bourg
Pequeno-almoço e saída para Hell-Bourg. Foi considerada uma “das mais belas aldeias da França” devido a sua
arquitetura colonial e a sua situação geográfica, localizada
no interior da ilha, dentro do “circo” glaciar do Piton
des Neiges e no sopé do pico Piton d’Enchaing. Durante
a viagem, terá oportunidade de desfrutar da excelente
gastronomia local. Entre inspirações francesas, chinesas, malgaxes ou indianas, a cozinha da Ilha da Reunião
reflete as várias influências culturais. Pratos típicos à
base de carne de porco, aves ou peixe são geralmente
acompanhados de arroz, feijão, lentilha, bredos (vegetais),
“achards” (legumes crus com chile) e rougail de tomate, o
molho tradicional. Tudo isso aromatizado com especiarias
como gengibre, açafrão ou curcuma. Como sobremesa,
durante todo o ano, pode desfrutar dos abacaxis Victoria,
de diferentes variedades de bananas, mangas, líchias,
goiabas ou papaias. Também terá de provar o famoso
bolo de ti’son, feito com farinha de milho e o bolo de
várias camadas (doce) deliciosamente aromatizado com
baunilha. Alojamento.
Dia 4 Hell Bourg - La Plaine des Cafres
Pequeno-almoço. Antes de continuar a viagem até La
Plaine des Cafres, pode opcionalmente desfrutar de uma
excursão de canyoning, que é um dos desportos por
excelência na Reunião. A ilha é um verdadeiro paraíso
para os amantes deste desporto que tem actividades para
todos os gostos e níveis. Descoberta de uma vegetação
exuberante, cascatas, rochas coloridas e águas azul-turquesa. Alojamento.
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Dia 5 La Plaine des Cafres - Saint Pierre
Pequeno-almoço. Pode aproveitar o dia de hoje para
visitar o vulcão Piton de la Fournaise por conta própria.
Se houvesse um lugar único de visita obrigatória durante
uma viagem à Ilha da Reunião, este seria sem dúvidas o
escolhido. Se tiver a sorte de estar presente quando o
vulcão está mais activo, é possível tirar fotos incríveis da
lava e projeções incandescentes, mas mesmo fora dos
períodos de erupção, a caminhada vale a pena com seu
panorama de deserto lunar desde a caldeira até onde a
vista alcança. Se não quiser fazer a caminhada, existe a
opção de desfrutar de um passeio de helicóptero absolutamente espetacular. Alojamento.
Dia 6 Saint Pierre - Cilaos
Pequeno-almoço. É recomendável sair cedo para Cilaos
para desfrutar dos “circos”, depressões cuja origem é de
um ou mais vulcões. Na Reunião existem três: Mafate, Salazie e Cilaos, formados pelo colapso da cratera Piton des
Neiges e também pela erosão das chuvas abundantes que
caem na ilha. O cenário majestoso do Cirque de Cilaos é
um paraíso para os aficionados de caminhadas. Acessível
por uma única estrada, o circo de Salazie, declarado Património Mundial da UNESCO, é uma porta de entrada para
o circo de Mafate, o coração habitado do Parque Nacional
da Reunião. Todos estes lugares magníficos são imprescindíveis para os amantes da natureza. Alojamento.
Dia 7 Cilaos - La Saline Les Bains
Pequeno-almoço. Poderá continuar a desfrutar da
esplêndida natureza desta área ou de alguma actividade
opcional e continuar depois a viagem até La Saline Les
Bains. Alojamento.
Dia 8 La Saline Les Bains
Pequeno-almoço. Dia livre para aproveitar a praia ou uma
das atividades opcionais oferecidas na região, como um
cruzeiro de catamarã de meio-dia onde, com um pouco de
sorte, poderá avistar golfinhos, tartarugas marinhas e até
baleias-jubarte entre julho e setembro. Alojamento.
Dia 9 La Saline Les Bains - Saint Denis - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até deixar o automóvel no
aeroporto e embarque no 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.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) Cat. C
(turística) em regime de alojamento e pequeno-almoço.
· 8 dias de aluguer de automóvel grupo B/I (similar a um
Peugeot 208) para 2-3 pessoas com quilometragem
ilimitada, taxas, seguro contra terceiros, roubo e colisão
com franquia.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Explore em liberdade esta ilha de natureza espetacular.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Percursos de trekking com guia.
· Canyoning.
· Cruzeiros em catamaran.
· Sobrevoos de helicóptero.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/10/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Saint-Denis
Juliette Dodu
Hell-Bourg
Le Relais des Cimes
La Plaine des Cafres
L’Ecrin
Saint-Pierre
Le Saint Pierre
Cilaos
Le Vieux Cep
La Saline les Bains
Le Nautile
A TER EM CONTA
É necessária a carta de condução válida com mais de um
ano. O condutor deve ter mais de 21 anos.
Taxa de embarque no aeroporto não incluída (€ 35), a
pagar diretamente no aeroporto.
Taxa de turismo não incluída (1,50 € por pessoa e noite), a
pagar localmente no hotel.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS ZANZIBAR
RIU PALACE ZANZIBAR *****
O hotel Riu Palace Zanzibar encontra-se localizado em Nungwi Beach, uma maravilhosa praia de areia branca e águas cristalinas que o fará sentir-se no paraíso.
Os quartos destacam-se pelo seu design e conforto. Algumas das suas vilas têm
piscina privada.
Em tudo incluído.

ZANZIBAR

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****
O Hotel Gold Zanzibar Beach House & Spa está localizado na Praia de Kendwa.
Oferece quartos elegantes, decorados de forma personalizada, com terraço com
vista para o Oceano Índico ou para o jardim. O hotel tem um restaurante, um bar e
uma piscina exterior rodeada por jardins tropicais.
Possibilidade de Tudo Incluído.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.460 €

Zanzibar

info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Zanzibar onde poderá eleger o seu hotel, o regime e o número de noites
que desejar.
Dia 1 Portugal - Zanzibar
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Zanzibar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Zanzibar
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Zanzibar
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de realizar
excursões opcionais. A “Ilha das especiarias” como é
conhecida Zanzibar, é o lugar ideal para fugir do mundo.
Aqui, podemos desfrutar das águas turquesas, bancos de
areia com águas pouco profundas e ilhas quase desertas
e pouco frequentadas pelos turistas. Este arquipélago,
localizado a apenas cerca de 25km da costa da Tanzânia,
oferece infinitas possibilidades de actividades opcionais:
Procura uma aventura aquática? Tem a oportunidade de
praticar mergulho, snorkeling, jet-ski ou ainda windsurf.
Quer algo mais relaxado? Pode experimentar uma aula
de culinária ou navegar num barco tradicional “Dhow”.
Actividades desportivas como caiaque, parapente ou
kitesurf também estão são outras das possibilidades nas
águas cristalinas de Zanzibar. Pode ainda desfrutar de
um agradável passeio pela floresta Jozani, a maior área
protegida do arquipélago. Possui cerca de 25 quilómetros
quadrados e abriga o famoso colobus vermelho, um primata endémico da ilha. É ainda possível ver uma grande
variedade de répteis, como o lagarto às riscas, bem como
tartarugas, ou espécies tropicais de árvores, pássaros e
borboletas. Prefere um pouco de cultura? Pode visitar
a cidade de Kizimbani e outras aldeias vizinhas onde
poderá mergulhar num ambiente mais rural e descobrir
o motivo do pseudónimo de “Ilha das Especiarias”. Pode
ainda simplesmente passear pelas ruelas de Stone Town,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO, única
no mundo pela sua mescla cultural ao longo dos anos,
a cidade foi ponto de passagem nas rotas comerciais de
Oriente a Ocidente daí a conjugação da essência africana
com a bela arquitetura árabe. Esta cidade pitoresca alia as
culturas islâmica e Swahili, ostenta elegantes minaretes,
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portas maravilhosamente esculpidas e monumentos históricos como a Casa das Maravilhas; um Palácio do Sultão
do século XVIII. Porque não visitar a Ilha da Prisão? Centro
de detenção para escravos desobedientes durante os dias
sombrios da escravidão, mais tarde serviu de hospital
para casos de cólera vindos da África Oriental e ainda
mais tarde foi usado como local para abrigar prisioneiros
da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a ilha possui uma
fantástica praia de areia branca e uma floresta com uma
grande variedade de pássaros, pavões e tartarugas gigantes. A ilha é muito famosa pela sua riqueza marinha. Lugar
ideal para mergulho e snorkeling. Devido à diversidade da
ilha, existem várias opções de alojamento entre as várias
zonas de praia, todas elas o deixarão sem palavras. A
área de Nungwi e Kendwa, no Norte da ilha, assim como
Matemwe, Kizimkazi, Bwejuu e Dongwe, no Sudeste, são
ótimos locais de estadia. Alojamento no hotel e regime
alimentar escolhidos.
Dia 4 - 8 Zanzibar
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 9 Zanzíbar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

BARAZA RESORT & SPA *****LUXO

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUXO

Um impressionante complexo de 30 villas localizado na zona sudeste da ilha, em
Bwejuu. As villas são amplas, têm uma decoração tradicional clássica e elegante e
estão equipadas com uma pequena piscina privada.
Em tudo incluído.

Um dos hotéis mais luxuosos da ilha, é uma combinação perfeita de elegância e de
requinte contemporâneo. A sua praia extensa de areia branca e a sua exuberante
natureza fazem com que o resort seja perfeito para quem quer desfrutar de uma
estadia de sonho.
Possibilidade de Tudo Incluído.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido.
· Transferes privados segundo itinerário, em inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita a Stone Town em espanhol.
· Excursão à Prison Island em espanhol.
· Snorkeling à volta da ilha de Mnemba.
· Tour das especiarias.
· Blue Safari.
· Jozani Forest.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Zanzibar
Riu Palace Zanzibar
A TER EM CONTA
Visto na Tanzânia não incluído.
Taxas hoteleiras em Zanzibar não incluídas (1 USD por
pessoa e por dia).
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Zanzibar mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.050 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com motorista de língua
inglesa
· Dubai: Alojamento no hotel selecionado em regime de
alojamento e pequeno-almoço.
· Maurícia: Transferes partilhados segundo itinerário, em
inglês.
· Maurícia: Alojamento nos hotéis selecionados e regime
escolhido.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

DUBAI & MAURICIA
Maurícia, Dubai.

info

9 dias / 7 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai, juntamente com uma estadia na Maurícia, onde pode escolher o hotel,

DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22

a tipologia de quarto, regime e número de noites da sua estadia.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao Dubai. Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Alojamento.
Dia 2 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre durante o qual poderá realizar
algumas excursões opcionais que sugerimos, entre as
quais destacamos as seguintes:
· Visita de Dubai de meio-dia: início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando bairro de Basrakiya, o forte
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhecer a história e cultura do país. Continuação com um
passeio de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o
Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro.
Paragem na “Union House”, continuando até à mesquita
de Jumeirah para um stop para fotografia. A excursão
segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel
Burj Al Arab. Continuação pela Sheikh Zayed Road, para
apreciar os aranhas céus da cidade até a “Downtown”
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de Dubai para uma visita panorâmica onde poderá ver
a Torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa (entrada não
incluída), junto ao impressionante centro comercial
Dubai Mall.
· Visita de dia completo a Abu Dhabi: saída por estrada
até à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior dos
sete Emiratos, conhecida também como a cidade mais
rica do mundo. À chegada, início da visita com guia à famosa Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente passagem
pelos palácios dos Xeques e paragem para fotografia em
frente ao majestoso hotel Emirates Palace. De seguida
pequeno passeio panorâmico pela cidade para conhecer
melhor o património e cultura da vida passada nesta
cidade. Passagem pela Corniche de Abu Dhabi com
os seus espetaculares aranhas céus e o seu “Heritage
Village”. Regresso ao Dubai ao final do dia.
· Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento beduíno: por volta das 15h00, saída do hotel
em 4x4 para dar início ao safari através do deserto
mais bonito do medio Oriente, onde poderá disfrutar

de várias paragens para fotografia e contemplar o pôr
do sol. Transfere depois para o acampamento beduíno
onde poderá fazer um passeio de camelo, fumar shisha,
tatuar-se com hena, tirar fotografias com um falcão e
ainda apreciar um jantar barbecue, enquanto assiste
aos shows ao vivo como a dança do ventre. Depois do
jantar, regresso ao hotel.
Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre.
Dia 4 Dubai - Maurícia
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto do Dubai.
Voo com destino a Maurícia. Chegada e transfere para o
hotel e regime escolhidos.
Dia 5 Maurícia
Pequeno-almoço. Dia livre ao nosso dispor para desfrutar
das maravilhosas praias, dos fundos marinhos verdadeiramente espetaculares, do excelente serviço, da
magnífica gastronomia e da simpatia das suas gentes. As
possibilidades que a Ilha Maurícia oferece são muitas,

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall
Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passei de balão.
Maurícia
· Cruzeiros pelas diferentes zonas da ilha.
· Excursões para conhecer o legado cultural e natural da
Ilha Maurícia.
· Passeios de helicóptero.

únicas e incomparáveis. Opcionalmente, pode desfrutar
dos encantos da ilha desde o mar e da terra. Propomos
passar a manhã na lagoa e a tarde explorando a região
de Chamarel. Navegaremos num catamaran ao pé da
montanha Le Morne, nas águas cristalinas do sudoeste
da ilha. Também visitaremos Chamarel com a sua cascata
e a chamada “Terra das Sete Cores”, finalizando com a
degustação do famoso rum da Ilha. E que tal um cruzeiro
de catamaran de dia inteiro para tentar avistar golfinhos,
tartarugas, corais, peixes tropicais ou ainda ver baleias?
O almoço será servido a bordo próximo do recife para
permitir a prática de snorkeling. Se for um aventureiro
nato, experimente saltar de para-quedas, um passeio em
quadriciclo ou ainda fazer “slide”. Ou talvez prefira descobrir a cultura, história e natureza da zona mais selvagem a
Sul da ilha, sem esquecer a sua gastronomia. Se assim for,
esta excursão irá levá-lo ao topo de um vulcão adormecido e poderá apreciar a beleza natural e espiritual de um
lago sagrado. A seguir, poderemos admirar a paisagem
mais selvagem do Parque Nacional Gargantas do Rio
Negro. Continuamos para Sudoeste para apreciar as várias
maravilhas de Chamarel, seguindo-se uma introdução

aos segredos da fabricação do rum. Do topo do Trou aux
Cerfs, podemos desfrutar de vistas espetaculares de 360º 
° que se estendem até o mar e o lago sagrado de Grand
Bassin, que está repleto de uma atmosfera espiritual. Gostaria de ver a natureza impressionante da Ilha Maurícia de
uma maneira diferente? Nada pode ser mais espetacular
do que descobrir a ilha de helicóptero. Vistas deslumbrantes, praias de marfim, lagoas turquesas e a ilusão de
uma cascata subaquática. Alojamento no hotel e regime
alimentar escolhidos.
Dias 6 - 7 Maurícia
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade
Hotel
(4*) Dubai
Towers Rotana
Ilha da Maurícia Ambre
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai. Entre
7 e 20 AED (Dirham) (entre 2 e 5€ por noite). Taxa paga
diretamente no hotel.

Dia 8 Maurícia - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.290 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com motorista de língua
inglesa
· Dubai: Alojamento no hotel selecionado em regime de
alojamento e pequeno-almoço
· Seychelles: Transferes partilhados segundo itinerário,
com motorista em inglês ou francês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

DUBAI & MAHÉ
Dubai, Mahé

info

9 dias / 7 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai, juntamente com uma estadia na ilha de Mahé, nas Seychelles, onde pode escolher

DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22

o hotel, o tipologia de quarto, regime e número de noites da sua estadia.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao Dubai. Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Alojamento.
Dia 2 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre durante o qual poderá realizar
algumas excursões opcionais que sugerimos, entre as
quais destacamos as seguintes:
· Visita de Dubai de meio-dia: Início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando bairro de Basrakiya, o forte
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhecer a
história e cultura do país. Continuação com um passeio
de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro. Paragem na
“Union House”, continuando até à mesquita de Jumeirah
para um stop para fotografia. A excursão segue pela
praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel Burj Al Arab.
Continuação pela Sheikh Zayed Road, para apreciar os
aranhas céus da cidade até a “Downtown” de Dubai para
uma visita panorâmica onde poderá ver a Torre mais alta
do mundo, o Burj Khalifa (entrada não incluída), junto ao
impressionante centro comercial Dubai Mall.
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· Visita de dia completo a Abu Dhabi: Saída por estrada
até à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior
dos sete Emiratos, conhecida também como a cidade
mais rica do mundo. À chegada, início da visita com
guia à famosa Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente
passagem pelos palácios dos Xeques e paragem para
fotografia em frente ao majestoso hotel Emirates
Palace. De seguida pequeno passeio panorâmico pela
cidade para conhecer melhor o património e cultura
da vida passada nesta cidade. Passagem pela Corniche
de Abu Dhabi com os seus espetaculares aranhas céus
e o seu “Heritage Village”. Regresso ao Dubai ao final
do dia.
· Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento beduíno: Por volta das 15h00, saída do hotel
em 4x4 para dar início ao safari através do deserto
mais bonito do medio Oriente, onde poderá desfrutar
de várias paragens para fotografia e contemplar o pôr
do sol. Transfere depois para o acampamento beduíno
onde poderá fazer um passeio de camelo, fumar shisha,
tatuar-se com hena, tirar fotografias com um falcão e
ainda apreciar um jantar barbecue, enquanto assiste
aos shows ao vivo como a dança do ventre. Depois do
jantar, regresso ao hotel.

Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.
Dia 4 Dubai - Mahé
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto do Dubai.
Voo com destino a Mahé (Seychelles). Chegada e transfere para o hotel escolhido.
Dia 5 Mahé
Pequeno-almoço. Dia livre com possibilidade de realizar
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das
Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes
picos de granito, Mahé é um extraordinário tesouro
pela sua flora que foi crescendo ao longo de séculos
de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se
encontram em nenhum outro lugar do mundo, crescem
nas florestas desta ilha. Descoberta pela primeira
vez pelos britânicos em 1609, Mahé não foi visitada
novamente até à expedição de Lazare Picault de 1742,
quando o processo gradual de colonização começou
na ilha, primeiro pelos franceses, cuja influência direta
continuou até 1814 e depois como colónia britânica até
à conquista da sua independência em 1976. Durante
a nossa estadia em Mahé, podemos desfrutar de uma
visita guiada à ilha à medida, para poder explorar a

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall
Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passei de balão.
Seychelles
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicópetro.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita à Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.

mesma ao nosso ritmo. É uma oportunidade para fazer
compras em Victoria ou visitar as suas ruínas históricas.
Podemos passear pelo primeiro jardim de especiarias
criado nas Seychelles, desfrutar de um buffet crioulo ou
passar o resto da tarde numa praia à nossa escolha antes
de regressar ao hotel. Desde Mahé é possível visitar la
Digue e Praslin, de barco ou de avião. Praslin é conhecida pela sua Vallée de Mai, Património da Humanidade, e
por ter inúmeras espécies endêmicas, além de algumas
das melhores praias do mundo. La Digue é uma ilha que
autenticamente “congelou” no tempo, ostenta uma beleza impressionante, com os seus altos coqueiros, rochas
gigantes que ornam as praias de areia branca. Depois de
um almoço crioulo, é hora de visitar l’Union Estate com a
sua majestosa casa colonial e ver as famosas tartarugas
gigantes. Depois de um mergulho na linda praia Anse
Source d’Argent e de algum tempo para relaxar, está
previsto ao final da tarde, o regresso ao cais para embarque no ferry de volta à ilha de Praslin e posteriormente
a Mahé. Talvez a melhor forma de apreciar a beleza das
ilhas Seychelles seja o sobrevoo de helicóptero, podendo
assim admirar as belíssimas praias de areia branca, as
formações rochosas, as encostas arborizadas, as ilhas
costeiras e muito mais. É ainda possível explorar algumas das ilhas mais pequenas e menos conhecidas. Uma

das hipóteses é desde Praslin, navegar pela sua costa
até chegar à Ilha Cousin, reserva natural e refúgio para
pássaros marinhos e terrestres que só se encontram nas
Seychelles. Continuação de barco até a ilha Curieuse
com o seu ecossistema único. Podemos apreciar as
belezas desta ilha com a visita da antiga Casa do Doutor
transformada em museu, continuando pelos mangueirais até a um centro de criação de tartarugas. Após um
delicioso piquenique na praia, a excursão continua até à
pitoresca St Pierre, para desfrutar das suas águas cristalinas, da variedade de peixes e paisagem subaquática.
nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso
temos que estar preparados para molhar-nos à chegada.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade Hotel
(4*) Dubai Towers Rotana
Mahé Constance Ephelia
A TER EM CONTA
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai. Entre
7 e 20 AED (Dirham) (entre 2 e 5€ por noite). Taxa paga
diretamente no hotel.

Dias 6 - 7 Mahé
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 8 Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.
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CARAÍBAS
Descubra o paraíso através destas praias das
Caraíbas, onde poderá desfrutar de vários
desportos aquáticos, de belíssimas paisagens,
sentir o autêntico reggae e a cultura alegre
destes destinos tropicais.
Aproveite a sua estadia debaixo de uma
palmeira nas praias de areia branca e águas
transparentes. Poderá escolher e praticar os
seus desportos aquáticos favoritos, visitar os
melhores locais de música e lazer, saborear o
mais autêntico rum caribenho e muito mais.
As Caraíbas tem muito para oferecer aos seus
visitantes.
Bahamas, Jamaica, Antígua, Aruba, Santa
Lúcia, Ilhas Cayman, Martinica, Guadalupe e
Puerto Rico, esperam por si.
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HOTÉIS BAHAMAS
GRAND HYATT BAHA MAR ****

BAHAMAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.260 €

Bahamas, Nassau

info

9 dias / 7 noites.

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, distribuidor de bebidas e máquina de café. O Resort oferece ainda 2
piscinas, uma delas com bar, vários restaurantes, bares, uma área de guarda-sóis e
espreguiçadeiras e acesso direto à área reservada da praia.  
Só para 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.

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 selecionados. O segredo
mais bem guardado das Bahamas é o tamanho e a diversidade do país. Com 16 grandes ilhas que se estendem 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, as actividades são inúmeras e as pessoas muitos amigáveis e por esse motivo,
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 e lojas que
fazem dele um paraíso para as compras. Visite uma das
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destilarias, 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 e em todas as Caraíbas: Baha Mar e Atlantis. Aqui
encontra um casino, aquários, campos de golfe e espetáculos para todos os gostos e idades. Se quiser prolongar
a sua experiência, sugerimos uma excursão aos cayos das
Exumas, onde poderá ver não só os ilhéus e as mansões
circundantes, mas também observar os famosos porcos
nadadores e mergulhar entre tubarões-enfermeiro. As
Bahamas não o vão desapontar.
Dias 3 - 7 Bahamas
Dias livres no alojamento e regime selecionados.
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.
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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 Caraíbas.
Dia 1 Portugal - Montego Bay (Jamaica)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Montego Bay (Jamaica). Voo com escala. Chegada e transfere até ao hotel selecionado. Alojamento.
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
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gente. Por último, se ficar na zona 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 incluído 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

ANTÍGUA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.275 €

ROYALTON ANTIGUA *****

ST. JAMES CLUB & VILLAS ****

O mais recente resort com tudo incluído de Antígua, o Royalton Antigua Resort &
Spa oferece aos viajantes um ambiente requintado com um serviço excecional e
ótima comida com sabores de todo o mundo. Situado numa deslumbrante praia
privada com águas cristalinas, aqui poderá relaxar num ambiente exclusivo e
explorar tudo o que este resort tem para oferecer. Escolha entre a área turística
para famílias ou a secção Diamond Club™ com um nível de serviço mais elevado.
Em Tudo Incluído.

Escondido numa península isolada na costa sudeste de Antígua, o St. James’s
Club & Villas irradia um ambiente informal similar a um club. Este retiro exclusivo
destina-se a famílias, solteiros e casais com uma grande variedade de alojamento
e actividades para todos. O resort é conhecido pelo seu excelente serviço e a
atenção para com o cliente. Aqui, os hóspedes podem relaxar nas suas duas praias
de areia branca ou nas 6 piscinas disponíveis e têm ao seu dispor uma variedade
de actividades aquáticas.
Em Tudo Incluído.

PINEAPPLE BEACH CLUB ANTIGUA ****

CARLISLE BAY ANTIGUA *****

Localizado num refúgio tropical com a sua praia de areia branca fina, o resort
oferece quartos 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
actividades e serviços disponíveis para tornar as suas férias nas Caraíbas
memoráveis.
Em Tudo Incluído. Só para Adultos.

Sofisticado e ao mesmo tempo num estilo contemporâneo, o resort está
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 rodeado por uma exuberante floresta tropical oferecendo um refúgio de
isolamento e relaxamento.

Antígua

info

9 dias / 7 noites.

Pequenos e encantadores núcleos urbanos, praias paradisíacas e plantações antigas…
Se procura a 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 selecionados. 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 do Caribe. 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 alugar um barco e passear por
cenários espetaculares com enseadas naturais para nadar.
Se fizer mergulho, também poderá desfrutar dos belos
recifes de coral. Os amantes da natureza devem parar em
Barbuda, a ilha do Norte, tão escassamente povoada que
as paisagens brilham pela sua beleza. Especialmente as
suas praias de areia branca, onde poderá observar uma
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grande variedade de pássaros. É uma das ilhas mais bem
preservadas de todas as Caraíbas. As antigas plantações
de açúcar foram transformadas em bares onde poderá tomar uma bebida num ambiente muito acolhedor. Em São
João, o principal centro urbano ergue-se acima do porto
e pode visitar a catedral barroca, as suas casas do século
XIX pintadas a cores que salpicam as encostas da cidade
e o antigo mercado de escravos. Em agosto, destaca-se
o seu Carnaval que enche tudo com cor e música com o
ritmo afro-caribenho do calipso.
Dias 3 - 7 Antígua
Dias livres no hotel e regime selecionados.
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 Antigua
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 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 ANTIGUA ****
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, a cultura crioula holandesa e muitos lugares
para descobrir. Não é apenas uma ilha, mas sim um destino.
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 selecionados. Entre as
águas quentes do sul do Caribe, fora da rota 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 a 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 para visitar o Parque Nacional Arikok, onde a paisagem é desértica com enormes cactos. A
população de Aruba resulta de uma mistura de mais de 90
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nacionalidades de mais de 130 países vivendo numa feliz
harmonia. Podemos observar desde a arquitetura clássica
holandesa de Oranjestad às pinturas rupestres, os ritmos
e danças caribenhas dos festivais e as celebrações de
Carnaval. É uma fusão de sabores: a mistura de culturas
criou um menu exótico em que predominam os sabores
picantes e doces. O Caribe sente-se nas frutas tropicais,
na pesca diária e na 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 selecionados.
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.

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.

Dia 9 Portugal
Chegada.
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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 ao 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
Dias livres. 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.

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 St. Lucia Resort & 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 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, com
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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
VILLAGE CREOLE ***
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 uma pequena
cozinha com frigorífico e micro-ondas, wi-fi gratuito e cofre. Poderá desfrutar da
cozinha crioula num dos 7 restaurantes do complexo.

CARAYOU HOTEL & SPA ***

MARTINICA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.395 €

Martinica

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.

LA PAGERIE ***
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/ Crioula 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.

LA BAKOUA ****
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 Viagem para a Martinica não é uma viagem típica para um destino das Caraíbas. A
Ilha tem uma excelente praia, mas tem sobretudo uma cultura crioula cheia de encanto
e com possibilidades quase ilimitadas de actividades 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 selecionados. 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 no Caribe. Se a sua ideia de umas maravilhosas
férias inclui praias como os postais, Martinica irá encantá-lo com um litoral com praias com todas as tonalidades, praias de areias volcânicas no Norte onde poderá
desfrutar de excelentes lugares para a prática de surf, até
as costas de areia do Sul com tons surpreendentes que
se estendem ao longo de quilómetros com fileiras de coqueiros. Em todo o lado, as suas águas são transparentes
nas baias e enseadas como, por exemplo em Couleuvre,
Le Diamant, Trabaud, Fonds Blancs, Noire et Blanche ou
Salines que estão entre as mais bonitas da ilha. Se gosta
da natureza, cerca de dois terços da ilha são parques
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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 do Caribe e oferece uma
variedade de comida tradicional francesa e da sua própria
cozinha crioula, que é resultado de uma fascinante mistura de sabores provenientes de África, das Caraíbas e da
Índia. 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.

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

Dias 3 - 7 Martinica
Dias livres no alojamento e regime selecionados.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Martinica
Village Creole

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.

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 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 selecionados. Vistas do céu, as
ilhas de Guadalupe parecem uma borboleta. Não existe
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 do Caribe 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 cascatas no rio
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Grand Carbet, cujas águas fluem para um ambiente verde
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, no 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 do Caribe, que poderá explorar
de barco, em kayak ou praticando mergulho. Em SaintFrançois, no Sul, a baía também é protegida das correntes
atlânticas por um recife de coral, tornando-se um paraíso
para banhistas.
Dias 3 - 7 Guadalupe
Dias livres no alojamento e regime selecionados
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 1.475 €

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.
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POLINÉSIA
FRANCESA
Águas azuis-turquesas, praias paradisíacas e
idílicas, uma impressionante fauna marinha
e uma deliciosa gastronomia para saborear.
A Polinésia é um pequeno, mas espetacular,
paraíso que o fará apaixonar-se à primeira
vista.
Relaxe em praias que parecem terem sido
retiradas do edén, mergulhe nas suas águas
turquesas, delicie-se com os melhores frutos
do mar ou desfrute de uma grande variedade
de atividades náuticas e paisagens naturais de
grande beleza.
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IDÍLICA BORA BORA
DESCUBRA MOOREA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.850 €

Tahiti, Moorea

info

10 dias / 6 noites.

Dia 2 Papeete - Moorea
Chegada e transfere para o cais para saída em ferry para
Moorea. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhidos.
Dia 3 Moorea
Dia livre. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Moorea: As águas calmas da lagoa e os ventos alísios
que sopram na ilha de abril a outubro permitem
diversas atividades: kayak, paddle surf, kitesurf, esqui
aquático e até surf em certas zonas. É um paraíso
para mergulhadores que irão apaixonar-se por este
ecossistema de recifes de coral, e uma colorida mistura
de flora e fauna subaquáticas. Praticando mergulho
ou snorkeling poderá ver inúmeras raias, tubarões e
tartarugas marinhas numa lagoa com diferentes tons de
azul. Na montanha, o relevo abrupto é dominado por oito
picos que circundam um magnífico vulcão fértil. É o lugar
perfeito para passeios a pé, a cavalo, em quad ou 4X4.
Colorida, florida e luminosa, a ilha de Moorea é um prazer
para todos os sentidos. Poderá passear pelos jardins e
pelas praias de areia fina e observar inúmeras flores e
plantações de abacaxi. Desfrute do som de um ukulele
debaixo de um “purau”, típica árvore local e aproveite
um estilo de vida simples e único. Muitos artistas vivem
na ilha de Moorea, pintores, escultores, joalheiros e
tatuadores decidiram estabelecer-se nesta ilha, cuja
beleza e serenidade permite uma maior inspiração para a
criação dos seus trabalhos. Algumas das experiências ou
excursões que poderá realizar são:
· Visita de meio-dia à ilha de Moorea para admirar as
vistas deslumbrantes desde a Baía de Cook, a Baía de
Opunohu e do miradouro de Belvedere. A visita começa
com uma plantação de abacaxi, grande recurso da ilha e
pelo caminho paragem no miradouro do Belvedere para
apreciar a vista das baías, finalizando a excursão com
um passeio por algumas plantações agrícolas.
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· Passeio de barco de dia inteiro pela lagoa. Num pequeno
grupo, longe da multidão, descobrirá a ilha de Moorea,
suas paisagens e sua lagoa, sem perder a famosa Baía
de Cook. Poderá avistar raias e tubarões-de-bico-preto
enquanto mergulha num belo jardim de corais. Ao som
do ukulele será recebido numa agradável praia de areia
branca, onde será servido um saboroso almoço, com
os pés dentro da água. Da parte da tarde, passeio no
“motu” ou mergulho nas águas turquesas da lagoa antes
de regressar.
Dias 4 - 6 Moorea
Dias livres na ilha com possibilidade de excursões opcionais. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Dia 7 Moorea - Papeete
Transfere para o porto. Saída de ferry com destino a
Papeete, na ilha principal, Tahiti. Transfere para o hotel.
Alojamento no hotel e regime selecionados.
Dia 8 Papeete - Portugal
Tempo livre até a hora do transfere para o aeroporto
para sair em voo para Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.
Dia 9 Em voo
Noite a bordo.

info

10 dias / 6 noites.

e águas cristalinas. Sem dúvidas, uma das ilhas mais bonitas do mundo.

da Polinésia Francesa, a beleza de Moorea é inesquecível.

· Passeio de meio-dia em 4x4 pela ilha para explorar a
cratera interna do vulcão e as suas incríveis paisagens. A
visita inicia-se com uma plantação de abacaxi, a Escola
Agrícola de Moorea e as suas extensas plantações de
baunilha, banana, toranja e limão, entre outros frutos.
Em seguida, continuação para um marae (local sagrado)
antes da paragem no miradouro de Belvedere para
apreciar as vistas deslumbrantes das baías de Cook e
Opunohu. A última paragem será no Tiki Village; única
aldeia típica na Polinésia Francesa.

Tahiti, Bora Bora

Nesta viagem à Polinésia, poderá desfrutar de Bora Bora, um sonho idílico de praias imaculadas

Uma viagem à Polinésia, onde irá descobrir Moorea, um dos lugares mais incríveis

Dia 1 Portugal - Papeete
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Papeete, voo com escala. Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.250 €

Dia 1 Portugal - Papeete
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Papeete, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Papeete - Bora Bora
Assistência à chegada e ligação para voo com destino a
Bora Bora. Chegada e transfere para o hotel selecionado em Bora Bora e regime escolhido. Resto de dia livre
e alojamento.
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Ferry Papeete - Moorea - Papeete
· Transferes regulares em inglês, assistência em espanhol
à chegada a Papeete
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhidos
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Moorea
· Passeio de meio-dia na ilha com o miradouro de
Belvedere.
· Safari de meio-dia 4x4 à volta da ilha.
· Passeio de barco de um dia inteiro pela lagoa.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TER EM CONTA
Trata-se de uma viagem à medida. É possível alterar
os hotéis, as noites de estadia, a categoria de quarto e
decidir as excursões ou experiências que quer reservar.
As taxas de estadia na Polinésia para a maioria dos hotéis
são de aproximadamente CFP 200 (aprox. € 2) por pessoa,
por noite, e devem ser pagas pelos clientes localmente
nos respetivos hotéis. Conforme os hotéis escolhidos,
alguns podem ter uma taxa de estadia mais alta, como Le
Tahiti by Pearl Resorts, cuja taxa do hotel será de aprox. 8
€ por pessoa e noite.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Dia 3 Bora Bora
Dia livre. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Bora Bora: Localizada a 50 minutos de voo de Papeete,
com uma lagoa que mais parece a paleta de um pintor
com azuis e verdes brilhantes, é amor à primeira vista para
qualquer visitante. Amantes de todo o mundo acorrem
à ilha para admirar a flora que cresce nas colinas e vales
do Monte Otemanu, e os motus cobertos de palmeiras
que circundam a lagoa como um delicado colar. Praias de
areia branca dão lugar às águas de um azul intenso, onde
se podem ver peixes tropicais em jardins de corais e raias
gigantescas nadando graciosamente. Pode facilmente
definir-se Bora Bora como a personificação do romantismo, onde resorts e spas de luxo estão espalhados pela
ilha, oferecendo bungalows sobre a água, villas com tecto
de colmo e todo uma atmosfera mágica. É hoje em dia
considerada uma das ilhas mais bonitas do mundo, um
oásis de paz na lagoa com o conceito de bungalows sobre
a água que é imperdível. Projetados e construídos no estilo
tradicional local, esses bungalows oferecem um espaço
amplo e harmonioso com acesso direto à lagoa e são perfeitos para descansar. Além disso, a lagoa de Bora Bora é
um universo subaquático que alberga raias, tubarões e os
simpáticos peixes napoleão que lhe darão as boas-vindas
enquanto estiver a mergulhar ou a passear num barco com
fundo de vidro. Existem várias actividades para explorar
a lagoa, o motu e o oceano: pesca, cruzeiro, kite-surf, paddle-surf, kayak, entre outras. E possível fazer um passeio
em 4 × 4, caminhadas ou contemplar tudo isso desde o ar
com um inesquecível passeio de helicóptero. Algumas das
experiências ou excursões que recomendamos:
· Passeio de barco para avistar tubarões, mantas e visitar o Motu “Tapu”. A família Tepeva, originária da ilha,
irá levá-lo a bordo de um de seus barcos a um lugar
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excecional, que eles próprios descobriram, longe dos
pontos turísticos mais conhecidos. Poderá observar as
raias, tubarões, polvos e a família partilhará consigo os seus conhecimentos locais. Para terminar em
grande estilo, irá descobrir um dos mais belos motu
de Bora Bora, o mítico Motu Tapu, antiga residência
da rainha e propriedade proibida a qualquer pessoa
fora da corte, daí o seu nome “tapu” (proibido em
taitiano). Será oferecido um churrasco no motu antes
do regresso ao hotel.
· Experiência romântica em Bora Bora. Especialmente pensado para casais, poderá descobrir a fauna local, repleta
de peixes tropicais, raias e tubarões-de-bico-preto. Sentado a bordo de um confortável barco, poderá desfrutar
dos tesouros da lagoa de Bora Bora antes de almoçar
num lindo motu: saboreie um almoço tipo “churrasco”,
em mesas individuais e à sombra de um pequeno telhado
de palha, todas com vista para o Monte Otemanu ... a
vista é simplesmente incrível! Relaxe da parte da tarde e
aproveite o entretenimento local antes de regressar ao
seu hotel. Vinho espumante e pequenas outras surpresas
serão oferecidas no final da excursão.
Dias 4 - 6 Bora Bora
Dias livres na ilha com possibilidade de excursões opcionais. Alojamento no quarto e regime selecionados.
Dia 7 Bora Bora - Papeete
Transfere para o aeroporto e voo com destino a Papeete,
na ilha principal, Tahiti. Transfere para o hotel. Alojamento no quarto e regime selecionados.
Dia 8 Papeete - Portugal
Tempo livre até a hora do transfere para o aeroporto
para sair em voo para Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.
Dia 9 Em voo
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes regulares em inglês, assistência em espanhol
à chegada a Papeete.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhidos
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Bora Bora
· Passeio de barco para ver os tubarões, as raias manta e
o Motu “Tapu”.
· Experiência romântica em Bora Bora.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TER EM CONTA
Trata-se de uma viagem à medida. É possível alterar
os hotéis, as noites de estadia, a categoria de quarto e
decidir as excursões ou experiências que quer reservar.
As taxas de estadia na Polinésia para a maioria dos hotéis
são de aproximadamente CFP 200 (aprox. € 2) por pessoa,
por noite, e devem ser pagas pelos clientes localmente
nos respetivos hotéis. Conforme os hotéis escolhidos,
alguns podem ter uma taxa de estadia mais alta, como Le
Tahiti by Pearl Resorts, cuja taxa do hotel será de aprox. 8
€ por pessoa e noite.
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ÍCONES DA POLINÉSIA & HUAHINE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.750 €

Tahiti, Moorea, Bora Bora e Huahine

ÍCONES DA POLINÉSIA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.940 €

Com esta viagem à Polinésia, poderá cumprir o sonho de viajar até ao paraíso, a natureza na ilha

Tahiti, Moorea, Bora Bora

info

11 dias / 7 noites.

de Moorea, as overwater’s em Bora Bora e ainda Huahine, uma mistura de encanto e exotismo.

A combinação clássica destas ilhas na Polinésia é perfeita, natureza na ilha de Moorea

Dia 1 Portugal - Papeete
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Papeete, voo com escala. Noite a bordo.

com as famosas águas cristalinas de Bora Bora.
Dia 1 Portugal - Papeete
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Papeete, voo com escala. Noite a bordo.

Dias 6 - 7 Bora Bora
Dias livres. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Algumas das experiências ou excursões que poderá
realizar são:

Dia 2 Papeete - Moorea
Assistência à chegada e ligação para voo com destino a
Moorea. Chegada e transfere para o hotel selecionado
em Moorea e regime escolhido. Resto de dia livre e
alojamento.

· Passeio de barco para avistar tubarões, mantas e visitar
o Motu “Tapu”. A família Tepeva, originária da ilha, irá
levá-lo a bordo de um de seus barcos a um lugar excecional, que eles próprios descobriram, longe dos pontos
turísticos mais conhecidos. Poderá observar as raias,
tubarões, polvos e a família partilhará consigo os seus
conhecimentos locais. Para terminar em grande estilo,
irá descobrir um dos mais belos motu de Bora Bora, o
mítico Motu Tapu, antiga residência da rainha e propriedade proibida a qualquer pessoa fora da corte, daí o seu
nome “tapu” (proibido em taitiano). Será oferecido um
churrasco no motu antes do regresso ao hotel.

Dias 3 - 4 Moorea
Dias livres. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Algumas das experiências ou excursões que poderá
realizar são:
· Visita de meio-dia à ilha de Moorea para admirar as
vistas deslumbrantes desde a Baía de Cook, a Baía de
Opunohu e do miradouro de Belvedere. A visita começa
com uma plantação de abacaxi, grande recurso da ilha e
pelo caminho paragem no miradouro do Belvedere para
apreciar a vista das baías, finalizando a excursão com
um passeio por algumas plantações agrícolas.
· Passeio de meio-dia em 4x4 pela ilha para explorar a
cratera interna do vulcão e as suas incríveis paisagens. A
visita inicia-se com uma plantação de abacaxi, a Escola
Agrícola de Moorea e as suas extensas plantações de
baunilha, banana, toranja e limão, entre outros frutos.
Em seguida, continuação para um marae (local sagrado)
antes da paragem no miradouro de Belvedere para
apreciar as vistas deslumbrantes das baías de Cook e
Opunohu. A última paragem será no Tiki Village; única
aldeia típica na Polinésia Francesa.
· Passeio de barco de dia inteiro pela lagoa. Num pequeno grupo, longe da multidão, descobrirá a ilha de
Moorea, suas paisagens e sua lagoa, sem perder a famosa Baía de Cook. Poderá avistar raias e tubarões-de-bico-preto enquanto mergulha num belo jardim de corais.
Ao som do ukulele será recebido numa agradável praia
de areia branca, onde será servido um saboroso almoço,
com os pés dentro da água. Da parte da tarde, passeio
no “motu” ou mergulho nas águas turquesas da lagoa
antes de regressar.
Dia 5 Moorea - Bora Bora
Transfere para o aeroporto e voo com destino a Bora
Bora. Transfere para o hotel. Alojamento no hotel e
regime selecionados.
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info

14 dias / 10 noites.

· Experiência romântica em Bora Bora. Especialmente
pensado para casais, poderá descobrir a fauna local,
repleta de peixes tropicais, raias e tubarões-de-bico-preto. Sentado a bordo de um confortável barco, poderá
desfrutar dos tesouros da lagoa de Bora Bora antes
de almoçar num lindo motu: saboreie um almoço tipo
“churrasco”, em mesas individuais e à sombra de um pequeno telhado de palha, todas com vista para o Monte
Otemanu ... a vista é simplesmente incrível! Relaxe da
parte da tarde e aproveite o entretenimento local antes
de regressar ao seu hotel. Vinho espumante e pequenas
outras surpresas serão oferecidas no final da excursão.
Dia 8 Bora Bora - Papeete
Transfere para o aeroporto e voo com destino a Papeete,
na ilha principal, Tahiti. Transfere para o hotel. Alojamento
no hotel e regime selecionados.
Dia 9 Papeete - Portugal
Tempo livre até a hora do transfere para o aeroporto
para sair em voo para Portugal via cidade de ligação.
Noite a bordo.
Dia 10 Em voo
Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

Dia 2 Papeete - Moorea
Assistência à chegada e ligação para voo com destino a
Moorea. Chegada e transfere para o hotel selecionado
em Moorea e regime escolhido. Resto de dia livre e
alojamento.
Dias 3 - 4 Moorea
Dias livres. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Algumas das experiências ou excursões que poderá
realizar são:

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes regulares em inglês, assistência em espanhol
à chegada a Papeete
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhidos
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Moorea
· Passeio de meio-dia na ilha com o miradouro de
Belvedere.
· Safari de meio-dia 4x4 à volta da ilha.
· Passeio de barco de um dia inteiro pela lagoa.
Bora Bora
· Passeio de barco para ver os tubarões, as raias manta e
o Motu “Tapu”.
· Experiência romântica em Bora Bora.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TER EM CONTA
Trata-se de uma viagem à medida. É possível alterar
os hotéis, as noites de estadia, a categoria de quarto e
decidir as excursões ou experiências que quer reservar.
As taxas de estadia na Polinésia para a maioria dos hotéis
são de aproximadamente CFP 200 (aprox. € 2) por pessoa,
por noite, e devem ser pagas pelos clientes localmente
nos respetivos hotéis. Conforme os hotéis escolhidos,
alguns podem ter uma taxa de estadia mais alta, como Le
Tahiti by Pearl Resorts, cuja taxa do hotel será de aprox. 8
€ por pessoa e noite.
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· Visita de meio-dia à ilha de Moorea para admirar as
vistas deslumbrantes desde a Baía de Cook, a Baía de
Opunohu e do miradouro de Belvedere. A visita começa
com uma plantação de abacaxi, grande recurso da ilha e
pelo caminho paragem no miradouro do Belvedere para
apreciar a vista das baías, finalizando a excursão com um
passeio por algumas plantações agrícolas.
· Passeio de meio-dia em 4x4 pela ilha para explorar a
cratera interna do vulcão e as suas incríveis paisagens. A
visita inicia-se com uma plantação de abacaxi, a Escola
Agrícola de Moorea e as suas extensas plantações de
baunilha, banana, toranja e limão, entre outros frutos.
Em seguida, continuação para um marae (local sagrado)
antes da paragem no miradouro de Belvedere para
apreciar as vistas deslumbrantes das baías de Cook e
Opunohu. A última paragem será no Tiki Village; única
aldeia típica na Polinésia Francesa.
· Passeio de barco de dia inteiro pela lagoa. Num pequeno
grupo, longe da multidão, descobrirá a ilha de Moorea,
suas paisagens e sua lagoa, sem perder a famosa Baía
de Cook. Poderá avistar raias e tubarões-de-bico-preto
enquanto mergulha num belo jardim de corais. Ao som
do ukulele será recebido numa agradável praia de areia
branca, onde será servido um saboroso almoço, com
os pés dentro da água. Da parte da tarde, passeio no
“motu” ou mergulho nas águas turquesas da lagoa antes
de regressar.
Dia 5 Moorea - Bora Bora
Transfere para o aeroporto e voo com destino a Bora
Bora. Transfere para o hotel. Alojamento no hotel e
regime selecionados.
Dias 6 - 7 Bora Bora
Dias livres. Alojamento no hotel e regime selecionados.
Algumas das experiências ou excursões que poderá
realizar são:
ILHAS DE SONHO 2022/23

· Passeio de barco para avistar tubarões, mantas e visitar
o Motu “Tapu”. A família Tepeva, originária da ilha, irá
levá-lo a bordo de um de seus barcos a um lugar excecional, que eles próprios descobriram, longe dos pontos
turísticos mais conhecidos. Poderá observar as raias,
tubarões, polvos e a família partilhará consigo os seus
conhecimentos locais. Para terminar em grande estilo,
irá descobrir um dos mais belos motu de Bora Bora, o
mítico Motu Tapu, antiga residência da rainha e propriedade proibida a qualquer pessoa fora da corte, daí o seu
nome “tapu” (proibido em taitiano). Será oferecido um
churrasco no motu antes do regresso ao hotel.
· Experiência romântica em Bora Bora. Especialmente
pensado para casais, poderá descobrir a fauna local,
repleta de peixes tropicais, raias e tubarões-de-bico-preto. Sentado a bordo de um confortável barco, poderá
desfrutar dos tesouros da lagoa de Bora Bora antes
de almoçar num lindo motu: saboreie um almoço tipo
“churrasco”, em mesas individuais e à sombra de um pequeno telhado de palha, todas com vista para o Monte
Otemanu ... a vista é simplesmente incrível! Relaxe da
parte da tarde e aproveite o entretenimento local antes
de regressar ao seu hotel. Vinho espumante e pequenas
outras surpresas serão oferecidas no final da excursão.
Dia 8 Bora Bora - Huahine
Transfere para o aeroporto e voo com destino a
Huahine. Transfere para o hotel. Alojamento no hotel e
regime selecionados.
Dias 9 - 10 Huahine
Dias livres. Alojamento no regime selecionado. Também
conhecida como a “ilha secreta”, a “ilha autêntica” ou
a “ilha remota”, são numerosos os objectivos cheios
de encanto para caracterizar esta ilha. E com razão: a
ilha é um verdadeiro cocktail de paisagens e ambientes
polinésios. Belezas naturais, encontros intensos com a
população, infinitas possibilidades de descanso ou de
atividades. Huahine é uma ilha que se vive e que se sente.
Dia 11 Huahine - Papeete
Em hora a combinar localmente, transfere para o
aeroporto de Papeete, a ilha principal do Tahiti. Transfere
até ao hotel. Alojamento.
Dia 12 Papeete - Portugal
Tempo livre até a hora do transfere para o aeroporto para sair
em voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 13 Em voo
Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes regulares em inglês. Assistência em espanhol
à chegada a Papeete.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhidos
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Moorea
· Passeio de meio-dia na ilha com o miradouro de
Belvedere.
· Safari de meio-dia 4x4 à volta da ilha.
· Passeio de barco de um dia inteiro pela lagoa.
Bora Bora
· Passeio de barco para ver os tubarões, as raias manta e
o Motu “Tapu”.
· Experiência romântica em Bora Bora.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(3*/5*) Moorea
Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Huahine Royal Huahine
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TER EM CONTA
Trata-se de uma viagem à medida. É possível alterar
os hotéis, as noites de estadia, a categoria de quarto e
decidir as excursões ou experiências que quer reservar.
As taxas de estadia na Polinésia para a maioria dos hotéis
são de aproximadamente CFP 200 (aprox. € 2) por pessoa,
por noite, e devem ser pagas pelos clientes localmente
nos respetivos hotéis. Conforme os hotéis escolhidos,
alguns podem ter uma taxa de estadia mais alta, como Le
Tahiti by Pearl Resorts, cuja taxa do hotel será de aprox. 8
€ por pessoa e noite.

Dia 14 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS TAHITI

HOTÉIS MOOREA

INTERCONTINENTAL TAHITI *****

LE TAHITI BY PEARL RESORTS ****

Localizado numa bela lagoa, com um luxuoso jardim e picos vulcânicos que se
deslumbram à distância, este hotel é o ponto de partida perfeito para suas férias
na Polinésia. A apenas dois quilômetros do aeroporto e da área comercial da
capital, num jardim tropical de 25 hectares rodeado por um belo mar azul-claro,
o Resort tem bungalows sobre a água, com vista para a lagoa, ou com vista
panorâmica sobre a bela ilha de Moorea, mostrando no oceano resplandecente as
montanhas vulcânicas da ilha irmã.

Tem uma localização única a apenas dez minutos do centro de Papeete, de frente
para uma bela praia de areia vulcânica na praia de Lafayette e uma vista incrível
sobre a Baía de Matavai. Este hotel tem tudo o que a Polinésia Francesa tem para
lhe oferecer. Aproveite ou relaxe na sua piscina infinita, ou compre as suas últimas
lembranças no mercado de artesanato local.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI ****

TAHITI IA ORA BEACH BY SOFITEL ****

Localizado no lado oeste da ilha, o hotel possui a maior piscina infinita da ilha e o
famoso bar Taapuna Pool, onde um cocktail ao pôr-do-sol é sempre um ponto alto
do dia. Constituído por 120 quartos, decorados com artesanato e produtos locais,
dois bares e um restaurante muito conceituado que serve a melhor cozinha local
da Polinésia e internacional.

Situado na costa oeste, o hotel está rodeado por jardins tropicais e a beira da
única praia de areia branca da ilha; tem vistas para o mar e para a ilha de Moorea
e poderá usufruir ao final do dia de belos pores-do-sol. O hotel é constituído por
quartos com vista para o jardim ou lagoa, bungalows sobre água com vista para
Moorea, bem como uma piscina, 2 restaurantes e 2 bares. Acesso Wi-Fi gratuito
nas áreas públicas.
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MANAVA BEACH RESORT ****
Este Hotel em estilo tradicional da Polinésia é uma combinação perfeita de
luxo e serenidade para casais, luas-de-mel e famílias. Está localizado na costa
junto à aldeia de Maharepa, perto da majestosa Baía cook. Como parte do
compromisso com a proteção do meio ambiente da cadeia Manava Beach,
instalaram um viveiro de corais chamado To’a Nui, para regenerar corais em
perfeitas condições ecológicas.

LES TIPANIERS ***
Localizado na costa noroeste de Moorea, a 25 km do aeroporto, é um hotel
simples, mas totalmente integrado na natureza, com a praia mesmo em frente
a uma reserva natural protegida, que tornam as vistas espetaculares, com águas
azuis cristalinas. Um lugar ideal para descansar.
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SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT *****
Localizado à beira de uma magnífica lagoa, com vista para a ilha do Tahiti, o hotel
é constituído por 113 bungalows de luxo construídos sobre a água, com vista
para a praia ou rodeados por jardins paisagísticos. O Resort oferece ainda dois
excelentes restaurantes, um bar, uma fabulosa piscina e spa. Moorea tem algumas
das mais belas praias do mundo, e poderá realizar uma variedade de actividades
aquáticas (não motorizadas), snorkeling ou mergulho.

HILTON MOOREA LAGOON RESORT *****
O hotel está situado em frente ao exuberante jardim de coral da Ilha de Moorea,
com belas vistas para a lagoa. É ideal para os clientes que procuram um resort
único com privacidade, serviço excecional e um ambiente descontraído em
harmonia com a cultura local. É constituído por 104 bungalows e uma seleção de
restaurantes locais e internacionais.
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HOTÉIS BORA BORA

HOTÉIS BORA BORA

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA ****

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT *****

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS ****

Localizado na parte sul da ilha, na exclusiva Baía da Matira, é um paraíso tropical
com águas turquesas, num oásis tranquilo que forma a lagoa protegida por um
espetacular recife de coral. O resort é constituído por bungalows sobre a água que
se estendem pela lagoa, com os picos do Otemanu e Pahia como pano de fundo. É
o destino perfeito para luas-de-mel e casais.

Este resort de Bora Bora com spa e talassoterapia está localizado entre os “dois
corações” do Motu Piti Aau, uma ilha de recifes de coral. O premiado Deep Ocean
Spa é a principal atração deste paraíso, mas também poderá mergulhar, andar de
canoa ou kayak através de suas águas cristalinas, ou ainda treinar no seu ginásio
envidraçado. Desfrute de uma ampla seleção culinária, como pratos de marisco,
enquanto contempla a lagoa.

Situado no Motu Tevairoa, a apenas dez minutos de barco do aeroporto e a quinze
minutos através da lagoa da aldeia de Vaitape, este hotel combina uma localização
ideal e a sua proximidade à natureza. O resort possui um estilo e arquitetura
tradicional e oferece, sem dúvidas, alguns dos melhores quartos e villas com um
design típico de Bora Bora.

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH ****

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND *****

CONRAD BORA BORA NUI ******LUXO

FOUR SEASONS RESORT ******LUXO

Situado num enclave privilegiado numa praia privada de areia branca, nas
margens de uma das mais belas lagoas do mundo, o Sofitel Bora Marara
Beach Resort combina harmoniosamente a madeira com um estilo moderno e
contemporâneo, um ambiente típico e colorido. Poderá realizar uma excursão pela
lagoa, velejar ou mergulhar nas águas cristalinas.

O resort localiza-se em Motu Piti U’uta, a pouca distância de barco da ilha principal
de Bora Bora. Não há dúvidas de que a primeira palavra que lhe vai assolar a
mente durante a sua estadia será “relaxamento”, no entanto se decidir realizar
algumas actividades, não ficará de todo desapontado com o melhor mergulho da
Polinésia Francesa. Descubra o paraíso nalgumas praias deslumbrantes com águas
azuis e areia branca, um jardim botânico exclusivo, pores-do-sol espetaculares e
um maravilhoso recife de coral.
Só para adultos.

Localizado numa ilha privada, Motu To’opua, tendo como pano de fundo o
Monte Otemanu e a fascinante lagoa. É um resort completamente renovado
que apresenta uma variedade de alojamentos, desde as espaçosas suítes com
vista para a lagoa, perfeitas para famílias, até aos espetaculares bungalows
sobre a água e as extravagantes villas presidenciais. As opções de refeições são
abundantes e irão, certamente, satisfazer a sua experiência gastronómica com os
seus cinco restaurantes e bares.

As suítes tipo bungalow sobre a água recentemente renovadas, as villas frente ao
mar e as numerosas actividades subaquáticas que podem ser realizadas, fazem
deste Resort o refúgio idílico com os pés na areia à sombra do Monte Otemanu de
Bora Bora. Faça um brinde ao pôr-do-sol desde a sua piscina privada, maravilhe-se
com o céu noturno de Bora Bora ou simplesmente perca-se na sua lagoa cheia de
peixes exóticos, tartarugas e corais coloridos.
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ST REGIS RESORT *****LUXO
Localizado num exuberante terreno de 18 hectares, ladeado por areias brancas
finas e possivelmente a mais bela lagoa do mundo, tendo como tela de fundo, o
majestoso Monte Otemanu. Este Resort fará com que se sinta no mais luxuoso
dos paraísos. Com uma elegância “casual”, os seus bungalows sobre a água são a
melhor opção para ficar em Bora Bora.
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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.
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