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A Solférias acompanha, em permanência, a evolução do surto do novo Coronavírus Covid-19 e tem estado
atenta às recomendações emitidas pelas entidades nacionais e internacionais competentes, designadamente a
Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Direção Geral de Saúde, bem como o Portal das Comunidades.
As medidas de segurança e proteção nos vários países e companhias aéreas, variam de acordo com as políticas
internas de cada governo e de acordo com a evolução da situação epidemiológica e de vacinação em cada país,
influenciando assim as regras fronteiriças para quem viaja.
Para que a viagem dos clientes decorra da melhor forma possível, é essencial que se informem antecipadamente sobre todas as medidas (e possíveis atualizações) exigidas pelo país para onde pretendem viajar e/ou fazer
escala, nomeadamente em relação a documentações e procedimentos-requisitos de entrada/saída.
Em virtude das alterações constantes, a Solférias disponibiliza apenas no seu site, a informação mais relevante
e atualizada sobre a abertura de fronteiras e relativamente às medidas implementadas nos vários destinos que
comercializa e que já estejam abertos ou já tenham data oficial prevista de abertura.
Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, através do link: Update Covid19
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ARQUIPÉLAGO
DOS AÇORES

Os Açores, devido à sua localização estratégica em
pleno Oceano Atlântico, tem características naturais
únicas no mundo.
Aqui, a natureza funde-se com a paisagem, criando tons
únicos. Talvez por isso São Miguel seja conhecida como a
ilha Verde, a Terceira como a ilha Lilás e o Faial como a ilha
Azul. Mas existe muito mais para conhecer: quem parte à
descoberta não pode deixar de visitar o Corvo, as Flores, a
Graciosa, o Pico, Santa Maria e São Jorge, que completam o
arquipélago. Cada ilha tem características singulares e uma
paisagem verdejante que se estende pelas montanhas vulcânicas até se encontrar com o mar azul.
Por aqui, a natureza influencia profundamente a gastronomia, mas só quando partimos à descoberta é que conseguimos entender que existe muito para descobrir: as plantações
de chá, as estufas de ananás e os pastos a perder de vista,
onde se passeiam tranquilamente as vacas, e de onde se obtêm os melhores laticínios do mundo. A culinária dos Açores
é naturalmente influenciada pela pesca, mas os doces regionais são uma experiência que não se deve falhar, e claro, o
cozido, único, preparado lentamente dentro de grandes caldeirões, em buracos fumegantes nas Furnas, São Miguel.
Recomenda-se ainda as praias quentes de Santa Maria e
o Património Histórico Mundial de Angra do Heroísmo, bem
como as suas festas religiosas, a mais famosa das quais é a do
Santo Cristo.
E depois, ainda existem as cores frescas das hortênsias, que
se espalham pelas ilhas, a paisagem quase lunar do Vulcão
dos Capelinhos e o Pico, onde se ergue a montanha mais
alta de Portugal. Na Ilha das Flores, florescem belas cascatas
naturais entre a paisagem enquanto a ampla caldeira da
pequena Ilha do Corvo se afirma perante os visitantes.
E, como se todos estes argumentos não fossem suficientes, não podemos deixar de considerar que estas ilhas
são um refúgio para desfrutar de total tranquilidade, um lugar
especial, onde a natureza se enamora do bater das ondas e
do chilrear dos pássaros.

A visitar
A não perder, a observação das baleias. Os Açores são um
fantástico espaço de preservação de espécies e onde se podem observar ouriços-do-mar, polvos, estrelas-do-mar, bem
como o tubarão-martelo, a jamanta e as tartarugas-marinhas.
Destaque ainda para os belos bordados, tradicionais dos
Açores, reconhecidos pela sua beleza e delicadeza, elaborados a partir de materiais naturais como o linho, o algodão
ou a cambraia.
Estas são algumas das maravilhas naturais que compõem a
diversidade natural e cultural das nove ilhas dos Açores e que
fazem deste um destino obrigatório a visitar.

Guia
Moeda: Euro Fuso horário: GMT –1 Idioma: Português

4

AÇORES

São Miguel A Ilha Verde
São Miguel é a maior das ilhas do arquipélago dos Açores.
De natureza vulcânica, a ilha tem um clima temperado
oceânico e muito para descobrir.
O Vulcão das Sete Cidades deu origem a duas lagoas que
vivem lado a lado, uma azul e outra verde. Localizada na zona
mais ocidental da ilha, esta é uma das Sete Maravilhas Naturais
de Portugal, e pode ser vista, em toda a sua grandiosidade, do
Miradouro da Vista do Rei, assim chamado em homenagem à
presença do Rei D. Carlos e da Rainha D. Amélia, em 1901.
Outro ponto de interesse é a zona das Furnas, com as suas fumarolas, mas também águas quentes e medicinais, procuradas
para tratamentos. Recomenda-se que se aprecie os diferentes
paladares das águas minerais, que brotam naturalmente e se
oferecem em inúmeras fontes naturais.
Em qualquer altura do ano, é indispensável que leve roupa de
banho e se delicie nas quentes piscinas de águas castanhas, férreas e sulfurosas, reconhecidas pelas propriedades terapêuticas
e cuja temperatura ronda os 25ºC.

Uma dessas piscinas está no Parque Terra Nostra, um jardim
botânico que possui uma das maiores coleções do mundo de
camélias, tendo mais de 600 géneros diferentes e mais de 2000
espécies de árvores.
Para além das paisagens naturais, São Miguel distingue-se ainda pelas inúmeras igrejas e monumentos que dão cor à cidade
de Ponta Delgada, toda ela virada para o mar e para a marina,
com os seus barcos a namorarem o mar.
Descubra as plantações de chá e de ananás. Esta ilha tem
muito para oferecer a quem a visita e disponibiliza opções para
todos os gostos. De entre as múltiplas sugestões de atividades,
destaque para o mergulho, observação de cetáceos e natação
com golfinhos, passeios pedestres, geoturismo na Caldeira do
Vulcão das Furnas, na Caldeira do Vulcão do Fogo, na Lagoa do
Congro e na Caldeira do Vulcão das Sete Cidades, golfe, um programa termal de saúde e bem-estar, pesca desportiva, vela, surf
e bodyboard, canyoning, canoagem e caiaques, parapente, passeios de bicicleta e BTT, passeio a cavalo e observação de aves.

3 DIAS / 2 NOITES

Fogo. Não perca também o centenário Jardim do Parque
Botânico Terra Nostra, as ribeiras de água quente do Vale
das Furnas, a Vila da Lagoa, Nordeste, Caloura, Mosteiros e
Povoação.
Perca-se também pelas ruas da marítima Ponta Delgada,
com os seus monumentos, museus e igrejas.

1º DIA – LISBOA / SÃO MIGUEL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA Azores Airlines com destino a Ponta Delgada.
Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada, acolhimento e
transporte para o hotel escolhido. Alojamento.
2º DIA – SÃO MIGUEL
Dia livre para explorar a ilha de São Miguel, a maior do
arquipélago dos Açores, marcada pela paisagem verdejante
e pelas maravilhosas lagoas das Sete Cidades, Furnas e

3º DIA – SÃO MIGUEL / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto de Ponta Delgada.
Chegada e embarque no voo previsto, com destino a
Lisboa. Chegada a Lisboa ou Porto e fim dos nossos
serviços.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Lisboa ou Porto
SATA em classe “X”com direito a 23 kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 68€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador. / Serviços Não Incluídos
no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfer para 1
pessoa para Ponta Delgada: 41€ (ida e volta); outras localidades, consulte-nos.

NEAT Hotel Avenida 
Ponta Delgada
www.neathotelavenida.com

215€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Hotel Ponta Delgada 
Ponta Delgada

www.hotelpdl.com

Vinha d´Areia Beach Hotel 
Vila Franca do Campo

www.vinhadareia.com

Vip Executive Azores 
Ponta Delgada

www.viphotels.com

Hotel Camões 
Ponta Delgada

www.hotelcamoes.com

6

222€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

232€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

215€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

225€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

231€

Hotel Canadiano 
Ponta Delgada

www.canadiano1982.com

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Açorsonho Apartamentos Turísticos 
Ponta Delgada
www.acorsonho.com

Hotel Gaivota Azores 
Ponta Delgada
www.hotelgaivotaazores.com

Hotel The Lince Azores 
Ponta Delgada

www.thelince-azores.com

214€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em SA

216€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

227€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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S. Miguel Park Hotel 
Ponta Delgada

www.bensaude.com

Azoris Royal Garden 
Ponta Delgada

www.azorishotels.com

Pestana Bahia Praia 

Água D’Alto

www.pestana.com

Terra Nostra Garden Hotel 
Parque Terra Nostra
www.bensaude.com

236€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

246€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

250€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

342€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Marina Atlântico 
Ponta Delgada

www.bensaude.com

Hotel do Colégio 

Ponta Delgada

www.hoteldocolegio.com

Verde Mar & Spa 
Ribeira Grande
www.verdemarhotel.com

Grand Hotel Açores Atlântico 
Ponta Delgada

www.grandhotelacoresatlantico.com

244€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

246€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

293€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

283€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Açores Aventura
Ponta Delgada

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Lisboa ou
Porto em voos SATA em classe “X”” com direito a 23kg de bagagem, transporte
aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 3 noites de alojamento na tipologia indicada com pequeno-almoço buffet; 1 passeio de dia inteiro em Big
Truck (dur. aprox. 8h00) Adventure & Emotion Tour - Sete Cidades & Lagoa do
Fogo (5.ª Feira ou Domingo); taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo 68€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador. Serviços não incluídos no preço: outros que não mencionados
no programa e extras de caráter pessoal. Notas: A visibilidade nos miradouros
depende das condições meteorológicas; recomenda-se vestuário e calçado
de acordo com o estado do tempo; o itinerário pode estar sujeito a alterações;
guia em português, inglês, alemão e francês (mediante disponibilidade); capacidade do Big Truck – 24 pessoas; mínimo participantes: 10 pessoas (caso não
seja atingido o número mínimo a excursão passa a ser realizada em minivan).

NEAT Hotel Avenida 
Ponta Delgada
www.neathotelavenida.com

397€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Aqua Pópulo Eco Village 
Ponta Delgada
www.aquapopulo.com
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453€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

São Miguel Park 
Ponta Delgada
www.bensaude.com

Verde Mar & Spa 
Ribeira Grande
www.verdemarhotel.com

419€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

476€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Terceira A Ilha Lilás
A Ilha Terceira é a segunda ilha mais habitada dos Açores,
sendo a ilha mais próxima a de São Jorge. Integrante do
“Grupo Central” já foi denominada como Ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo das Terceiras.
O centro histórico de Angra do Heroísmo, Cidade Património
da Unesco, desde dezembro de 1983, apresenta um património
arquitetónico e paisagístico único e caracteriza-se pelo seu
traçado singular.
Saindo em direção ao campo, os quadriculados verdes, povoados de vacas leiteiras, são um cartão postal desta ilha, marcada pela história e pelos monumentos, mas também pelas serras,
pelos campos floridos, pelas peculiares piscinas naturais e pelos
tradicionais “Impérios”, devotados ao culto do Espírito Santo. Esta
é uma ilha sempre em festa, pelo que, de maio a setembro, não
perca as Festas do Espírito Santo, as Festas Sanjoaninas e as animadas touradas à corda.
Passeando pelas estradas, as hortênsias dão cor à paisagem,
mas é nos miradouros da ilha que se pode assistir a um espetáculo único, uma paisagem natural de cortar a respiração.
A gastronomia da Terceira é conhecida pela alcatra, que geralmente é de carne de vaca, mas que também pode ser de peixe.

Na doçaria, destaque para os bolos Dona Amélia.
Para além da observação das baleias e dos golfinhos, o contraste entre as cores vivas da natureza e a tranquilidade remetenos para a simplicidade da vida. Contudo, não se deixe enganar
por essa aparente calmaria pois, por aqui, é possível desfrutar
da vida ao máximo, aproveitando para praticar pesca desportiva,
observação de aves, passeios de bicicleta e BTT, canoagem e
kayaking, canyoning, geoturismo, golfe, passeios pedestres,
passeios a cavalo, parapente, mergulho, surf e iatismo. Para os
amantes de espeleologia, recomenda-se uma vista ao Algar do
Carvão e à Gruta do Natal.
O Centro Histórico de Angra do Heroísmo é reconhecido internacionalmente como Cidade Património Mundial da Unesco.
Há ainda belas paisagens campestres e o Algar do Carvão, um
antigo vulcão adormecido, onde é possível descer até cerca de
100 metros de profundidade e apreciar as maravilhas bem guardadas pela natureza.
Recomenda-se ainda a Piscina dos Biscoitos, piscinas naturais
formadas por rochas de cor escura, a estância balnear mais procurada da ilha, ideal para uns dias de descanso e de contemplação da natureza.

3 DIAS / 2 NOITES

Mundial da Unesco. Os quadriculados campos verdes povoados de vacas leiteiras são um cartão postal desta ilha,
marcada pela história e pelos monumentos, mas também
pelas serras, pelos campos floridos, pelas peculiares piscinas naturais e pelos tradicionais “Impérios”, devotados ao
culto do Espírito Santo.

1º DIA – LISBOA / TERCEIRA
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA Azores Airlines com destino à Terceira.
Chegada ao aeroporto das Lajes, acolhimento e transporte
para o hotel escolhido. Alojamento.
2º DIA – TERCEIRA
Dia livre para explorar a Ilha da Terceira, marcada pelo centro histórico de Angra do Heroísmo, Cidade Património

3º DIA – TERCEIRA / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto das Lajes.
Chegada e embarque no voo previsto, com destino a
Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa/Terceira/Lisboa SATA em classe “X” com direito a 23 kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local,
2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 61€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais)
e seguro de viagem operador. / Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. Notas: preços válidos para um
mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfer para 1 pessoa: 29€ (ida e volta).
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Pousada Forte Angra do Heroísmo
Historic Hotel
Angra do Heroísmo
www.pousadas.pt

Hotel Cruzeiro 
Angra do Heroísmo
www.hotelcruzeiro.com
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214€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

207€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Varandas do Atlântico 
Praia da Vitória
www.hotelvarandas.com

Hotel do Caracol 
Angra do Heroísmo
www.hoteldocaracol.com

201€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

209€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Hotel Apartamentos Praia Marina 
Praia da Vitória
www.hotelpraiamarina.com

Azoris Angra Garden 
Angra do Heroísmo
www.azorishotels.com

210€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

231€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Atlântida Mar  
Praia da Vitória
www.atlantidamarhotel.com

Terceira Mar Hotel 
Angra do Heroísmo

www.bensaude.com

217€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

234€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Aventura Na Rota dos Cetáceos
2 NOITES

Varandas do Atlântico 
Praia da Vitória

www.hotelvarandas.com

Hotel Cruzeiro 
Angra do Heroísmo
www.hotelcruzeiro.com

Hotel do Caracol 
Angra do Heroísmo
www.hoteldocaracol.com

12

252€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

257€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

260€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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Hotel Apartamentos Praia Marina 
Praia da Vitória
www.hotelpraiamarina.com

Azoris Angra Garden 
Angra do Heroísmo
www.azorishotels.com

261€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

281€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Atlântida Mar  
Praia da Vitória
www.atlantidamarhotel.com

Terceira Mar Hotel 
Angra do Heroísmo
www.bensaude.com

268€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

285€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa/Terceira/Lisboa em voos SATA em classe “X” com direito a 23Kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local,
2 noites de alojamento na tipologia indicada com pequeno-almoço buffet, passeio de barco (2-3 horas) para observação de baleias e golfinhos; taxas de aeroporto, segurança e
combustível (valor indicativo: 61€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador.
Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Notas: caso não se avistem quaisquer espécies de baleias ou golfinhos durante a viagem, os clientes irão beneficiar de outra saída gratuita no primeiro barco disponível; deverão
dirigir-se à loja e reservar a saída para usufruir desta opção; se não houver oportunidade de fazer outra viagem, será devolvido o valor do passeio, não obstante, existe uma % de
avistamento de cerca de 99% para baleias e golfinhos; é recomendável roupa e calçado confortável, corta-vento, água e protetor solar.
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Faial “A Ilha Azul”
A Ilha do Faial está localizada no extremo ocidental do
Grupo Central do Arquipélago dos Açores e encontra-se
separada da Ilha do Pico por um estreito braço de mar conhecido por canal do Faial. Caracteriza-se pela sua origem
vulcânica e pelo relevo acentuado.
Tal como as restantes ilhas, o Faial vive muito virado para o
mar. Como consequência, ao longo dos tempos, foi visitada por
gentes oriundas de todo o mundo, tendo algumas delas escolhido este destino para se fixarem.
Os inúmeros iates e navios conferem à ilha uma dinâmica muito especial, e as suas cores, um colorido e uma vida própria de
quem vive debruçado sobre o mar. A Horta é a ilha mais visitada
do Arquipélago dos Açores e uma das mais visitadas do mundo
por aqueles que cruzam os mares do Atlântico Norte.
A inauguração do Peter Café Sport, em 1918, deu origem a
uma nova realidade. Com o passar do tempo, todos os que se
faziam ao mar, e ali atracavam, passaram a fazer deste ponto um
local para descansar, trocar correspondência e saber as últimas
novidades.
Conhecida como a “ilha azul”, devido à abundância de hortênsias que se estendem um pouco por toda a ilha, no Faial é possível praticar desportos náuticos, excursões para observação

de cetáceos, praticar mergulho e fotografia subaquática, bem
como fazer passeios pedestres e marítimos.
Em tempos idos, a caça à baleia foi um meio fundamental de
subsistência. Com o seu fim, nos anos oitenta, deu-se início à
recuperação do seu património com fins culturais, surgindo o
Museu dos Baleeiros, nas Lages do Pico, ou a Fábrica da Baleia
de Porto Pim, no Faial, ambos de visita obrigatória.
O Vulcão dos Capelinhos teve origem numa erupção submarina, em setembro de 1957, e esteve em atividade durante 13
meses. Findo esse tempo, surge a porção de terra mais jovem
de Portugal, um verdadeiro ex libris dos Açores. Considerado
extinto, hoje em dia, a visita ao Centro de Interpretação é fundamental para se compreender a história geológica da formação
do Arquipélago dos Açores.
As belas paisagens, os mistérios das grutas vulcânicas, os belos
moinhos e a tranquilidade da costa marítima. No porto da cidade
da Horta, vale a pena ir ao Peter´s beber um gin ou simplesmente
conhecer o que é considerado como um dos melhores bares do
mundo, e onde, devido ao movimento dos barcos no porto, se
trocou muita correspondência e se fizeram amizades para toda
a vida.

3 DIAS / 2 NOITES

bucólicas, os mistérios das grutas vulcânicas, os pitorescos
moinhos e a colorida marina da Horta, alguns dos pontos fortes
desta ilha. Não deixe de visitar também a Ponta dos Capelinhos
(espelho da força da natureza) e a ex-líbris da ilha, a Caldeira,
ladeada por hortênsias azuis.
3º DIA – FAIAL / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente,
transporte para o aeroporto da Horta. Chegada e embarque no
voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos
nossos serviços.

1º DIA – LISBOA / FAIAL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Saída em voos SATA - Azores Airlines
com destino à Horta.
Chegada ao aeroporto da Horta, acolhimento e transporte para o
hotel escolhido. Alojamento.
2º DIA – FAIAL
Dia livre para explorar a ilha do Faial, com as suas paisagens

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa/Horta/Lisboa em classe ““X” SATA com direito a 23Kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido, taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo: 28€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador. / Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfer para 1 pessoa: 26€ (ida e volta).
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AÇORES

Pousada Forte da Horta
www.pousadas.pt

Horta Hotel 
www.hotelhorta.pt

232€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

254€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Azoris Faial Garden Resort 
www.azorishotels.com

Hotel do Canal 
www.bensaude.com

249€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

255€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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AÇORES

Rent-a-Car
São Miguel, Terceira, Faial, Pico, Flores, São Jorge e Santa Maria
GRUPO

MODELO OU SIMILAR

Twingo
A

Básico
4 lugares
3 portas

Hyundai i10
B

Económico
5 lugares
3 portas

Ford Fiesta
C

Económico A/C
5 lugares
5 portas

Ford Galaxy
H

Monovolume
7 lugares
5 portas

Renault Traffic
K

Mini Bus
9 lugares
5 portas

1 A 2 DIAS

3 A 6 DIAS

7 OU + DIAS

01.05.21 a 30.06.21 | 16.09.21 a 31.10.21

45,90

43,70

40,40

01.07.21 a 15.09.21

52,20

49,10

49,50

01.11.21 a 31.03.22

40,50

38,50

34,80

01.05.21 a 30.06.21 | 16.09.21 a 31.10.21

48,20

45,90

42,50

01.07.21 a 15.09.21

56,90

51,70

52,00

01.11.21 a 31.03.22

42,50

40,50

36,50

01.05.21 a 30.06.21 | 16.09.21 a 31.10.21

53,00

50,60

46,70

01.07.21 a 15.09.21

62,60

55,60

57,20

01.11.21 a 31.03.22

46,80

42,50

40,20

01.05.21 a 30.06.21 | 16.09.21 a 31.10.21

132,60

132,60

115,90

01.07.21 a 15.09.21

150,40

150,40

134,00

01.11.21 a 31.03.22

121,10

121,10

103,80

01.05.21 a 30.06.21 | 16.09.21 a 31.10.21

116,60

116,60

101,90

01.07.21 a 15.09.21

128,30

128,30

113,60

01.11.21 a 31.03.22

106,00

106,00

90,90

Os preços incluem: quilómetros ilimitados, cobertura para colisão, suplemento de serviço de
circulação, entrega/devolução no aeroporto, proteção de roubo e IVA.
Os preços não incluem: cobertura para redução de franquia, franquias, cobertura de pneus e
jantes, seguro de passageiros, assistência pessoal, combustível, multas, extras e os seguintes
suplementos:
- Suplemento de entrega e recolha no Hotel: 25,50€ (entrega grátis numa área de 3 km)
- Entregas e/ou recolhas fora das horas de expediente: 32€

16

PREÇO POR DIA

DATAS

Períodos de aluguer: 24h00 (mínimo).
Duração mínima: 1 dia; preços de 7 dias só são aplicados em estadias de 7 dias na mesma Ilha.
Para a entrega da viatura é sempre necessário um depósito de garantia (caução).

AÇORES

Extensões

Corvo, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria e São Jorge
3 DIAS / 2 NOITES
À partida de São Miguel, Terceira ou Horta pode complementar a sua estadia nos Açores com a extensão às Ilhas
Corvo, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria ou São Jorge e
continuar a descobrir os encantos das maravilhosas ilhas
açorianas.
1º DIA – PONTA DELGADA, TERCEIRA OU FAIAL /
CORVO, FLORES, GRACIOSA, PICO, SANTA MARIA OU
SÃO JORGE
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA
com destino à ilha escolhida.
Chegada ao aeroporto, acolhimento e transporte para o
hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA – CORVO, FLORES, GRACIOSA, PICO,
SANTA MARIA OU SÃO JORGE
Dia livre para explorar a ilha selecionada. Alojamento no
hotel selecionado.
3º DIA – CORVO, FLORES, GRACIOSA, PICO,
SANTA MARIA OU SÃO JORGE / PONTA DELGADA,
TERCEIRA OU FAIAL
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto da ilha escolhida.
Chegada e embarque no voo previsto, com destino a ilha
de ligação para Lisboa.

Serviços Incluídos no Preço: voo SATA Ponta Delgada ou Terceira ou Horta/Corvo ou Flores ou Graciosa ou Pico ou Santa Maria ou São Jorge/Ponta Delgada ou Terceira
ou Horta em classe “Y” com direito a 23 kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido,
taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo: 24€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens. Serviços Não Incluídos no Preço:
outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal. / Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplementos transfer para 1 pessoa (ida e
volta): Flores: 11€ | Graciosa: 15€ | Pico: 24€ | Santa Maria: 19€ | São Jorge: 24€ | Corvo: 6€

BARCO Diário à partida do Faial para extensão ao Pico (consulte-nos)

Hotel Ocidental 
Flores
www.hotelocidental.com

199€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel Santa Maria 
Santa Maria
www.hotelsanta-maria.com

195€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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AÇORES

Guest House Comodoro
Corvo

Cantinho das Buganvilias (Apt) 
São Jorge
www.cantinhodasbuganvilias.com

18

211€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

233€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Hotel São Jorge Garden 
São Jorge
www.visitaazores.travel

INATEL Graciosa Hotel 
Graciosa
hoteis.inatel.pt/pt/Utilidades/Home.aspx

227€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

235€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

AÇORES

Hotel Caravelas 
Pico
www.hotelcaravelas.net

242€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Aldeia Da Fonte Hotel 
Pico
www.aldeiadafonte.com

267€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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AÇORES

Circuitos 2 Ilhas
São Miguel e Terceira
7 DIAS / 6 NOITES
1º DIA – LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA
com destino a Ponta Delgada.
Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada, acolhimento e
transporte para o hotel escolhido. Alojamento. Resto de dia
livre.
2º E 3º DIAS – SÃO MIGUEL
Dias livres para explorar a ilha de São Miguel, a maior do
arquipélago dos Açores, marcada pela paisagem verdejante
e pelas maravilhosas lagoas das Sete Cidades, Furnas e
Fogo. Não perca também o centenário Jardim do Parque
Botânico Terra Nostra, as ribeiras de água quente do Vale
das Furnas, a Vila da Lagoa, Nordeste, Caloura, Mosteiros e
Povoação. Perca-se também pelas ruas da marítima Ponta
Delgada, com os seus monumentos, museus e igrejas.

Chegada e embarque no voo previsto, com destino à
Terceira. Chegada ao aeroporto das Lajes, acolhimento e
transporte para o hotel escolhido. Alojamento. Resto de dia
livre.
5º E 6º DIAS – TERCEIRA
Dias livres para explorar a Ilha da Terceira, marcada pelo centro histórico de Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial da Unesco. Os quadriculados campos verdes, povoados
de vacas leiteiras são um cartão postal desta ilha, marcada
pela história e pelos monumentos, mas também pelas serras, campos floridos, peculiares piscinas naturais, e pelos
tradicionais “impérios” devotados ao culto do Espírito Santo.
7º DIA – TERCEIRA / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto das Lajes.
Chegada e embarque no voo previsto, com destino a
Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

4º DIA – SÃO MIGUEL / TERCEIRA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto de Ponta Delgada.
Serviços Incluídos no Preço: voos SATA Lisboa ou Porto/Ponta Delgada/Terceira/Lisboa ou Porto em classe “X” com direito a 23 kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto com assistência local em São Miguel e na Terceira, 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em São Miguel, 3 noites de alojamento no hotel e regime
escolhido na Terceira, taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo: 54€ sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador.
Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. Suplemento transfer para 1 pessoa: 49€ (ida e volta).

+

NEAT Hotel Avenida 
www.neathotelavenida.com

Ponta Delgada + Angra do Heroísmo
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Varandas do Atlântico 
www.hotelvarandas.com

476€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

AÇORES

+

Azoris Hotel Royal Garden

Azoris Angra Garden 



www.azorishotels.com

www.azorishotels.com

Ponta Delgada + Angra do Heroísmo

467€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

+

Pedras do Mar Resort & Spa
www.pedrasdomar.com

Fenais da Luz + Angra do Heroísmo



Terceira Mar Hotel 
www.bensaudehotels.com

604€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
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Circuitos 3 Ilhas
Pico, São Jorge e Faial
7 DIAS / 6 NOITES
1º DIA – LISBOA / PICO
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA
com destino ao Pico. Chegada ao aeroporto do Pico, acolhimento e transporte para o hotel escolhido. Alojamento.
Resto de dia livre.
2.º DIA – PICO
Dia livre para explorar a ilha do Pico. Não perca as grutas,
as extensas vinhas e o Museu do Vinho e os museus que
retratam a antiga tradição da caça à baleia.
3.º DIA – PICO/SÃO JORGE
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar,
transporte para o cais do Pico. Chegada e embarque
para transporte em barco inter-ilhas Pico » São Jorge,
acolhimento e transporte para o hotel escolhido.
Alojamento. Resto de dia livre.
4.º DIA – SÃO JORGE
Dia livre para explorar a ilha de São Jorge, com as suas

paisagens e magnífico queijo. Para descobrir as suas Fajãs,
ideais para caminhadas e parte do Património da Biosfera
da UNESCO.
5.º DIA – SÃO JORGE/FAIAL
Após pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o cais de São Jorge. Chegada e
embarque para transporte em barco inter-ilhas São Jorge/
Faial.
6º DIA – FAIAL
Livre para explorar a ilha do Faial, com as suas paisagens
bucólicas, os mistérios das grutas vulcânicas, os pitorescos
moinhos e a colorida marina da Horta são alguns dos
pontos fortes desta ilha. Não deixe de visitar também a
Ponta dos Capelinhos (espelho da força da natureza) e a
ex-libris da ilha a Caldeira ladeada por hortênsias azuis.
7º DIA – FAIAL/LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto da Horta. Chegada e
embarque no voo previsto, com destino a Lisboa. Chegada
a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no preço: voos SATA Lisboa/Pico Faial/Lisboa em classe X com direito a 20 kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto e cais/hotel/cais com
assistência local; transporte em barco inter-ilhas Pico » São Jorge e São Jorge » Faial; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido no Pico; 2 noites de alojamento
no hotel e regime escolhido em São Jorge e 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos no Faial; taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor indicativo
de 28€, sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagem operador. / Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras
de caráter pessoal. Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas. No caso de serem necessários mais que um voo inter-ilhas as taxas de aeroporto incluídas alteram.

+

Hotel Caravelas 
www.oceanohoteis.com
Pico + São Jorge + Faial
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Hotel São Jorge Garden 
www.oceanohoteis.com

+

Azoris Faial
Garden Hotel 
www.azorishotels.com

517€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

AÇORES

Circuitos 3 Ilhas
Terceira, Faial e São Miguel
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / TERCEIRA
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para as formalidades de embarque. Saída em voos SATA
com destino à Terceira.
Chegada ao aeroporto das Lajes, acolhimento e transporte
para o hotel escolhido. Alojamento. Resto de dia livre.
2º DIA – TERCEIRA
Dia livre para explorar a ilha da Terceira, marcada pelo
centro histórico de Angra do Heroísmo, Cidade Património
Mundial da Unesco.
Os quadriculados campos verdes povoados de vacas leiteiras são um cartão postal desta ilha, marcada pela história
e pelos monumentos, mas também pelas serras, campos
floridos, peculiares piscinas naturais, e pelos tradicionais
“impérios” devotados ao culto do Espírito Santo. Esta é
também uma ilha sempre em festa, pelo que de maio a
setembro não perca as Festas do Espírito Santo, as Festas
Sanjoaninas e as animadas touradas à corda.
3º DIA – TERCEIRA / FAIAL
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto das Lajes. Chegada
e embarque no voo previsto, com destino ao Faial. Chegada
ao aeroporto da Horta, acolhimento e transporte para o
hotel escolhido. Alojamento. Resto de dia livre.

4º DIA – FAIAL
Dia livre para explorar a ilha do Faial, com as suas paisagens
bucólicas, os mistérios das grutas vulcânicas, os pitorescos
moinhos e a colorida marina da Horta são alguns dos
pontos fortes desta ilha. Não deixe de visitar também a
Ponta dos Capelinhos (espelho da força da natureza) e a
ex-líbris da ilha a Caldeira ladeada por hortênsias azuis.
5º DIA – FAIAL / SÃO MIGUEL
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto da Horta. Chegada ao
aeroporto de Ponta Delgada, acolhimento e transporte
para o hotel escolhido. Alojamento. Resto de dia livre.
6º E 7º DIAS – SÃO MIGUEL
Dias livres para explorar a ilha de São Miguel, a maior do
arquipélago dos Açores, marcada pela paisagem verdejante
e pelas maravilhosas lagoas das Sete Cidades, Furnas e
Fogo. Não perca também o centenário Jardim do Parque
Botânico Terra Nostra, as ribeiras de água quente do Vale
das Furnas, a Vila da Lagoa, Nordeste, Caloura, Mosteiros e
Povoação. Perca-se também pelas ruas da marítima Ponta
Delgada, com os seus monumentos, museus e igrejas.
8º DIA – SÃO MIGUEL / LISBOA
Após o pequeno-almoço e em horário a combinar
localmente, transporte para o aeroporto de Ponta Delgada.
Chegada e embarque no voo previsto, com destino a
Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos no Preço: voos SATA Lisboa/Terceira/Horta/Ponta Delgada/Lisboa em classe “H+Y” com direito a 23kg de bagagem, transporte aeroporto/hotel/aeroporto
com assistência local na Terceira, no Faial e em São Miguel, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido na Terceira, 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhido
no Faial, 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhido em São Miguel, taxas de aeroportos, segurança e combustível (valor indicativo de 106€, sujeitas a reconfirmação e
alterações legais) e seguro de viagem operador. / Serviços Não Incluídos no Preço: outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
Notas: preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.

+

Azoris Angra Garden Hotel 
www.azorishotels.com

Angra do Heroísmo + Horta + Ponta Delgada

Azoris Faial Resort Hotel 
www.azorishotels.com

+

Azoris Royal
Garden 

www.azorishotels.com

735€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo
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+

Terceira Mar Hotel 
www.bensaude.com

Angra do Heroísmo + Horta + Ponta Delgada
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Hotel do Canal 
www.bensaude.com

+

S. Miguel
Park Hotel 
www.bensaude.com

757€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se inserem
as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem,
na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor,
Decreto-Lei número 17 /2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de
Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes fichas de
informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias Operador Turístico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938,
com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, lº B, 1600 - 196 Lisboa, titular do RNAVT 1989.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. A Soliférias, S A reserva-se o direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção
da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e
Turismo in www.provedorapavt.com; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal
in www.turismodeportugal.pt.
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que
tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada As mesmas só
poderão ser aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem No transporte internacional, em
caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar
da sua entrega. Estando em causa o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma A
apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S A sobre a entidade prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível
às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal,
de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de
transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes
marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a)€ 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
e)€ 31424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida
em veículo automóvel;
e)€ 1097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo
automóvel.
6.3 Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela
deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites
a)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda
do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4 A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração
(nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos
respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido
ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de
valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada pelos prestadores de serviços e apenas será feita mediante acordo prévio entre as partes.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal
ou familiar, (cartão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A
agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos
ou a não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, sendo ainda da
conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2 Viagens na União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União
Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B 1, Cartão do Cidadão ou outro documento que seja exigível);
Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do respetivo Cartão
Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para
realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
8.3. Viagens fora da União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2 Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por
motivos não imputáveis à agência (ex ampliação das noites de estadia, alteração
de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa
que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde
que informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados
pela cessão, os quais serão devidamente informados e comprovados pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1 Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de viagens
e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do pre-

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

teração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo
país e de acordo com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários
das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organizada, que o
faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 6 horas em relação ao
horário de chegada/partida prevista na viagem organizada. Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibilizado pela Solférias
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados nesta
brochura seguem as normas de qualidade do país de acolhimento, podendo os
mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a
agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento. Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da
responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas,
os fornecedores poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação
dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados
com duas camas ou casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa
assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos
critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de
meia pensão e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia
seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condicionada pela hora em
que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alojamento
por parte do Viajante
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do
primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem
ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até
às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas
17 h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 10 h do dia de saída
Em muitos alojamentos é solicitado uma garantia/caução, que é restituída após
a saída do Viajante e após confirmação do estado em que deixou o alojamento.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas ás crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam
aplicadas à viagem em causa.
FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem
organizada na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte, beneficia á de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente serão plenamente responsáveis
pela correta execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda
ao cliente têm uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s).
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de
todos os serviços de viagem incluídos no contrato.
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com o organizador
ou a agência de viagens.
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um
pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento
de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias
antes do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior a 8 %
do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma
redução do preço em caso de redução dos custos relevantes.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da viagem organizada, com
exceção do preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, se for caso
disso, a uma indemnização.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de uma taxa de rescisão adequada.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos
significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os
serviços não sejam executados nos termos do contrato, esta falta de conformidade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o organizador não supra esta falta.
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução deficiente dos
serviços de viagem.
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão
reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o
início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em caso de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta entidade ou, se
aplicável, a autoridade competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830,info@turismodeportugal.pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias
– Operador Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacional: www.dre.pt

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo acionamento Turismo
de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax.
211 140 830 - info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1 A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e
emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Seguradores Unidos, apólice nº
0001481167, no montante de 75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. Existem seguros
específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem
ser expressamente solicitados.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3
de julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE
Este documento é válido de e 01/05/21 a 30/04/22.
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos
programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem
nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver al-
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