Ásia

Indonésia | Tailândia
Maldivas | Dubai

África

Maurícias | Seychelles
Quénia

Caraíbas

México | Jamaica | Cuba
Rep. Dominicana

Europa

Grécia | Itália | Menorca
Maiorca | Lanzarote
Açores | Madeira

O MELHOR
PARA A SUA LUA DE MEL

A

lua de mel é uma viagem única e cheia de significado, onde se vive a felicidade do início de uma
vida a dois, constroem-se planos para o futuro, concretizam-se sonhos e criam-se memórias.
É um momento para relaxar e celebrar o amor que merece um cenário especial e inesquecível,
como os que vai encontrar nas próximas páginas que desvendam alguns dos lugares mais bonitos do
mundo. Convidamo-lo a passar por vários continentes, a atravessar diferentes oceanos e a descobrir
a nossa seleção de destinos românticos. Das praias idílicas da Tailândia aos safaris do Quénia, da
extravagância do Dubai à natureza dos Açores, passando pelas Caraíbas e várias ilhas do Mediterrâneo,
encontrará propostas pensadas para vários gostos e diferentes casais. Encontre a inspiração para uma
viagem à sua medida, quer seja para viver uma aventura, relaxar num resort à beira-mar, conectar-se
com a natureza ou explorar uma cidade. A sua jornada de sonho começa aqui.

ÍNDICE
10 ÁSIA

Indonésia | Tailândia | Maldivas | Dubai

30 ÁFRICA

Maurícias | Seychelles | Quénia

48 CARAÍBAS

México | Jamaica | Cuba | República Dominicana

68 EUROPA

Grécia | Itália | Menorca | Maiorca | Lanzarote
Açores | Madeira

98 COMBINADOS

VALOR DA VIAGEM

POR PESSOA

Apresentamos várias sugestões para
a sua viagem de sonho, adequadas
a diferentes orçamentos. Temos
pacotes para cada destino que
incluem voos, alojamentos, transfers
e seguros. Verifique, junto de cada
hotel, a que intervalo de preços
corresponde o respetivo pacote. Para
mais informações e alternativas de
destinos e hotéis, consulte os nossos
especialistas em viagens.

0 € – 749€
750€ – 1499€
1500 € – 2499€

+ 2500 €

VANTAGENS PARA NOIVOS
Os programas assinalados
com este ícone incluem
ofertas especiais para
noivos

Os programas assinalados com
este ícone incluem descontos
especiais em serviços no hotel
para noivos
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LUAS DE MEL

LUAS DE MEL

VANTAGENS
DE RESERVAR
CONNOSCO

S

omos especialistas em viagens e sabemos que
um serviço de excelência é essencial numa
lua de mel ou numas férias de sonho. Por isso,
aliamos a nossa experiência aos desejos dos nossos
clientes para aconselhar os melhores destinos,
ajustados a cada orçamento e gosto.
Tratamos de todos os detalhes para assegurar que
desfruta relaxadamente de cada momento da sua
viagem e traz uma mala cheia de boas recordações.
SOMOS MARCA DE CONFIANÇA
Desde 1840 que acompanhamos a evolução do
turismo a nível mundial, seguindo tendências e
apresentando as melhores propostas para variados
destinos. Trabalhamos diariamente para garantir que
tem uma viagem memorável e, como reconhecimento
da qualidade dos nossos serviços, temos sido, ao
longo dos anos eleitos Marca de Confiança dos
portugueses e a principal Agência de Viagens do país.
VIAJA SEGURO E SEM PREOCUPAÇÕES
Cuidamos da sua viagem desde o primeiro momento
para que não tenha preocupações. Selecionamos
criteriosamente fornecedores e parceiros, através
de análises e certificações financeiras, para garantir
a qualidade do serviço e proteção do seu dinheiro.
Incluímos um seguro de saúde atual com proteção
covid-19 e, se necessitar, estamos disponíveis para o
apoiar durante a viagem através da nossa linha 24h.
TEM OFERTAS EXCLUSIVAS
Os nossos esforços estão concentrados em conseguir
que os nossos clientes obtenham as máximas
vantagens nas suas férias. Dessa forma, procuramos
os melhores preços do mercado, apresentamos
campanhas exclusivas para clientes VA e criamos
ações de cashback, entre outras iniciativas. Além disso,
procuramos que os nossos clientes regressem com as
melhores memórias de viagens especiais, como é o
caso das luas de mel, negociando algumas ofertas
únicas para os noivos.

5

VÁ de lua de mel
e acumule saldo para mais viagens a dois

RESERVE A SUA LUA DE MEL
E GANHE 10% DESCONTO
*5% Direto + 5% em VA Abreu Card* Oferta exclusiva para noivos em programação
Turística Própria da Agência Abreu.
* Não Acumulável Com Descontos Contratuais (Exemplos: Campanhas de Mundo Abreu e Expo Abreu,
acordos com entidades terceiras, Etc.).
Condições válidas para clientes com VA Abreu Card e novas adesões”;
Para mais informações sobre as condições especiais a que está sujeita esta oferta, por favor consulte-nos

ACUMULE E VA

LUAS DE MEL

QUEREMOS
QUE TENHA O
CASAMENTO
PERFEITO

O

casamento é um marco importante na vida dos
casais. Após longos meses de preparação, a lua
de mel é um dos momentos mais esperados e
o merecido tempo a dois. A Agência Abreu quer estar
presente neste acontecimento inesquecível, garantindo
que nada será deixado ao acaso, oferecendo a primeira
prenda e organizando a sua lista de casamento, com
ofertas para quem nela participe.
OFERECEMOS A SUA PRIMEIRA PRENDA
Reserve connosco a lua de mel, apresente o seu VA
Abreu Card e receba das Viagens Abreu a sua primeira
prenda no valor de até 10% da viagem escolhida.
Oferecemos de imediato 5% de desconto direto.
E, se optar por um programa da nossa seleção,
adicionaremos mais 5% do valor ao saldo do seu cartão,
para utilizar em próximas viagens.
LISTAS DE CASAMENTO
É fácil um convidado participar na sua lista de
casamento, pois temos a maior rede de agências em
Portugal. Também pode fazê-lo online.
Connosco quem oferece também recebe! Basta
que quem contribui tenha VA Abreu Card (ou adira
gratuitamente) para atribuirmos 10% do valor* no
respetivo cartão.
Obtenha mais informações junto do seu Consultor de
Viagens e Vá de lua de mel tranquilo.

*Oferta válida para contribuições com valor mínimo de €50. A adesão
ao VA ABREU CARD é totalmente gratuita e sem qualquer encargo
financeiro.
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LUAS DE MEL

DESTINOS
DE SONHO
TODO O ANO

JANEIRO

TAILÂNDIA

FEVEREIRO

MALDIVAS

MARÇO

DUBAI

A estação seca na Tailândia é ideal
para desfrutar das cidades e praias

Mergulhar nas Maldivas, um destino
de eleição para casais e luas de mel

O exotismo do Dubai combina na
perfeição com qualquer praia exótica

+ DESTINOS DE SONHO: Austrália,
Sri Lanka, Salvador, Jamaica

+ DESTINOS DE SONHO: Filipinas,
Tailândia, Rio de Janeiro, Veneza

+ DESTINOS DE SONHO: Singapura,
Quénia, África do Sul, Japão

ABRIL

CUBA

MAIO

AÇORES

JUNHO

MÉXICO

Viajar no tempo em Cuba e viver a
alegria e os ritmos que vibram na ilha

Uma altura tranquila e clima ameno
para desfrutar da natureza dos Açores

Abrir a época balnear nas Caraíbas,
com a História e os sabores do México

+ DESTINOS DE SONHO: Miami,
Malásia, Polinésia Francesa, Hawai

+ DESTINOS DE SONHO: Fiji,
Madeira, Nova Iorque, Moçambique

+ DESTINOS DE SONHO: Santorini,
Maiorca, Ilha do Sal, R.Dominicana

LUAS DE MEL

JULHO

MENORCA

AGOSTO

QUÉNIA

SETEMBRO

MAURÍCIAS

As temperaturas sobem e o mar
começa a aquecer na ilha de Menorca

Safari no Quénia durante a migração,
um espetáculo da vida selvagem

Terminar o verão nas Maurícias, um
paraíso tropical em pleno Índico

+ DESTINOS DE SONHO: Tanzânia,
Costa Amalfitana, Mykonos, Cuba

+ DESTINOS DE SONHO: Indonésia,
Lanzarote, Boavista, Porto Santo

+ DESTINOS DE SONHO: Maldivas,
Sardenha, São Tomé, Marrocos

OUTUBRO

ITÁLIA

NOVEMBRO

SEYCHELLES

DEZEMBRO

REP. DOMINICANA

Descobrir todos os encantos de Itália e
apreciar os incríveis pores-do-sol

O mar das Seychelles é ainda mais
deslumbrante nesta altura do ano

Aproveitar os últimos dias do ano nas
Caraíbas, na República Dominicana

+ DESTINOS DE SONHO: Seychelles,
São Miguel, Maurícias, F. Noronha

+ DESTINOS DE SONHO: Dubai,
México, Costa Rica, Maragogi

+ DESTINOS DE SONHO: Nova
Zelândia, Índia, Bahamas, Zanzibar
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LUAS DE MEL

LUAS DE MEL

ÁSIA

DO EXOTISMO À NATUREZA
INDONÉSIA | TAILÂNDIA | MALDIVAS | DUBAI
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LUAS DE MEL

VIAGENS EM BALI
DIA 1
Lisboa
Porto
Faro

DIA 2 | 3
Bali

DIA 4 | 5 | 6 | 7
Ubud

DIA 8 | 9
Gili Trawangan

DIA 10
Bali
Lisboa
Porto
Faro

DIA 1
Lisboa
Porto
Faro

DIA 2 | 3
Bali

DIA 4 | 5 | 6 | 7
Ubud

DIA 8 | 9
Gili Trawangan

DIA 10
Bali

DIA 11
Lisboa
Porto
Faro

LUAS DE MEL

Indonésia

13

Espiritualidade, luxo e beleza natural
combinam-se num ambiente ideal para o início
de uma vida a dois

A

Indonésia contempla mais de 17 mil ilhas, inúmeros templos
e carrega um semblante espiritual visível em poucos países.
Entre as ilhas, Bali, a Ilha dos Deuses, é a protagonista deste

maravilhoso cenário de templos, arrozais e indescritível pôr-do-sol.
Uma viagem verdadeiramente inspiradora, onde os casais se irão sentir
totalmente renovados pela magia e paz que se faz sentir no maior
arquipélago do mundo.
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Nusa Dua
Beach Hotel
& Spa

S

emelhante a um palácio balinês, com acesso direto
à praia e uma piscina em tons turquesa e formato
de lagoa, este resort encantador é ideal para passar dias
ensolarados. Acorde num quarto com vista para os jardins
tropicais, mergulhe na praia de areia branca, relaxe no spa
do hotel com os tratamentos conjugados para casais e
termine o dia com um cocktail ao pôr-do-sol. Aproveite os
5 restaurantes e as atividades disponíveis, como mergulho,
windsurf, vela, canoagem, ténis, voleibol de praia, squash
e snooker.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A oportunidade de provar uma refeição em
três dos mais reconhecidos restaurantes do
destino

LUAS DE MEL

Villa Almarik
Gili

N

a bonita ilha de Gili Trawangan, com praias de areia
branca, águas quentes e uma emocionante zona de
mergulho, este resort é um verdadeiro refúgio tropical.
Combina os elementos naturais com o conforto e
elegância dos quartos e serviços do resort. Poderá viver
momentos românticos em passeios a pé, de bicicleta
ou de carruagem puxada por cavalos. A uma curta
distância encontra restaurantes, bares e animação. A ilha é
facilmente acessível por barco rápido de Bali ou por voo e
transporte local de Lombok.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O clube de mergulho Gangga Divers integrado
na Villa (certificado PADI 5 Star Dive Resort).

15

16

LUAS DE MEL

Tailândia
Todos os encantos da Ásia
“num
só destino, perfeito

para criar memórias inesquecíveis

VIAGENS NA TAILÂNDIA
DIA 1
Lisboa
Porto ou
Faro

DIA 1
Lisboa
Porto ou
Faro

DIA 2 A 5
Bangkok

DIA 2 A 5
Bangkok

DIA 5 A 6
Phuket
Ilhas Phi Phi

DIA 5 A 9
Phuket

DIA 7 E 8
Krabi

DIA 10
Lisboa
Porto ou
Faro

DIA 9
Bangkok

DIA 10
Lisboa
Porto ou
Faro

”

LUAS DE MEL

A

s paisagens idílicas, a água
cristalina, as praias de areia
branca e a densa vegetação
de tom esverdeado têm uma
morada. E não é só nos nossos
sonhos! Viajando até ao sudeste
asiático encontramos a Tailândia.
Um país cuja riqueza cultural e
natural é incontestável e onde
encontramos gente hospitaleira,
gastronomia rica e variada e uma
fauna e flora de invejar.
As praias de areia branca com
palmeiras na costa e águas límpidas
não são fruto da nossa imaginação.
Aqui o paraíso existe e tem um
nome, ou neste caso vários...
Phuket, Krabi, Ko Phi Phi, Ko Samui
são apenas alguns dos exemplos
que pintam a costa tailandesa em
diferentes tons de azul e fazem as
delícias dos casais que adoram
fotografar, fazer mergulho ou
simplesmente nadar em águas
quentes.
De norte a sul da Tailândia, não
faltam experiências únicas que
dificilmente encontrarão noutro sítio
do mundo. O mercado flutuante de
Bangkok, sendo um ritual tão típico,
consta em quase todas as to do lists.
Para os amantes de animais, dar
banho aos elefantes no Santuário
em Chiang Mai é quase obrigatório
e sem dúvida inesquecível.
E para os aventureiros, mergulhar
nas águas da Tailândia e assistir a
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toda a agitada vida subaquática é
imperdível.
Bangkok e Chiang Mai são duas
cidades de paragem essencial na
busca pelos tesouros tailandeses.
A frenética Bangkok, sendo a
capital, é conhecida pela sua vida e
movimento e é onde tudo acontece.
Se procura antes tranquilidade e
o contacto direto com a cultura,
religião e beleza do país então
Chiang Mai é para si. Situada a norte
da Tailândia, convida a passeios
pelos mais belos templos bem
como a incríveis experiências no
Santuário dos Elefantes.
Os elefantes, símbolo do país, são
considerados animais sagrados e
representam três pilares: a religião, a
nação e o rei.
A riqueza cultural da Tailândia conta
com uma mistura de influências
bem como características únicas
do seu povo nativo. Essencialmente
budista, o país dos sorrisos, estampa
a simpatia do povo e a cozinha
tailandesa é outro dos encantos que
atrai tantos viajantes ao país. Quer
conhecer os sabores tailandeses?
Então experimentar a street food
deve constar nos seus planos, sem
esquecer que, tradicionalmente, a
comida tailandesa é comida com
a mão. Termine a sua viagem em
beleza com uma famosa massagem
tailandesa em casal, que é o mote
ideal para querer voltar!
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SAii Phi Phi
Island Village

A

vida dificilmente pode melhorar quando escolhe o
Phi Phi Island Village Beach Resort para passar uns
dias inesquecíveis. Um resort tropical de sonho, com a
sua própria praia privada e isolada em Loh Ba Gao, e com
vistas deslumbrantes do mar turquesa de Andaman. Tudo
isto em 28 hectares de coqueiros com perfumados jardins
tropicais e, claro, praias de areia branca. Este é o refúgio
romântico perfeito.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A experiência da cerimónia de casamento à
beira-mar.

LUAS DE MEL

O que não pode perder
neste hotel?
O clube de mergulho Gangga Divers integrado
na Villa (certificado PADI 5 Star Dive Resort).

Railay Village
Resort Krabi

U

m refúgio a dois, no meio da Praia de Railay
West, totalmente rodeada pelas famosas falésias
calcárias de Krabi e acessível apenas por barco. O Railay
Village Resort & Spa é um pequeno resort que oferece
acomodações confortáveis com vista para a piscina, bem
como tratamentos de spa e boa comida num restaurante
de praia. Experimente snorkeling, explore as grutas e
montanhas ou passeie de barco pelas ilhas, entre as quais
as mundialmente famosas Ilhas Phi Phi.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O luxo, a privacidade e a tranquilidade junto
ao mar
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MALDIVAS

LUAS DE MEL

O lugar perfeito para tirar os sapatos e
desligar do mundo, aproveitando apenas a
companhia um do outro

M

ar cristalino e calmo, paisagens deslumbrantes, temperaturas elevadas durante
todo o ano, vida marinha em abundância, bungalows sobre as águas e muitas
experiências divertidas e românticas. Em pleno Oceano Índico, é destino

de eleição de noivos que procuram a tranquilidade, em hotéis de luxo. As atividades
aquáticas ajudam a explorar os encantos que se distribuem por 26 atóis e 1190 ilhas com
hipnotizantes recifes, que acomodam mais de 2.000 espécies de vida marinha como
golfinhos e tartarugas marinhas. Parece o resumo do paraíso, mas estamos a falar das
Maldivas!
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Anantara Dhigu

A

corde com vista para o profundo e infinito azul do Oceano Índico
e dê um mergulho matinal nas águas calmas de uma lagoa azul,
passeie de caiaque até à ilha Gulhi Fushi para praticar snorkeling
ou relaxe no Anantara SPA localizado sobre a água. No Atol Malé
do Sul e apenas 35 minutos de lancha do aeroporto, encontra luxo,
privacidade e qualidade ao mesmo tempo que cria uma profunda
ligação com a natureza.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O iate do hotel onde se pode aventurar mar
fora.

Meeru Island

U

ma pequena ilha tropical com praias de areia branca
deslumbrantes, palmeiras majestosas, águas quentes e um pôrdo-sol maravilhoso! No Atol Malé do Norte e a 50 minutos de lancha
do aeroporto, este é o único resort na ilha de Meerufenfushi, perfeito
para desfrutar da privacidade e intimidade de um ambiente isolado,
tranquilo e natural. Viva a atmosfera casual, onde “sem sapatos, sem
notícias” é a promessa.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Um jantar privado na praia, à luz de velas e sob
as estrelas
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Villa Almarik
Oblu By
Gili
Atmosphere
C
At Helengeli

om praias de areia branca, águas quentes e zona
de mergulho emocionante, a localização da
Villa Almarik é um refúgio ideal. A combinação dos
elementos naturais com o conforto e elegância dos
m resort vibrante e moderno, com coloridas villas,
quartos e serviços do resort são uma receita para o
cozinha mundial de qualidade e regime tudo incluído.
paraíso. Gili Trawangan é facilmente acessível por barco
No Atol Malé do Norte e a 50 minutos de lancha do
rápido da vizinha Bali ou por voo e transporte local do
aeroporto, esta ilha tem uma localização incomparável
aeroporto internacional de Lombok.
para mergulho e snorkellig com o seu recife repleto de
vida marinha a apenas alguns metros da praia. Depois de
um dia dedicado ao mar, pode aproveitar o Elena Spa para
relaxar e terminar com uma festa na praia ao luar.

U

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O snorkeling para observar um dos melhores
recifes exóticos das Maldivas.
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Sun Island

U

m jardim exótico no meio de um oceano é o cenário
idílico onde se situa o maior resort das Maldivas. Há
tempo para aproveitar a tranquilidade do paraíso mas
também para se aventurar nos vários desportos aquáticos.
Experimente os 7 restaurantes que variam entre marisco,
cozinha italiana e tailandesa e divirta-se ao som de música
ao vivo e com os espectáculos culturais.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O romântico restaurante italiano sobre a água

unfettered
paradise

Inspired by natural
elegance lifestyle on
a private luxury island,
a resort with
a barefoot chic spirit.
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DUBAI

Um destino vibrante e ultra-futurista, repleto
de experiências surpreendentes, onde tudo é
possível

O

Dubai é a síntese da
extravagância, do luxo e da
ostentação. Ultrapassando
todos os limites da arquitetura, o
Dubai ergueu-se surpreendentemente
do deserto, quase desafiando as leis
da natureza e, oferece hoje atrações
turísticas praticamente infinitas a casais
que procuram dias de aventura e
romance num destino surpreendente e
cosmopolita.
Na chegada ao Dubai passamos de
estar no céu a olhar pela janela do
avião, para passar as primeiras horas
em terra a olhar para o céu. Por isso,
o melhor é mesmo subir a um dos
grandiosos edifícios e admirar a
espetacular vista. Para quem não tem
vertigens, é possível obter uma vista de
360º sobre a cidade subindo ao 124º
andar do Burj Khalifa, um dos mais altos
e famosos arranha-céus.
Os casais mais destemidos têm várias
opções cheias de adrenalina! Na
Palm Jumeirah, no complexo do Hotel
Atlantis the Palm, encontra a torre
de Poseidon, uma das maiores do
mundo, onde se pode escorregar nas
suas muitas curvas e contracurvas. No
Dubai Aquarium é possível mergulhar
com tubarões, passear de barco ou
experimentar snorkeling no aquário
gigante com mais de 140 espécies
marinhas. Não esqueça a GoPro, pois
vai querer registar tudo o que viveu.

Se procura emoção e romance, as
atividades no deserto são obrigatórias
e inesquecíveis em qualquer altura
do dia. Pode fazer um safari, passear
de camelo, fazer uma refeição e ver o
nascer ou o pôr-do-sol num cenário
sensacional. Se quiser fugir ao calor,
no interior do Mall of the Emirates,
pode praticar esqui e snowboard
e na Jumeirah Beach pode beber
um refresco numa espreguiçadeira,
andar de jet-ski ou usufruir dos vários
restaurantes.
Reserve um dia para compras no
Dubai Mall, um dos maiores centros
comerciais do mundo e passe pelo
centro de arte do Dubai, o Alserkal Art
District, onde todos os artistas têm
espaço. Visite ainda a bela Mesquita
de Jumeirah e aproveite para conhecer
mais sobre a arquitetura islâmica e a
cultura muçulmana.
À noite assista ao espetáculo das
fontes que combina o ritmo da água e
música numa emocionante coreografia.
Pode ser visto de vários pontos da
downtown, mas o ideal é ver de perto.
E se quiser prolongar a animação,
existem bares e discotecas para todos
os gostos e estilos, a maioria dentro
dos hotéis. Aproveite tudo o que este
destino tem para oferecer ou faça do
Dubai um ponto de partida para uma
lua-de-mel inesquecível.
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Millennium Place
Marina

P

erto da famosa Palmeira, junto da Praia e das Torres
da Marina e a uma curta caminhada do metro, este
é o local perfeito para noivos exploradores que querem
aproveitar as maravilhas que o destino oferece. Encontra
centros de compras e lojas nas proximidades e opções
para uma saída à noite a dois. Durante a sua estadia pode
refrescar-se na piscina, exercitar-se no centro de fitness
ou viver uma experiência gastronómica no primeiro
restaurante Masterchef com pratos criados pelos antigos
concorrentes e vencedores do programa.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Jante com estilo no MasterChef, o TV
Experience, o primeiro restaurante deste tipo
no Dubai
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O que não pode perder
neste hotel?
O clube de mergulho Gangga Divers integrado
na Villa (certificado PADI 5 Star Dive Resort).

Anantara The Palm
Dubai Resort

E

leve a sua experiência ficando alojado num verdadeiro
símbolo da excentricidade, a famosa palmeira de
Jumeirah. A herança tailandesa deste resort funde-se com
o seu design contemporâneo, onde espaçosos quartos
e vilas proporcionam um refúgio luxuoso. Este é o local
ideal para relaxar depois de dias de experiências únicas,
quer seja na praia, nas três lagoas com acesso direto ou
no SPA. Explore os vários restaurante ao longo da Palmeira
que representam um amostra dos vários tipos de cozinha
mundial.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A Villa Overwater com painéis de piso de vidro
que permite olhar para o espetacular mundo
aquático do Golfo Pérsico
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África
DO DESERTO À PRAIA

MAURÍCIAS | SEYCHELLES | QUÉNIA
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Maurícias

Praias desertas e falésias vulcânicas, juntando
tudo o que a Natureza tem de melhor

R

econhecida como uma das mais românticas do mundo, a
ilha das Maurícias continua a ser uma excelente escolha
para recém-casados, onde a exuberante vegetação se
mistura com o magnífico azul do oceano e areias brancas. No
coração do Índico, está rodeada de uma barreira de coral que
torna o mar calmo, sendo um destino perfeito para relaxar. Mas
a ilha é muito mais do que cenários paradisíacos, está repleta
de lugares históricos, diversidade cultural e um povo caloroso e
acolhedor!
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Radisson Blu Azuri
Resort & Spa

C

om uma localização soberba nas areias de uma praia
idílica, este resort fica localizado em Haute Rive, a 25
km da capital de Port Louis. Aproveite para mergulhar no
mar ou na piscina, deliciando-se de seguida com iguarias
culinárias num dos 3 restaurantes e bares que oferecem
cozinha local, mediterrânea e internacional. É um retiro
ideal para casais.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O soberbo SPA e Welness Center
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Hotel Ambre
[Maiores 18 anos]

U

m verdadeiro paraíso tropical que combina
simplicidade e sofisticação, proporcionando umas
férias inesquecíveis com tudo incluído. Aqui apreciam-se
todos os momentos do dia, num cenário deslumbrante, ao
longo da baía protegida de Palmar. Celebre o amanhecer
com uma sessão de yoga na praia, seguida de uma
bebida desintoxicante e um pequeno-almoço saudável
ou saboreie um cocktail enquanto aprecia o pôr-do-sol. À
noite jante a dois à luz de velas e sob as estrelas e divirtase nas animadas festas.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O nascer do sol a iluminar a praia de areia
branca em frente ao hotel

36

LUAS DE MEL

Riu Le Morne
[Maiores 18 anos]

C

om acesso direto à praia e quartos acolhedores
com vista para o jardim ou para o mar, neste hotel
não faltam opções para os seus dias, entre as piscinas, o
Renova Spa e as atividades de entretenimento diurnas e
noturnas. Localizado na Península de Le Morne, a sudoeste
da ilha, faz parte de um complexo juntamente com o hotel
Riu Creole. Divirta-se com o programa artístico-criativo
RiuArt, a música ao vivo e os desportos aquáticos.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A experiência gastronómica nos restaurantes
que contam com uma grande variedade de
produtos frescos e preparados na hora
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Lux Belle Mare
Resort & Villas

S

inta a energia vibrante da vida numa ilha num hotel
de luxo cheio de experiências inesquecíveis. Tome o
pequeno-almoço com os pés no mar de uma das mais
belas praias de areia branca das Maurícias, passeie em
redor da lagoa cintilante e mergulhe numa enorme piscina.
Entre num verdadeiro paraíso para os apreciadores de
comida, com a sua própria quinta orgânica que serve
de base aos fabulosos restaurantes onde se fazem
experiências criativas. Aprecie os sabores únicos das
marcas próprias de café e gelados.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O cinema privado ao ar livre ou jantar a dois na
praia

“

For over 14 years, I’ve been
refining my eye for detail and
flair for finesse to amaze you.
Reaz, Restaurant Supervisor
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Seychelles
Um destino exclusivo, com praias
paradisíacas e magia para descobrir
em cada ilha

C

om praias de água cristalina e areia branca e fininha, as ilhas Seychelles
são das mais fascinantes do Índico pela sua indiscutível beleza natural.
Os amantes da natureza ficarão impressionados com a fauna e flora que
encontrarão em caminhadas pelas florestas tropicais, selvagens e intocadas - reza
a lenda que piratas escondiam aqui os seus tesouros! Este arquipélago africano
conta com 115 ilhas que mais parecem de outro mundo, cuja magia vale a pena
descobrir e das quais destacamos Mahé, Praslin e La Digue.
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Avani Barbarons
Seychelles
Resort

U

m esconderijo pacífico na costa oeste de Mahé que
ostenta a muito procurada felicidade à beira-mar areias brancas e suaves e águas azul-turquesa cintilantes.
O hotel está aninhado numa baía idílica protegida,
garantindo que a praia é a sua imagem perfeita durante
todo o ano. Com três restaurantes, um bar e um sereno
AvaniSpa, ocupe e gaste o merecido “tempo para nós”
neste fantástico alojamento.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Final de tarde no Gravity, o bar com melhor
sunset da ilha

Constance
Ephelia Resort

S

ituado em duas das mais belas praias de Mahé, e com
vista para as águas protegidas de Port Launay, este
resort oferece tudo o que constitui um retiro tropical.
Embora seja o maior resort da região, os extensos
terrenos, o acesso a duas praias e a variedade de opções
gastronómicas e de lazer fazem com que encontre
facilmente a tranquilidade a dois, merecida nesta viagem
especial.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O ambiente onde os seus sentidos são
revividos
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Quénia

Uma sintonia perfeita
“
entre a aventura dos safaris

”

e os mergulhos em praias idílicas

LUAS DE MEL 45

O

s dias começam cedo quando se trata de imergir no
meio da natureza para assistir ao espetáculo que a vida
selvagem proporciona. Há quem diga que é a viagem de
uma vida, carregada de memórias e cenários inesquecíveis.
É impossível para os recém-casados não se surpreenderem com
o romance e as experiências únicas que vivem no Quénia, entre
safaris, passeios de balão sobre a savana, visitas às tribos, praias
e pores-do-sol deslumbrantes.

VIAGENS NO QUÉNIA
DIA 1
Lisboa
Porto
Faro

DIA 1 E 2
Nairobi

DIA 3
Nairobi
Masai
Mara

DIA 4
Masai Mara

DIA 5
Masai Mara
Lago
Naivasha

DIA 6
Lago
Naivasha
Parque
Nacional De
Amboseli

DIA 7 E 8
Parque
Nacional
de Tsavo

DIA 9
Parque
Nacional de
Tsavo
Malindi

DIA 10 A 13
Malindi

DIA 14
Malindi
Nairobi

DIA 15
Lisboa
Porto
Faro
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Lake Naivasha
Sopa Lodge

S

inta a magia de África, levando consigo as melhores
recordações de uma lua de mel inesquecível. Situado
nas margens do Lago Naivasha, um dos dois lagos de água
doce do Vale do Rift, este alojamento com design artístico
e inovador, está perfeitamente integrado com a natureza
sendo possível observar alguns animais que passeiam
pelos jardins.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A girafa residente do resort
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Sandies Tropical
Village

U

m oásis em plena costa de areia prateada de Malindi
onde a tradição queniana e modernidade se aliam para
proporcionar o melhor dos dois mundos. Edifícios brancos
com telhados de palha de palmeira surgem entre as
imponentes árvores de Neem e as preguiçosas buganvílias
criando um cenário único. A paz e tranquilidade que
este lugar transmite só é quebrada pelas atividades e
entretenimento que oferece.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O regime tudo incluído que é o melhor da
região
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Caraíbas
VIVER O MAR DO CARIBE

MÉXICO | JAMAICA | CUBA | REPÚBLICA DOMINICANA
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MÉXICO
Escolher por onde começar é o mais difícil
num destino com tanto para descobrir

LUAS DE MEL

F

alar do México, é falar de
um país vibrante, intenso,
cheio de cor e com
identidade. Povos ancestrais,
legado arqueológico único,
cultura, arte e gastronomia
internacionalmente
reconhecida, são algumas das
descobertas que marcam a
viagem por um destino repleto
de natureza luxuriante, mar
de tons azuis e maravilhas
subterrâneas.
A Península de Yucatán não
desilude. Este recanto é o ponto
de partida para a descoberta
de praias paradisíacas, perfeitas
para apreciar verdadeiramente
o momento enquanto flutua
nas águas quentes e cristalinas,
mas também para conhecer

51

as origens do México e das
suas civilizações antigas,
com construções muito bem
preservadas e imponentes, que
proporcionam uma viagem
dentro de outra. Viva uma
experiência inesquecível a
dois, explorando o espetacular
património subterrâneo e
nadando em cenotes de
cortar o fôlego. Este destino
é também perfeito para
casais amantes de compras,
de diversão noturna e
apreciadores de sabores
autênticos. Quem aqui chega
certamente partirá com o
coração cheio e guardará
na memória a celebração de
momentos únicos a dois, e a
imagem de um destino incrível.

52

LUAS DE MEL

HOTÉIS • CANCUN E PLAYA MUJERES

Hotel Secrets The
Vine Cancun
[Maiores 18 anos]

U

m imponente e elegante edifício que recebe com uma
maravilhosa lareira, num ambiente acolhedor, ergue-se
perto do coração de Cancun. Em frente a uma maravilhosa
praia de areia branca e água azul turquesa conta ainda
com várias piscinas em diferentes pisos.
O serviço Unlimited-Luxury®, a ampla variedade de cozinha
internacional e opções de comida saudável, o programa
de libertação de tartarugas (ocorre em meses específicos
do ano) e o ambiente elegante e atrevido são algumas das
razões para escolher este hotel.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Os sofisticados quartos e suites com vistas
fabulosas sobre o oceano ou sobre a lagoa
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Secrets Playa Mujeres
Golf & Spa Resort
[Maiores 18 anos]

E

m pleno condomínio fechado de Playa Mujeres, onde se
encontram as famosas praias de areia branca, este resort é
perfeito para umas férias românticas. Conta com uma localização
privilegiada, a 10 minutos da zona comercial e da vida noturna da
cidade de Cancun e ao lado de um campo de golfe de 18 buracos,
projetado por Greg Norman. Pode aceder ao resort vizinho, o Dreams
Playa Mujeres Golf & Spa Resort, ao serviço Unlimited-Luxury®, a uma
ampla variedade gastronómica e mergulhar na piscina infinita.

Preço:
O que não pode perder neste hotel:
As elegantes suites e junior suites, algumas
com piscina privada.

Riu Palace Costa
Mujeres

A

diversão e a tranquilidade combinam perfeitamente neste hotel
localizado em Playa Mujeres. Conta com amplas instalações,
elegantes suites e junior suites, algumas com piscina privada,
restaurantes que proporcionam novas experiências gastronómicas
e atividades de entretenimento, incluindo desportivas para desfrutar
da sua estadia ao máximo. Pode aceder ao hotel vizinho, o Riu
Dunamar e passar momentos de diversão no parque aquático e na
discoteca Pacha. No Renova Spa encontra verdadeiros momentos de
relaxamento.

Preço:
O que não pode perder neste hotel:
A zona privada de praia para usufruir
tranquilamente da bela praia de areia branca
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HOTÉIS • RVIERA MAYA

Hotel Bahia
Principe Luxury
Akumal

L

uxo e exclusividade junto a uma belíssima praia com
zona só para adultos e proximidade dos principais
vestígios arqueológicos maias. Novas e remodeladas
instalações integram elementos decorativos e cores das
tradições maias, a ampla oferta culinária inclui várias
opções de restaurantes à la carte e no buffet, o spa tem
tratamentos e rituais que revitalizam a energia do corpo e
da mente e o entretenimento conta variadas atividades.
As comodidades deste resort permitem-lhe desfrutar de
dias magníficos a dois mas vale a pena explorar as zonas
circundantes com exuberantes florestas tropicais, ruínas
antigas e aldeias cheias de vida, para uma experiência
inesquecível.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A piscinas em forma de lagos e rios com um
belo deck à beira-mar.
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Secrets Maroma Beach
Riviera Cancun
[Maiores 18 anos]

E

ste resort é um lugar de fantasia e o cenário, por excelência, para
a tranquilidade e o romance. Aqui pode viver uma experiência
extraordinária a dois, relaxando num dos muitos recantos privados e
isolados do hotel ou na reconhecida praia, considerada como uma
das mais românticas do mundo. A atenção pelo detalhe, a requintada
arquitetura, as suites desenhadas para refletir o romance e encanto das
vilas mediterrânicas, a ampla variedade de cozinha internacional e a
piscina infinita com vista para o mar fazem deste local um esconderijo
inesquecível. Usufrua do serviço Unlimited-Luxury® e das inúmeras
opções de diversão.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Considerado como a “obra prima” da marca
Secrets, encontra-se escondido numa das
praias mais virgens e famosas do México.

Iberostar Grand
Paraíso
[Maiores 18 anos]

H

otel com acesso direto à praia, de elegante arquitetura que
respira tranquilidade e conforto. Aqui pode descobrir o novo
conceito Iberostar Aliveness, para se conectar consigo próprio e com
a natureza. Mime-se numa sessão no Spa Sensations, pratique golfe no
campo de 18 buracos, projetado por P.B.Dye ou descanse na praia ou
numa das piscinas do hotel. Encontre tempo para tudo, para namorar
e viver momentos únicos na escola de mergulho ou as aulas de
navegação, culinária e dança.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Os 5 restaurantes de especialidades que
despertam até os paladares mais exigentes

JAMAICA
Relaxe a dois num oásis
conhecido pela música
e pelo estilo de vida descontraído

O

s povos indígenas da ilha
chamavam-na de “terra
da madeira e da água”
e não é por acaso. A Jamaica
é um verdadeiro oásis, onde a
vegetação e a água abundantes
criam recantos verdadeiramente
apaixonantes e cenários perfeitos
para casais românticos. Montego
Bay, Negril e Ocho Rios são os
locais mais procurados com
praias tranquilas e paradisíacas,
protegidas por barreiras
naturais de recifes, e cascatas
de perder o fôlego. Desvende
alguns dos segredos desta ilha
em casal, como a imperdível
Dun’s River Falls em Ochos Rio,
as lagoas paradisíacas como a
Blue Laggon em Port Antonio,

a famosa Doctor’s Cave Beach
em Montego Bay e um dos mais
bonitos pores-do-sol das caraíbas
em Negril. Aproveite para praticar
desportos aquáticos, mergulhar
e explorar a riqueza marinha.
Descubra, ao som do reggae, a
influência africana numa cultura
e um modo de vida únicos,
donde se destaca a paixão pelo
desporto e a profunda ligação
com a música. Aproveite para
conhecer a famosa vila de Nine
Mile, onde nasceu Bob Marley, e
visite as plantações de café das
Blue Montains onde pode ver o
modo como são processados os
grãos. Com tantos argumentos
consegue resistir?
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Riu Palace
Tropical Bay

E

ncontra-se situado sobre a praia de Negril, uma
das mais impressionantes da Jamaica e é uma das
melhores opções hoteleiras, graças às suas instalações
completas e ao serviço exclusivo que esta cadeia hoteleira
oferece. Com acesso direto à praia, possui restaurantes
que proporcionam novas experiências gastronómicas e
onde poderá degustar os melhores pratos internacionais,
japoneses e italianos, ou provar o melhor barbacue
jamaicano à beira-mar. O Renova Spa com diferentes
tratamentos e uma variedade de serviços para que a
estadia seja desfrutada ao máximo. Não faltam atividades
de entretenimento diurnas e noturnas.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O programa de animação da cadeia RIU Hotels
& Resorts, incluindo espetáculos e música ao
vivo
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Bahia Principe Grand
Jamaica

E

dificado no belo estilo vitoriano, encontra-se em frente ao mar
e com acesso a uma linda praia privada em Runaway Bay, a 50
minutos do aeroporto de Montego Bay e a 30 minutos de Ocho Ríos.
Aproveite a localização para passear, refresque-se na praia ou nas
enormes piscinas interligadas entre si e rodeadas por exuberantes
jardins tropicais e termine o dia nas espaçosas e elegantes suites
com cama de dossel, banheira de hidromassagem e varanda
ou terraço, ideais para relaxar. Revitalize-se no spa, participe nas
variadas atividades que acontecem desde o nascer até ao pôr-dosol ou deguste os magníficos pratos da ampla oferta culinária dos
restaurantes de especialidades, a la carte ou no buffet.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Receba uma massagem com óleo de ganja
com a sua cara-metade ao som de música
jamaicana muito relaxante

Secrets Wild Orchid
Montego Bay
[Maiores 18 anos]

L

ocalizado em frente a uma idílica e exclusiva praia de areia branca e
um mar de água calma e azul turquesa poderá viver neste paraíso
dias gloriosos e noites românticas. O seu refúgio exclusivo na Jamaica
fica a apenas 20 minutos do aeroporto de Montego Bay e faz parte
de um complexo, onde terá a liberdade para desfrutar ainda dos
espetaculares cenários e serviços do hotel vizinho, o Secrets St. James
Montego Bay 5*. O serviço Unlimited-Luxury® , a grande variedade de
cozinha local e internacional, as várias opções de restaurantes gourmet
a la carte ou no buffet, a ampla piscina de borda infinita e o Secrets Spa
by Pevonia® são algumas das razões para escolher este hotel. Se optar
pelo serviço Preferred Club, terá uma experiência exclusiva de luxo com
áreas privada.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As elegantes e luxuosas suites e junior suites,
algumas com vistas fabulosas sobre o mar ou
acesso direto à piscina
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CUBA
A carismática ilha que desperta
todos os sentidos numa romântica
viagem pelo tempo

Q

uem nunca ouviu falar
de Cuba? Um destino
icónico, apaixonante
e irresistível em pleno mar das
Caraíbas, onde o património
histórico e cultural transporta
para outras dimensões temporais
e as praias de areia branca,
águas turquesa e temperaturas
cálidas não deixam ninguém
indiferente. Os conhecidos
sons dos instrumentos e vozes
cubanas emanam calor e
alegria e os cheiros da ilha, dos
famosos charutos, do rum e do
café, contagiam. Um verdadeiro
tesouro para descobrir a dois.
HAVANA
Colorida, quente e com ritmo,
assim é Havana. A emblemática
capital de Cuba, tem um
charme inigualável, com o
centro histórico cada vez mais
reconstruído onde circulam os
seus carros antigos tão bem
preservados. Vale a pena passear

a pé pelas estreitas ruelas, entre
pitorescas e coloridas casas
velhas que criam postais únicos.
À noite a diversão é garantida,
aventure-se pelos muitos bares
espalhados pela cidade e
atreva-se a aprender em casal
as quentes danças latinas entre
o mambo, o bolero, a salsa e o
chachachá.
VARADERO
Ainda que Havana seja paragem
obrigatória, é Varadero que
atrai mais gente à ilha. Famosa
pelas maravilhosas praias, toda
a zona tem grande diversidade
natural onde pode conhecer
o ecossistema pantanoso da
península de Zapata, passear
em lagoas, visitar grutas, e
praticar todo o tipo de desportos
aquáticos. E, apesar dos hotéis
terem tudo incluído, não
faltam opções na cidade entre
restaurantes, bares e discoteca
para animar os seus dias e noites.
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Hotel Iberostar
Selection
Varadero
L

ocalizado em Varadero tem, de um lado, um mar
quente e cristalino, e do outro, a reserva natural de
Varahicacos. O hotel oferece variado leque de opções
para que possa apenas descansar ou divertir-se. O que
pode fazer para aproveitar os momentos com a sua cara
metade? Bronzear-se n uma magnífica praia com acesso
direto, de areia branca e mar de tons azuis, aventurar-se
no centro de mergulho onde pode explorar o mundo
subaquático da ilha, ficar em forma nas várias atividades
desportivas disponíveis, aprender a fazer cocktails,
deliciar-se nos restaurantes de especialidades e relaxar no
Spa Sensation. Descubra parte da cultura de Cuba através
da sua música, aprenda a dançar salsa e divirta-se nos
espetáculos noturnos. Não tenha pressa, há tempo para
viver todas estas experiências, a dois.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Desfrutar de uma massagem numa das praias
mais famosas do mundo
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Meliá Internacional
Varadero

M

ajestoso, imponente e inovador, um ícone com localização
privilegiada, em frente a uma inesquecível praia, considerada
uma das mais bonitas de Varadero. Não perca a possibilidade de se
instalar num dos mais recentes hotéis desta estância balnear, com
uma excelente vista para o mar e grandes áreas de jardins, 6 piscinas,
uma enorme variedade de restaurantes com pratos locais e cozinha
internacional e atividades de entretenimento diurno e noturno. O
fabuloso YHI Spa, no último andar do hotel, conta com uma ampla
variedade de tratamentos e uma piscina de borda infinita com vista
para o mar, que é também uma das atrações deste resort. Opte pelo
serviço The Level e faça um upgrade na sua lua de mel, obtendo o
serviço mais diferenciado e personalizado da Meliá, com acesso a
espaços reservados e ambientes mais íntimos, que favorecem a paz
e tranquilidade.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A intensa experiência de degustações nos
mais de 20 restaurantes e bares temáticos

Hotel Royalton Hicacos
Resort & Spa
[Maiores 18 anos]

E

ste fantástico Resort, galardoado com o prémio de World Luxury
Hotel Award 2020, combina a encantadora cultura cubana com
o serviço de luxo e a atenção pelo detalhe. Pensado para os clientes
mais exigentes, oferece uma experiência autêntica com acesso
direto a uma fantástica praia e é o local perfeito para relaxar.
O conceito All-In Luxury® , as suites e junior suites, bem decoradas e
acolhedoras, com serviço de mordomo, os 4 restaurantes à la carte
que oferecem excelentes experiências gastronómicas de classe
mundial, num ambiente romântico, o The Royal Spa, o local ideal
para relaxar e rejuvenescer e o serviço Diamond Club®, experiência
exclusiva, com serviços diferenciados e acesso a zonas reservadas,
na praia e no hotel, são as componentes perfeitas para criar
momentos ímpares a dois.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As suas pitorescas instalações e a amabilidade
no atendimento
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Repu´blica

Dominicana

As praias deslumbrantes e a natureza
convidam os casais a caminhar
de ma~os dadas

C

om um litoral invejável, esta
ilha onde o Oceano Atlântico
e o mar das Caraíbas se
encontram, tem algumas das praias
mais bonitas do mundo bem como
temperaturas quentes durante todo
o ano. Mas não é só o calor do sol
que se sente nesta ilha, pois esta
sensação está também presente
na receção calorosa e alegre
com que nos brinda o seu povo.
A herança colonial é ainda muito
patente na capital São Domingo,
onde as construções da época se
transformaram em museus, lojas,
restaurantes, cafés e hotéis. Por
toda a ilha, o merengue e a bachata
marcam o ritmo enquanto se
saboreia a gastronomia, repleta de
sabores indescritíveis, e se aprecia
calmamente o rum. Os amantes da
natureza encontram neste destino
muito que explorar entre bosques
e selvas virgens, parques nacionais,

lagos e cascatas. Mas também
nas praias não faltam atividades
românticas, como passeios a
cavalo, de barco à vela, nadar com
golfinhos ou um fantástico por do
sol que proporcionam uma lua de
mel sensacional.
PUNTA CANA
No extremo leste da ilha, um areal
de mais de 40 quilómetros de
magníficas praias de areia branca e
águas calmas, marcam a paisagem
de Punta Cana.
A mundialmente famosa Praia de
Bávaro está entre uma das mais
extensas das Caraíbas e conta com
resorts à beira-mar, restaurantes e
lojas. Além de caminhadas, pode
praticar atividades como parasailing,
passeios de lancha, excursões de
catamarã ou mergulho para explorar
a vida subaquática e os naufrágios.
SAMANÁ
A noroeste e apelidada por
muitos como “a beleza atlântica”,
encontramos Samaná, um lugar de
sonho e de paisagens românticas,
onde o verde e o azul são as cores
que predominam e é possível
encontrar palmeiras “a beijar o mar”.
Apanhe um barco rápido a apenas
alguns quilómetros e passe um dia
de diversão em Cayo Levantado.
Nesta ilha além de desportos
aquáticos pode provar comidas
dominicanas, como peixe frito e
bolinhos fritos com arroz e feijão.
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HOTÉIS • PUNTA CANA

Secrets Cap Cana
Resort & Spa
[Maiores 18 anos]

U

m tesouro escondido na praia virgem de Juanillo, possivelmente
uma das mais espetaculares da República Dominicana, dentro
do condomínio privado de Cap Cana. O serviço Unlimited-Luxury®, a
fabulosa praia em frente ao hotel, as suites espaçosas e adornadas com
uma decoração marcante, a enorme piscina principal, de borda infinita, o
Secrets Spa by Pevonia® são algumas das razões para escolher este hotel.
Aqui terá o seu refúgio romântico e sereno com um sem fim de opções
para namorar, relaxar e renovar-se. Nos arredores, o famoso e prestigiado
campo de golfe Punta Espada, desenhado por Jack Nicklaus e um parque
temático natural, com eco-tours e outras experiências, completam este
fabuloso cenário. Melhor só se optar por uma experiência exclusiva de
luxo com áreas privadas optando pelo serviço Preferred Club.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As ilimitadas experiências gastronómicas
gourmet à la carte, nos vários restaurantes do
resort

Hotel Bahia Principe
Luxury Ambar
[Maiores 18 anos]

R

enovado em 2018, este hotel só para adultos, faz parte do Complexo
Hoteleiro Bahia Principe, a 30 minutos do aeroporto de Punta Cana.
Em frente à conhecida Praia Bávaro, dispõe de variadas atividades de
entretenimento e desportivas, restaurantes que oferecem um nível de
excelência e luxo além de uma ampla oferta gastronómica e de duas
grandes piscinas em forma de lago, exclusivas para os hóspedes do
hotel. Das várias tipologias de junior suites, algumas têm acesso direto
para a piscina. No Spa descobre um lugar onde pode entrar num estado
de relaxamento absoluto enquanto sente a brisa fresca do oceano na
sua pele e desfruta de uma massagem. Dedique-se a experimentar tudo
o que este hotel tem para oferecer, ao mesmo tempo que comemora
uma celebração tão especial.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As experiências únicas como workshops de
gastronomia, aulas de dança e Silence Disco
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Hotel Iberostar Grand
Bávaro
[Maiores 18 anos]

D

esenhado para quem deseja passar uma memorável estadia, a
dois, num exclusivo resort de luxo. Aqui as palavras esplendor,
conforto, atenção, tranquilidade e relaxamento ganham um novo
significado. O Iberostar Grand Bávaro tem localização privilegiada,
numa das melhores praias de Punta Cana e suites, algumas com
acesso direto à piscina. O serviço de mordomo e concierge, os
fantásticos restaurantes de especialidades, as piscinas com vista
privilegiada para o mar e o Spa Sensations completam os serviços
de luxo.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Os extensos jardins povoados por espécies
nativas e o original bar, situado num veleiro,
reproduzido à escala real

HOTÉIS • SAMANA

Hotel Bahia Principe
Grand El Portillo

S

obre a magnífica praia de El Portillo, este hotel possui características
únicas, como a sua arquitetura repleta de referências coloniais
costeiras. Os quartos que conjugam o conforto com a bela paisagem
natural do resort, a piscina no centro do hotel, de tonalidade marinha
e cristalina, como o oceano que a rodeia e o Spa são alguns dos
ingredientes para uma estadia tranquila e relaxante. Mas não faltarão
momento e diversão ao ritmo da música tradicional dominicana,
praticando nas atividades aquáticas, saboreando a ampla oferta
culinária ou conhecendo Las Terrenas, uma animada povoação de
pescadores com uma ampla oferta de lazer.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Os restaurantes, renovados em 2020 e
inspirados em diferentes mares
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EUROPA
ENTRE CIDADE E PRAIA

GRÉCIA | ITÁLIA | MENORCA | MAIORCA | LANZAROTE | AÇORES | MADEIRA
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GRÉCIA
A combinação perfeita
entre romance e diversão

Q

uem nunca sonhou ir um dia à Grécia? As praias
de águas cristalinas, o povo acolhedor, a cultura,
o clima e as vistas magnificas de cortarem a
respiração, são apenas alguns dos motivos que levam as
ilhas gregas a serem um dos destinos mais procurados
pelos recém casados. Alie a diversão e as praias
espetaculares de Mykonos às belas e tranquilas vilas de
Santorini e faça uma viagem inesquecível!
SANTORINI
Se as ilhas gregas têm uma imagem icónica ela é, sem
dúvida, a das alvas casas misturadas com as cúpulas azuis
das igrejas, que parecem suspensas entre os igualmente
intensos tons do céu e do mar. De origem vulcânica e
banhada pelo mar Egeu, esta ilha é cenário de inúmeros
postais. O por-do-sol é um momento incrível e um dos
mais famosas do mundo, que não pode perder na sua
visita à pequena vila de Oia. O cenário perfeito para umas
férias cheias de romance.
MYKONOS
É a capital da diversão das ilhas gregas e a sua fama
começou há décadas. Aqui as festas só terminam quando
o sol nasce e é hora de rumar para a praia. Além de
trabalhar para o bronze entre mergulhos nas belas praias,
vale a pena passear nas ruas estreias com casas caiadas
de branco e alugar um veículo para explorar o interior
da ilha, descobrindo algumas relíquias, como os seus
famosos moinhos. E claro, não se esqueça de apreciar
a vista e a gastronomia grega num almoço ou jantar
romântico num restaurante à beira-mar.

COMBINADO ILHAS GREGAS
DIA 1
Lisboa
Porto

DIA 2 | 3
Santorini

DIA 4 | 5 | 6
Mykonos

DIA 7
Atenas
Lisboa
Porto
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HOTÉIS • SANTORINI

Hotel Santorini
Palace

L

ocalizado a apenas 10 Minutos a pé do centro de Fira, o hotel
Santorini Palace é o hotel perfeito para quem quer aproveitar a
Lua de Mel com todas as comodidades de um resort, como piscina,
restaurante, bar, spa e ginásio. Combina a sua traça tradicional com a
qualidade das suas instalações, que não irão desiludir.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A oportunidade para saborear a gastronomia
grega num jantar no restaurante do hotel

El Greco Resort
& Spa

É

o maior hotel de Santorini e está situado a poucos minutos do
centro de Fira. O El Greco Resort & Spa, para além do restaurante,
bar e ginásio, é dotado de 5 piscinas exteriores, uma piscina interior,
uma piscina para crianças e 2 banheiras com hidromassagem ao ar
livre.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Momentos relaxantes no Spa apenas para
adultos.
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HOTÉIS • MYKONOS

Petinos Hotel

L

ocaliza-se à beira mar, a poucos passos da praia de Platis Gialos
mas também próximo de alguns dos mais badalados bares e
restaurantes de Mykonos. O Petinos Hotel, é a mistura perfeita entre
o descanso e o entretenimento a apenas 5 quilómetros do Porto de
Mykonos e a 2 quilómetros da famosa Paradise Beach.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A vida noturna em Mykonos, conhecida pela
sua animação!

San Marco

U

m pequeno paraíso na terra, será esta a melhor descrição para
o hotel San Marco! Aproveite para descansar ao máximo num
clima romântico, relaxante e com uma vista de cortar a respiração.
Além das suas instalações com piscina, bar, restaurantes, entre
outros, poderá usufruir do shuttle gratuito que o levará de ida e volta
para a cidade.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O espetacular pôr-do-sol sobre o infinito azul
do mar.
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Costa Amalfitana

Sinta-se protagonista de um filme romântico enquanto
percorre os cenários desta costa italiana
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Q

uando pensamos no sul de Itália imaginamos um milagroso amontoado
de casas que aparenta ter sido esculpido nas escarpas. Para descobrir
este lugar mágico basta percorrer e estrada que atravessa as incríveis

paisagens da Costa Amalfitana. Partindo de Nápoles em direção à Campania,
chegamos à cidade costeira de Sorrento, debruçada sobre o mar e virada
para a Baia de Nápoles. A estrada que liga Sorrento a Salerno é uma das mais
bonitas vias da Europa, por entre penhascos, pomares e vinhedos, passando por
pequenas mas magnificas praias e vilas de pescadores que parecem paradas
no tempo. Dentro dos destinos mais procurados nesta região, Sorrento é o mais
prático, Positano o mais glamoroso, Ravello o mais romântico e Amalfi ou Maiori
com mais vida local. E porque não conhecer todos? Colecione momentos a dois e
termine a sua viagem da melhor maneira, com um passeio de barco à famosa Ilha
de Capri.
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Hotel
Miramalfi

S

ituado numa falésia na Costa Amalfitana, este hotel
decorado ao estilo mediterrânico, proporciona vistas
panorâmicas sobre o mar a partir do seu restaurante,
piscina e quartos. Aproveite para relaxar nos diferentes
terraços para banhos de sol ou na praia privada, acessível
através de um elevador esculpido no penhasco. No
restaurante pode deliciar-se com os tradicionais sabores
da Campânia e ocasionalmente, e quem sabe não assiste
a um dos jantares com música ao vivo. Um refúgio de
charme a apenas 800 metros do centro da cidade e a 20
minutos de Positano.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O Pôr-do-sol na piscina do hotel sobre o azul
do Mediterrâneo.
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Hotel
Residence

D

urma num palácio aristocrático do séc. XVIII, acorde e
aprecie a impressionante vista da varanda do quarto
para o mar mediterrâneo. Em pleno coração da Costa
Amalfitana, este é local perfeito para explorar a pé Amalfi
e conhecer a sua famosa catedral romana, mas também o
ponto de partida ideal para explorar as cidades em redor e
praias encantadoras. Pode apreciar a famosa gastronomia
italiana nos vários restaurantes em redor do hotel.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O pequeno-almoço no terraço do hotel com
uma vista deslumbrante
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M E N ORCA
Para muitos a mais bonita e romântica
ilha das baleares

O

jardim das Ilhas Baleares apaixona pela sua simplicidade e
humildade. Pequenas praias de charme imaculadas e muitas sem
qualquer intervenção humana, um mar de fazer inveja às caraíbas,

uma natureza envolvente, encantadoras vilas de pescadores e miradouros
que proporcionam paisagens incríveis, tudo isto a menos de duas horas
de Portugal Continental. Além de toda a sua beleza ainda encontra
cidades com história para visitar e conhecer o seu importante património
e artesanato, como Mahon e o seu espetacular passeio marítimo ou a
Ciutadela e as preservadas ruas na zona antiga. Este é o local perfeito para
a reconciliação com o que dá realmente sentido à vida, como a celebração
de um momento tão especial.
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Meliá Cala
Galdana

N

a zona sul de Menorca, estrategicamente situado
na primeira linha da praia de Cala Galdana, possui o
cenário paradisíaco perfeito para viver uma experiência a
dois. Este hotel oferece instalações e serviços próprios da
sua categoria, como restaurantes onde pode desfrutar das
melhores experiências gourmet com excelentes pratos da
cozinha tradicional mediterrânea, além de surpreendentes
propostas internacionais. Refresque-se nas 2 piscinas, uma
exclusiva para adultos e aproveite as vantagens do The
Level, um serviço ainda mais aprimorado, idealizado para
criar experiências totalmente incríveis e inesquecíveis.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O acesso direto à espetacular praia de Cala
Galdana e os modernos quartos, muitos com
vista para o mar
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Palladium
Menorca

P

erfeito para uma estadia romântica. Privilegiado pela sua
localização, situa-se a 650 m da praia Arenal d'en Castell, uma
das maiores da ilha, com águas cristalinas e areia branca. Tem
oferta gastronómica local, mediterrânica e internacional, piscina
exclusiva para adultos, atividades de entretenimento, espetáculos
de música ao vivo e, nas imediações, a oferta de locais de lazer,
restaurantes, lojas e mercados. É também um bom ponto de partida
para conhecer as muitas enseadas escondidas, banhadas pelo mar
azul do Mediterrâneo, ideais para passar bons momentos a dois. Não
muito longe do hotel, encontra-se a capital da ilha, Mahon, a 20 kms
de distância. No hotel e fora dele, são muitos os encantos para viver
uma lua de mel inesquecível naquela, designada por muitos, como a
joia das ilhas Baleares.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A possibilida de estrear um hotel novo
(abertura prevista no verão) com localização
exclusiva, no topo de uma colina, com vistas
deslumbrantes para a praia

Aluasoul Menorca
[Maiores 16 anos]

O

pção ideal para os casais que desejam descansar e aproveitar as
melhores praias e atividades na zona de S’Algar. Recentemente
renovado e em frente ao mar, combina a tradição do estilo
minorquino com os mais modernos serviços, dos quais quartos
e suites bem decorados e funcionais, restaurantes com oferta
gastronómica completa e variada e transporte gratuito para a praia
de Punta Prima de forma a assegurar uma estadia perfeita. O Spa, o
My Favorite Club, disponibiliza serviços exclusivos e acesso a áreas
privadas.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O ambiente romântico proporcionado pela sua
localização, a 10 metros do mar
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MAIORCA
Uma ilha para todos os casais

N

a maior ilha das baleares há opções para quem procura
tranquilidade e romance, para quem gosta de explorar e
aventurar-se pela natureza e para quem não abdica de passear

pela cidade e ter momentos de diversão. Maiorca presenteia quem a
visita com inúmeras experiências, consoante a motivação de cada um.
É famosa, maioritariamente, pelas suas praias a sul e pela diversão
e vida noturna, mas tem muito mais para oferecer. Nesta ilha pode
explorar a sua bela capital Palma, onde passado e presente convivem
junto ao mar, descobrir pequenas praias de sonho na restante zona
costeira da ilha, algumas das mais bonitas do mediterrâneo, explorar
o interior rural ou provar a gastronomia com sabores de mar, campo e
montanha que se apresentam da cozinha tradicional às propostas mais
sofisticadas de chefs com estrela Michelin. E parques naturais? Sim,
também os tem, para caminhadas românticas e passeios pelas rotas
em bicicleta vislumbrando lindas enseadas, completamente desertas.
Atreva-se a experimentar tudo o que esta ilha oferece.

84

LUAS DE MEL

Secrets Mallorca
Villamil Resort
[Maiores 18 anos]
& Spa

O

primeiro hotel Secrets na Europa, combina na
perfeição um excelente e personalizado serviço
com uma gastronomia, capaz de satisfazer os paladares
mais refinados. Numa localização privilegiada, em frente
à idílica praia de Paguera, surge um edifício, repleto
de histórias, com a estrutura de um castelo e elegante
decoração, que lhe confere um charme singular e formam
o ambiente ideal para casais que desejam desfrutar
momentos inesquecíveis. Os requintados quartos e suites,
grande parte com vista para o mar, a cozinha local e
internacional, onde a qualidade e o serviço sobressaem,
a piscina e solário com localização privilegiada, em frente
ao mar, o Secrets Spa e o entretenimento noturno com
atuações ao vivo interativas vão tornar a sua estadia
especial. Opte pelo serviço Preferred Club e tenha uma
experiência exclusiva de luxo com áreas privadas.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A área privada e exclusiva com zona de solário
e camas balinesas, rodeada de jardins e com
vista para o mar
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Bahia Principe Sunlight
Coral Playa

P

erfeito para relaxar enquanto contempla a vista incrível ou descer
o elevador e sentir as águas quentes e azuis cristalinas do mar
mediterrâneo. As suas instalações remodeladas, os quartos com
varanda ou terraço, a piscina com vista panorâmica e a opção de
usufruir atenções e serviços especiais para noivos, proporcionarão
uma excelente estadia. Mas se pretender conhecer também a cultura
da ilha, comece pela capital Palma, a apenas 20 minutos de distância
e percorra as suas ruelas e locais mais emblemáticos. Não deixe de
se divertir na sua vibrante vida noturna e vivencie, a dois, momentos
únicos no cantinho mais animado da costa maiorquina.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
Localização, no cimo de uma colina com uma
fabulosa vista para o mar e acesso direto à
praia de Son Maties

Iberostar Selection
Playa de Muro
Village

N

a primeira linha da Playa de Muro, que faz parte do TOP 3 das
praias espanholas, este hotel está à altura da sua localização com
infraestruturas e serviço de luxo. Com gastronomia premiada pelo
TripAdvisor, vale a pena experimentar os 6 restaurantes e encontrar
o seu prato favorito. Uma excelente opção para uma viagem tão
especial, onde só tem de escolher entre descontrair na praia, relaxar
nos circuitos termais e revitalizantes do Spa Sensations e nos demais
recantos do hotel, explorar os cenários num romântico passeio de
bicicleta ou mexer-se com o programa de entretenimento Alivness.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O acesso direto à galardoada Playa de Muro e
a gastronomia
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LANZAROTE
Entrar num mundo de natureza vulcânica,
praias intactas, paisagens lunares
e parques naturais

D

otada de paisagens peculiares e de um excecional valor
natural, Lanzarote é a mais vulcânica de todas as ilhas das
Canárias e foi declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO.
Erguida pela fúria de vulcões, emergentes do Oceano Atlântico,
possui um conjunto de acidentes geográficos que a tornam tão
singular, com cores totalmente opostas, o negro da terra e o branco
da areia das suas praias, crateras, grutas e vales de lava solidificada.
Neste local, denominado por muitos como “a lua na terra”, existe
muito que explorar, desde bonitas praias de águas cristalinas, parques
naturais, mergulhos num mar rico em vida marinha, apreciar a obra
arquitetónica de César Manrique, degustar vinhos locais, surpreenderse com a beleza dos seus miradouros e passear pelas suas bonitas
aldeias. Esta ilha tão especial deixará uma marca inesquecível em
quem a escolher para realizar uma das viagens mais importantes da
sua vida.
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Hotel Dreams
Lanzarote Playa
Dorada Resort
& Spa

N

a primeira linha de mar, a dois passos de uma magnífica praia
de areia dourada, Playa Blanca, e a somente 10 minutos a pé do
porto desportivo Marina Rubicón, é o lugar perfeito para desfrutar
de uma experiência inesquecível a dois. Conta com instalações
e serviços pensados para casais, com ou sem filhos, oferecendo
o ambiente perfeito e atenções requintadas à medida das suas
necessidades.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As sete piscinas climatizadas e o SPA
rejuvenescedor que proporciona momentos
de saúde, beleza e bem estar

Iberostar Selection
Lanzarote

O

Iberostar Selection Lanzarote Park, cujo projeto foi
supervisionado pelo famoso arquiteto César Manrique, reproduz
na sua forma 3 “zocos” que se abrem numa vista extraordinária para
o oceano. Está situado em frente à Playa Blanca, uma bonita praia
de areia dourada. Este hotel de 5 estrelas foi, em 2018, o hotel “Top
3” gastronómico de Espanha, segundo o TripAdvisor. Dispõe de
serviço Star Prestige, com quartos excecionais, serviços exclusivos e
acesso a zonas reservadas, a melhor opção para quem deseja passar
momentos a dois.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
As instalações com excelente localização, em
frente à praia, e o misto de tranquilidade e
diversão.
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Secrets Lanzarote
Resort & Spa
[Maiores 18 anos]

E

ste hotel é um deleite para quem procura uma
experiência romântica e relaxante. Localizado em
Puerto Calero, uma das marinas mais modernas e com
mais prestígio da Europa, conjuga na perfeição o calor da
arquitetura com a área natural envolvente, transferindo
para as suas instalações luz e cor. Proporciona momentos
a dois com vista privilegiada para o profundo azul do
Oceano Atlântico.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A oferta gastronómica variada e requintada
com 5 restaurantes, com combinação de
cozinha internacional e canária
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Açores

São Miguel
Uma obra prima da mãe natureza!

C

onhecida como a ilha verde, São Miguel é uma ilha encantada
com sabores e tradições únicos. A maior ilha do arquipélago
açoriano deslumbra pela sua paisagem vulcânica, flora e vida

marinha que inclui baleias. Descubra um centro histórico cuidado em
Ponta Delgada, nascentes termais como no Parque Terra Nostra ou Poça
da Dona Beija e panoramas de cortar o fôlego ao longo da costa, em
estradas flanqueadas por hortências. Encontre ainda pérolas de uma
beleza ímpar, como as maravilhosas lagoas nas Sete Cidades, no Fogo e
nas Furnas. Visite as plantações de chá na Ribeira Grande e surpreendase com os sabores do peixe e marisco fresco e, claro, do famoso cozido
das furnas. Um destino que o fará acreditar que o paraíso existe bem
perto de casa!
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Azoris Royal
Garden

O

refúgio perfeito para os enamorados, com um
incrível jardim zen, muita luz natural, amplos espaços
comuns e duas piscinas esplêndidas (exterior e interior).
Este harmonioso hotel é a melhor opção para partir à
descoberta da ilha de São Miguel. Depois de explorar a
ilha, pode relaxar ao final do dia no SPA com jacuzzi, sauna
e banho turco ou tomar uma bebida no royal bar. Durante
o verão, o Coffee-Shop, com vista para ambos os jardins,
serve a piscina exterior para lhe proporcionar verdadeiros
momentos de lazer.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
O novo restaurante com a deslumbrante vista
para o jardim zen
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Pedras do Mar
Resort & Spa

C

Sinta-se abraçado pela natureza e em plena sintonia
com a harmonia da ilha. Acorde em quartos elegantes
e contemporâneos, com vista para o mar ou montanha
e prepare-se para explorar e ilha, o trilho de São Pedro e
as piscinas naturais. A vista privilegiada do hotel para o
oceano torna-o perfeito para momentos de puro romance,
quer seja a mergulhar ou a apreciar cocktails na piscina
infinita, a relaxar no SPA com centro de beleza e bem-estar
ou num jantar romântico com comida fresca inspirada na
gastronomia local.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A piscina infinita exterior com vista para o mar
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MADEIRA
Belos panoramas enquadram
umas férias cheias de momentos
extraordinários

A

simpatia, a paisagem de exuberante beleza natural e o clima
ameno apresentam-se como os principais atrativos desta ilha.
A tradição e os costumes também merecem especial atenção

e podem ser encontrados em museus, igrejas, mercados e mesmo nos
seus produtos regionais. No Funchal, poderá encantar-se entre visitas
a jardins, galerias de arte, fazer compras, dar passeios pelas praças e
ruas ou simplesmente perder-se no tempo numa esplanada. A deliciosa
gastronomia é outro dos trunfos a não esquecer! Conhecida como
“Pérola do Atlântico”, a ilha da Madeira garante-lhe uma verdadeira
miscelânea de propostas para dias inesquecíveis e capazes de nos
apaixonar. Sem esquecer a proximidade ao continente que faz deste um
destino perfeito para reencontrar o equilíbrio junto da sua cara metade.
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Meliã Madeira
Mare

L

ocalizado em Lido, a apenas a dez minutos do centro
do Funchal, este hotel conta com quartos com varanda
privativa, piscinas exteriores e interior, um health club com
ginásio, fitness e jacuzzi. A combinação de especialidades
regionais e a gastronomia internacional despertam os
sentidos nos seus restaurantes e bares. Para os casais que
dão valor às questões ambientais, este hotel faz parte do
“Green Key”, um programa de turismo sustentável.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A vista deslumbrante sobre o oceano
atlântico, bem como para a pequena Praia do
Gorgulho
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Saccharum
Resort & Spa

P

asse momentos inesquecíveis entre as montanhas da
Madeira e o Oceano Atlântico, enquanto desfruta deste
luxuoso hotel design. Situado na Praia da Calheta, esta é a
opção perfeita para quem gosta de acordar junto ao mar
mas também para quem quer explorar a ilha a aventurarse pela famosas levadas. Aproveite as piscinas exteriores
e interior e o variado leque de tratamentos de SPA para
relaxar. Aprecie os sabores da ilha nos três restaurantes do
hotel e divirta-se nos seus quatro bares, um deles na praia.

Preço:
O que não pode perder neste hotel?
A piscina de beiral infinito no último piso
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O melhor
de 2 países
Descubra a
sua viagem

C

om tantos destinos
imperdíveis nem sempre
é fácil optar por apenas

um. A pensar nos viajantes
que gostavam de elevar a sua
viagem, conhecendo dois países,
selecionamos e juntamos alguns
dos melhores destinos de lua
de mel do mundo. Conheça as
nossas propostas pensadas para
cada tipo de casal e encontre a
sua viagem de sonho.

QUÉNIA
E ZANZIBAR

A não perder

A viagem ideal para casais

búfalo e leopardo.

aventureiros, que privilegiam

A oportunidade de ver os Big 5 no
Quénia: leão, rinoceronte, elefante,

a natureza e a vida selvagem

Experimente

conjugada com momentos de

Um passeio em balão de ar quente em

relaxamento.

Masai Mara.
Ver o nascer do sol desde o céu

Para os que sonham conhecer e

enquanto a vida selvagem fervilha é um

explorar, descobrindo através das

momento inesquecível.

reservas nacionais mais famosas
do mundo, grandes lagos, planícies

Curiosidade

recortadas e a imensidão da savana

Sabia que o Lago Nakuru é o habitat de

africana. Uma incursão única à vida

cerca de 1 milhão de flamingos? São eles

selvagem do Quénia, vivida ao vivo e a

que pintam o céu e as águas da cor rosa.

cores, contemplando lodges incríveis e
boa comida, abençoada no final com a
paradisíaca Zanzibar para um descanso
total, num retiro perfeito!

Preço:

JAPÃO
E INDONÉSIA
Uma proposta romântica para casais
curiosos, urbanos e descontraídos que
pretendem explorar e viver experiências
únicas!

Uma viagem que junta o melhor de dois
mundos tão diferentes: o tradicional e
moderno Japão com a espiritual e encantadora
Bali. Desvende o Japão, um país de contrastes
cheio de história e tradição e paisagens
deslumbrantes. Surpreenda-se com cada
recanto e monumentos das diversas cidades.
Continue a coleccionar memórias únicas,
agora na relaxante ilha de Bali. De chinelo
no pé, roupa leve e fresca e numa atitude
totalmente “zen” é tempo de contemplar
arrozais, de tomar banhos de mar e de
simplesmente viver o momento.

A não perder
A viagem em comboio bala, que atinge uma
velocidade de 300 kms hora!

Experimente
O balanço, a dois, em Bali Swing!
Um dos lugares favoritos para uma fotografia
romântica na Indonésia.

Curiosidade
Sabia que Kinkaku-ji (o Pavilhão Dourado) é
património mundial e os dois últimos andares
são cobertos com folhas de ouro?

Preço:
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JAPÃO E MALDIVAS
Esta é o combinado perfeito para os casais urbanos e
românticos, que anseiam aliar cultura e tradição a uma praia
paradisíaca!
O Japão é fascinante, inebriante,
organizado. Os contrastes misturam
‑se da frenética e moderna Tóquio aos
bairros de gueixas e belos jardins de
templos da antiga cidade imperial de
Quioto. Viva intensamente cada dia
e detalhe deste destino pois seguirá
para um verdadeiro cenário de sonho.
Nas Maldivas ponha os pés na areia,
mergulhe nas águas tépidas e turquesa
e aproveite para relaxar a dois.

A não perder
Ver de perto as Gueixas deambulando
pelo bairro de Gion, em Quioto!

Experimente
Passar uma noite num Ryokan e ir a
banhos num onsen!
Sinta-se um local vivendo a verdadeira
tradição japonesa.

Curiosidade
Sabia que os jardins são, para os
japoneses, símbolo de harmonia e
serenidade?

Preço:
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INDIA
E MALDIVAS

SRI LANKA
E MALDIVAS

Dois destinos pensados para os

A proposta de viagem perfeita para

casais com forte ligação à natureza

os casais românticos, amantes de

e espiritualidade, que buscam viver

cultura, natureza e de atividades ao

momentos únicos e emocionantes.

ar livre.

A Índia é uma explosão de cores e
sensações, um turbilhão de experiências
que coloca à prova todos os sentidos.
As Maldivas é a tranquilidade rodeada
de águas cristalinas, recifes de coral
e coloridos peixes exóticos de todas
as cores. Um combinado que une
harmoniosamente dois destinos tão
distintos quanto inesquecíveis.

A cidade rosa de Jaipur, perfeita para
passear a pé.

O Sri Lanka oferece cultura e muitas
maravilhas naturais. Conta com
fortalezas rochosas, templos, ruínas de
cidades antigas e sagradas, relíquias
da era colonial. Mas o melhor são as
paisagens estonteantes das plantações
de chá, as lindas praias ao longo da sua
extensa costa e os parques e reservas
riquíssimas em vida selvagem. Ali ao
lado, um pequeno pedaço de paraíso
chamado Maldivas. É como colecionar,
numa única viagem, alguns dos
melhores cenários do nosso planeta.

Experimente

A não perder

Um passeio em rickshaw pela Velha
Delhi.
É ideal para descobrir as tradicionais
ruelas.

As vistas desde o topo de Sigiriya!

A não perder

Curiosidade
Sabia que o Taj Mahal, além de ser o
símbolo do amor, é um tesouro? Uma
obra de arte em mármore branco com
flores feitas com pedras preciosas e
semipreciosas de diferentes regiões da
Índia.

Preço:

Experimente
Rafting no rio Kelani.
Diversão e adrenalina num cenário
espetacular.

Curiosidade
Sabia que a viagem em comboio de
Kandy a Nuwara Eliya é uma das mais
bonitas do mundo?

Preço:

CADEIA LÍDER DE MERCADO NOS ÚLTIMOS 40 ANOS, DISPÕE
DE QUATRO HOTÉIS QUE OFERECEM O MELHOR ESTILO DE VIDA
E AS MELHORES PRAIAS DAS ILHAS MAURÍCIAS.

QUARTOS ELEGANTES • GASTRONOMIA VARIADA • SPA • ATIVIDADES AQUÁTICAS • CAMPOS DE GOLF

LONG BEACH • SUGAR BEACH • L A PIROGUE • AMBRE • ILE AUX CERFS
SUNRESORTSHOTELS.COM

MAIS DESTINOS PARA A SUA

Lua de Mel
• EGITO
• INDIA
• JAPÃO
• BRASIL
• ARGENTINA
• CHILE
• PERU

• EUA
• JORDANIA
• SRI LANKA
• AUSTRÁLIA &
NOVA ZELANDIA
• FILIPINAS
• MALASIA

• COSTA RICA
• BOTSWANA
• MOÇAMBIQUE
• POLINESIA
FRANCESA
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Ficha
informativa
normalizada

− 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.

Ficha informativa normalizada para contratos
de viagem organizada para situações onde
não seja possível o uso de hiperligações‑brochuras físicas

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

A combinação de serviços de viagem que lhe

pagar uma taxa de rescisão antes do início

é proposta constitui uma viagem organizada

da viagem organizada, em circunstâncias

na aceção do Decreto-‑Lei n.º 17/2018 de

excecionais, por exemplo em caso de

8 de Março.

graves problemas de segurança no destino

Por conseguinte, beneficiará de todos

suscetíveis de afetar a viagem organizada.

os direitos da UE aplicáveis às viagens
organizadas.
A Agência Abreu será plenamente responsável
pela correta execução da globalidade da
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.

Além disso, conforme exigido por lei, a

− Se, após o início da viagem organizada, não

Agência Abreu tem uma proteção para

for possível prestar elementos significativos

reembolsar os pagamentos que efetuou e,

da mesma conforme acordado, terão de ser

se o transporte estiver incluído na viagem

propostas alternativas adequadas ao viajante,

organizada, assegurar o seu repatriamento

sem custos suplementares. O viajante pode

caso seja declarada insolvente.

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

Direitos essenciais previstos no Decreto-‑Lei

consideravelmente a execução da viagem

n.º 17/2018 de 8 de Março:

organizada e o organizador não supra esta

− 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

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.

telefone de emergência ou dos contactos

− Se o organizador for declarado insolvente,

de um ponto de contacto para poderem

os pagamentos serão reembolsados. Se o

comunicar com a agência de viagens.

organizador for declarado insolvente após o

− 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

início da viagem organizada e se o transporte
estiver incluído na viagem organizada, é
garantido o repatriamento dos viajantes.
A Agência Abreu subscreveu uma proteção
em caso de insolvência o fundo de garantia
de viagens e turismo. Os viajantes podem

ser aumentado em caso de aumento de

contactar a autoridade competente (Instituto

custos específicos (por exemplo, o preço do

de Turismo de Portugal, com sede na Rua

combustível), se essa possibilidade estiver

Ivone Silva, Lote 6, 1050-‑124 Lisboa, com o

expressamente prevista no contrato e, em

telefone 211 140 200 e endereço de correio

qualquer caso, até 20 dias antes do início

eletrónico info@turismodeportugal.pt) se for

da viagem organizada. Se o aumento do

recusada a prestação de serviços devido à

preço for superior a 8% do preço da viagem

insolvência das Agências.

organizada, o viajante pode rescindir o
contrato. Se o organizador se reservar o
direito de aumentar o preço, o viajante tem

Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta
para o direito nacional.

direito a uma redução do preço em caso de

https://eur-‑lex.europa.eu/legal-‑content/PT/

redução dos custos relevantes.

TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Condições
Gerais
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 no Decreto‑Lei n.º 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
A organização das viagens incluídas na
presente brochura e a comercialização é da
responsabilidade de Viagens Abreu, S.A., com
sede em Praça da Trindade, n.º 142, 4º, 4000‑539
Porto, NIPC 500297177, RNAVT 1702, com o capital
social realizado de € 7.500.000,00, telefone
222 043 541, email assistencia@abreu.pt.

2. INSCRIÇÃO
No acto da inscrição o Viajante deverá depositar
40% do preço do serviço, liquidando os restantes
60% até 21 dias antes do início do serviço. Se a
inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do
início do serviço, o preço total do mesmo deverá
ser paga no ato da inscrição. A Agência Abreu
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:
i) Provedor do Cliente das Agências de Viagens e
Turismo in www.provedorapavt.com;
ii) 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.
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:
5.1. A agência é responsável pela bagagem nos
termos legais;
5.2. O Viajante tem obrigação de reclamar junto
da entidade prestadora dos serviços no momento
de subtração, deterioração ou destruição de
bagagem.

5.3. 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 caso o mero atraso
na entrega da bagagem a reclamação deverá ser
feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega
da mesma.
5.4. A apresentação de tal reclamação será
fundamento essencial para o acionamento da
responsabilidade da agência 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) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de
bagagem ou da sua danificação;
c) € 31.424, 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) € 1.097, 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) € 1.397, 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 as seguintes
verbas:
Despesas de Reserva: € 29,00
7.2. Despesas de Alterações:
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de
apartamento ou quarto, viagem, etc): € 15,00
Salientamos que a aceitação de tais alterações
depende de aceitação por parte dos respetivos
fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a
sua documentação pessoal ou familiar, (cartão
de cidadão, documentação militar, autorização
para menores, vistos, certificado de vacinas
e outros eventualmente 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.I, Cartão do
Cidadão);
• Para obtenção de assistência médica devem
ser portadores do respetivo Cartão Europeu do
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 EFETUAR 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 de encontro às
exigências especiais solicitada pelo Viajante;
(iii) ou propuser o aumento do preço da viagem
organizada em mais de 8%, o viajante pode, no
prazo de 7 dias:
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.

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:
• 20 dias antes do início da viagem organizada,
no caso de viagens com duração superior a
seis dias;
• 7 dias antes do início da viagem organizada, no
caso de viagens com duração de dois a seis dias;

• 4 8 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
(aumento 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 EFETUAR
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, desde
que proceda à rescisão por escrito para a loja
responsável pela reserva.
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 dêem lugar, menos a reafetação 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, deduzidos
os encargos, no prazo máximo de 14 dias após
a rescisão do contrato de viagem e pelo mesmo
meio/forma de pagamento.
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 pelo mesmo
meio/forma de pagamento.

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 intermediárias 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 aceite 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) Auxilio ao viajante na realização de
comunicações à distância e a encontrar
soluções alternativas de viagem.
17.2. Caso a dificuldade que fundamenta o pedido
de assistência tenha sido causada pelo viajante
de forma deliberada ou por negligência, a agência
de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no
valor dos custos em que incorreu em virtude da
prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e
excecionais, o viajante não puder regressar,
a agência de viagens e turismo organizadora
é responsável por assegurar os custos de
alojamento necessários, se possível de categoria
equivalente, por um período não superior a três
noites por viajante. A agência de viagens e turismo
retalhista é solidariamente responsável pela
obrigação em causa, sem prejuízo do direito de
regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se
aplica às pessoas com mobilidade reduzida, nem
aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às
crianças não acompanhadas, nem às pessoas que
necessitem de cuidados médicos específicos,
desde que a agência de viagens e turismo tenha
sido notificada dessas necessidades específicas
pelo menos 48 horas antes do início da viagem
organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens
e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de
Garantia de Viagens e Turismo, devendo para
tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P entidade
responsável pelo respetivo acionamento:
Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050‑124 Lisboa
Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830
info@turismodeportugal.pt

19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens
organizadora e da agência vendedora deste
programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra‑se garantida por seguro de
responsabilidade civil na Companhia de Seguros
Allianz, apólice n.º 201518576, no montante de
€ 6.000.000,00 e nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de
seguros que poderão ser adquiridos em função da
viagem para garantia de situações de assistência e
despesas de cancelamento.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já
o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual 23%.

21. VALIDADE
Este programa é válido para reservas efetuadas até
31 março de 2021.

NOTAS:
•A
 s presentes condições gerais poderão ser
complementadas por quaisquer outras específicas
desde que devidamente acordadas pelas partes.
• Os preços dos programas estão baseados na
cotização média do dólar pelo que qualquer
derivação relevante desta moeda poderá implicar
uma revisão dos preços da viagem nos termos
constantes da cláusula “alteração de preço”.
• Devido às constantes alterações do preço dos
combustíveis sobre os preços praticados poderá
haver alteração do suplemento de combustível
inserido no preço nos termos constantes da
cláusula “alteração de preço”.
• As categorias dos hotéis e cruzeiros
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.

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.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS:
Apartamentos – No caso do 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
apartamentos 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
pequeno‑almoço.

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 caráter vinculativo
os quartos podem ser utilizados a partir das 14h do
dia de chegada e deverão ser deixados livres até
as 12h do dia de saída.
Nos apartamentos a entrada verifica‑se
geralmente pelas 17h do dia de chegada e deverão
ser deixados livres até as 10h do dia de saída.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
CRIANÇAS:
Dada a diversidade de condições aplicadas às
crianças (destino e fornecedor) recomenda‑se
questionar sempre as condições especiais que
porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

SEGUROS DE VIAGEM
A Agência Abreu disponibiliza a venda de seguro
multiviagem com cancelamento de força maior
e complementos que poderão ser adquiridos em
função da viagem para garantia de situações de
assistência e despesas de cancelamento.

“

”
Esta começa a dois!
Uma longa viagem
começa por um passo

www.abreu.pt
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