
SERVIÇOS INCLUÍDOS: Cruzeiro em Pensão Completa (pequeno-almoço, almoço 
e jantar) | Oferta taxas portuárias | Seguro multiviagens PVFM.

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: Gratificações obrigatórias pagas a bordo (€ 10 por 
pessoa/dia) | Bebidas | Extras de carácter pessoal | Excursões | Vistos quando 
aplicável | Tudo o que não estiver mencionado nos serviços incluídos.

SERVIÇOS OPCIONAIS:

Um CONCERTO Tony Carreira: € 50, limitado a um bilhete por pessoa

Pacote de bebidas easy PVP – € 32/noite = € 224 pelas 7 noites

Pacote de bebidas premium – € 42/noite = € 294 pelas 7 noites

Pacote de bebidas não alcoólico – € 19/noite = € 133 pelas 7 noites

Possibilidade de escolher camarote – € 50/pessoa, mediante disponibilidade do 
fornecedor.

Cruzeiro Mediterrâneo EXCLUSIVO ABREU
MSC Fantasia
Partida de Lisboa 16 a 23 de abril de 2023, domingo a domingo 

Desde € 829 em ocupação de 4 pessoas

DIA ITINERÁRIO DO CRUZEIRO CHEGADA PARTIDA PERMANÊNCIA

16/4 Lisboa, Portugal 16h00 08h00

17/4 Cádis, Espanha 10h00 20h00 10h00

18/4 Navegação - - 00h00

19/4 Barcelona, Espanha 08h00 19h00 11h00

20/4 Navegação - - 00h00

21/4 Málaga, Espanha 08h00 20h00 12h00

22/4 Tânger, Marrocos 07h00 14h00 07h00

23/4 Lisboa, Portugal 09h00 - -

PLANO DE PAGAMENTO DO CRUZEIRO:
Reservas até 30 de abril de 2022:
No ato da Sinalização: € 200 por pessoa 
Até 30 abril de 2022 o remanescente até perfazer 50% do valor do programa/
reserva por pessoa. 
O remanescente do valor total do programa/reserva até 31 de dezembro de 2022.
Reservas após 30 abril de 2022:
Sinalização de 50% do programa/reserva por pessoa. 
O remanescente do valor total do programa/reserva até 31 de dezembro de 2022.
Reservas após 31 de dezembro de 2022:
Pagamento integral do programa/reserva no ato da inscrição.

GASTOS DE CANCELAMENTO:

Até 30 de junho de 2022 – sem gastos de cancelamento

De 1 de julho a 30 setembro de 2022 – € 400 por pessoa/inscrição

De 1 outubro a 31 de dezembro de 2022 - 50% do valor total da reserva

De 1 de janeiro de 2023 até à data da partida - 100% do valor total da reserva

ESPANHA

MARROCOS

PORTUGAL

LISBOA

TÂNGER

MÁLAGA
CÁDIS

BARCELONA

Cruzeiro Mediterrâneo EXCLUSIVO ABREU
MSC Fantasia
Partida de Lisboa 16 a 23 de abril de 2023, domingo a domingo

Desde € 829 em ocupação de 4 pessoas

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Cruzeiro em Pensão Completa (pequeno-almoço, almoço 
e jantar) | Oferta taxas portuárias | Seguro multiviagens PVFM.

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: Gratificações obrigatórias pagas a bordo (€ 10 por 
pessoa/dia) | Bebidas | Extras de carácter pessoal | Excursões | Vistos quando 
aplicável | Tudo o que não estiver mencionado nos serviços incluídos.

SERVIÇOS OPCIONAIS:

Um CONCERTO Tony Carreira: € 50, limitado a um bilhete por pessoa

Pacote de bebidas easy PVP – € 32/noite = € 224 pelas 7 noites

Pacote de bebidas premium – € 42/noite = € 294 pelas 7 noites

Pacote de bebidas não alcoólico – € 19/noite = € 133 pelas 7 noites

Possibilidade de escolher camarote – € 50/pessoa, mediante disponibilidade do 
fornecedor.

PLANO DE PAGAMENTO DO CRUZEIRO:
Sinalização de 50% do programa/reserva por pessoa. 
O remanescente do valor total do programa/reserva até 31 de dezembro de 2022. 

Reservas após 31 de dezembro de 2022:
Pagamento integral do programa/reserva no ato da inscrição.

Campanha Especial Verão de 18 julho a 31 agosto 2022 
Pagamento em 6 Prestações
No ato da reserva o pagamento de 1/6 do valor do programa/reserva por pessoa.
O remanescente será efetuado em 5 prestações iguais, mensais e sucessivas, com 
início um mês após a reserva/primeiro pagamento.

GASTOS DE CANCELAMENTO:
De 1 de julho a 30 setembro de 2022 – € 400 por pessoa/inscrição
De 1 de outubro a 31 de dezembro de 2022 – 50% do valor total da reserva
De 1 de janeiro de 2023 até à data da partida – 100% do valor total da reserva

GASTOS DE CANCELAMENTO CAMPANHA ESPECIAL VERÃO:
De 18 de julho a 31 de agosto de 2022 –50% do valor total da reserva
De 1 de setembro de 2022 até à data da partida - 100% do valor total da reserva.
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NOTAS:
O camarote é atribuído automaticamente no 
momento da reserva, respeitando a categoria 
escolhida.

Os lugares são limitados. 

O concerto opcional a bordo é atribuído 
automaticamente.

Passaporte obrigatório com validade superior a 6 
meses após a data de regresso.

Mulheres grávidas com período de gestação superior 
a 23 semanas não serão admitidas a bordo.

Não são permitidos animais de estimação a bordo.

Programa adequado para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Serão aplicadas as medidas e restrições sanitárias 
em vigor na altura do cruzeiro. Estas condições 
podem ser diferentes dentro do navio e nos 
portos de escala, uma vez que dependem de 
regulamentação interna de cada país. 

Formalidade Sanitárias obrigatórias e cumulativas:

i.      Certificado digital da União Europeia - 
dupla vacinação completa com pelo menos 
15 dias de antecedência;  

ii.    Teste PCR negativo com máximo de 48h de 
antecedência face ao embarque;  

iii.    Apenas nos casos aplicáveis Certificado 
digital da União Europeia – certificado de 
recuperação.

Á data da realização da viagem as formalidades 
sanitárias poderão sofrer alterações.

Estas condições podem ser diferentes dentro 
do navio e nos portos de escala, uma vez que 
dependem de regulamentação interna de cada país

Os Passageiros dos 2 aos 11 anos têm de 
apresentar um teste PCR ou antigénio negativo 
feito nas 48h antes da partida do navio. Não 
há exigências de testagem ou vacinação para 
passageiros com menos de 2 anos.

Estas medidas e suas alterações podem ser 
consultadas em https://www.msccruzeiros.pt/
pt-pt/Requisitos-Viagem-Mediterraneo.aspx



Ficha informativa normalizada para 
contratos de viagem organizada para 
situações onde não seja possível o uso 
de hiperligações-brochuras físicas.
A combinação de serviços de viagem 
que lhe é proposta constitui uma 
viagem organizada na aceção do 
Decreto-Lei n.º 17/2018 de  
8 de Março.
Por conseguinte, beneficiará de todos 
os direitos da UE aplicáveis às viagens 
organizadas. 
A Agência Abreu será plenamente 
responsável pela correta execução da 
globalidade da viagem organizada. 
Além disso, conforme exigido por lei, a 
Agência Abreu tem uma proteção para 
reembolsar os pagamentos que efetuou 
e, se o transporte estiver incluído na 
viagem organizada, assegurar o seu 
repatriamento caso seja declarada 
insolvente.

Ficha  
informativa  
normalizada

Direitos essenciais previstos no 
Decreto‑Lei n.º 17/2018 de 8 de Março:

−  Os viajantes receberão todas as 
informações essenciais sobre a viagem 
organizada antes de celebrarem o 
respetivo contrato. 

−  Há sempre pelo menos um operador 
responsável pela correta execução de 
todos os serviços de viagem incluídos 
no contrato. 

−  Os viajantes dispõem de um número 
de telefone de emergência ou dos 
contactos de um ponto de contacto 
para poderem comunicar com a 
agência de viagens. 

−  Os viajantes podem ceder a 
viagem organizada a outra pessoa, 
mediante um pré‑aviso razoável e, 
eventualmente, mediante o pagamento 
de custos adicionais. 

−  O preço da viagem organizada só pode 
ser aumentado em caso de aumento 
de custos específicos (por exemplo, 
o preço do combustível), se essa 
possibilidade estiver expressamente 
prevista no contrato e, em qualquer 
caso, até 20 dias antes do início da 
viagem organizada. Se o aumento do 
preço for superior a 8% do preço da 
viagem organizada, o viajante pode 
rescindir o contrato. Se o organizador 
se reservar o direito de aumentar o 
preço, o viajante tem direito a uma 
redução do preço em caso de redução 
dos custos relevantes. 

−  Os viajantes podem rescindir o 
contrato sem pagar uma taxa de 
rescisão e obter o reembolso integral 
de quaisquer pagamentos efetuados 
em caso de alteração significativa de 
algum dos elementos essenciais da 
viagem organizada, com exceção do 
preço. Se, antes do início da viagem 
organizada, o operador responsável 
pela mesma a anular, os viajantes têm 
direito ao reembolso e, se for caso 
disso, a uma indemnização. 

−  Os viajantes podem rescindir o contrato 
sem pagar uma taxa de rescisão antes 
do início da viagem organizada, em 
circunstâncias excecionais, por exemplo 
em caso de graves problemas de 
segurança no destino suscetíveis de 
afetar a viagem organizada. 

−  Além disso, os viajantes podem 
rescindir o contrato a qualquer 
momento antes do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de 
uma taxa de rescisão adequada. 

−  Se, após o início da viagem 
organizada, não for possível prestar 
elementos significativos da mesma 
conforme acordado, terão de ser 
propostas alternativas adequadas ao 
viajante, sem custos suplementares. 
O viajante pode rescindir o contrato 
de viagem organizada sem pagar 
uma taxa de rescisão caso os serviços 
não sejam executados nos termos do 
contrato, esta falta de conformidade 
afete consideravelmente a execução 

da viagem organizada e o organizador 
não supra esta falta. 

−  Os viajantes têm também direito a 
uma redução do preço e/ou a uma 
indemnização por danos em caso 
de incumprimento ou de execução 
deficiente dos serviços de viagem. 

−  O organizador tem de prestar 
assistência se um viajante estiver em 
dificuldades. 

−  Se o organizador for declarado 
insolvente, os pagamentos serão 
reembolsados. Se o organizador for 
declarado insolvente após o início da 
viagem organizada e se o transporte 
estiver incluído na viagem organizada, 
é garantido o repatriamento dos 
viajantes.  
A Agência Abreu subscreveu uma 
proteção em caso de insolvência 
o fundo de garantia de viagens e 
turismo. Os viajantes podem contactar 
a autoridade competente (Instituto 
de Turismo de Portugal, com sede na 
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050‑124 
Lisboa, com o telefone 211 140 200 
(custo de uma chamada para a rede 
fixa nacional), e endereço de correio 
eletrónico info@turismodeportugal.pt) 
se for recusada a prestação de serviços 
devido à insolvência das Agências. 

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

https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/
PT/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 € 10.500.000,00,  
telefone (+351) 214 156 072,  
(custo de uma chamada para a rede fixa 
nacional), email assistencia@abreu.pt.

2. INSCRIÇÃO
No acto da inscrição o Viajante deverá 
proceder ao pagamento da reserva da 
seguinte forma:

Reservas até 30 de abril de 2022:

‑  No ato da Sinalização: € 200,00 por 
pessoa;

‑  Até 30 de abril de 2022 o 
remanescente até perfazer 50% do 
valor do programa/reserva por pessoa;

‑  O remanescente do valor total do 
programa/reserva até 31 de dezembro 
de 2022.

Reservas após 30 de abril de 2022:

‑  Sinalização de 50% do programa/
reserva por pessoa;

‑  O remanescente do valor total do 
programa/reserva até 31 de dezembro 
de 2022.

Reservas após 31 de dezembro de 2022:

‑  Pagamento integral do programa/ 
reserva no ato da inscrição.

A Agência Abreu reserva‑se o direito 

de cancelar 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.  

2.1 – INSCRIÇÕES DURANTE A 
CAMPANHA ESPECIAL VERÃO 
PAGAMENTO EM 6 PRESTAÇÕES

1 - Reservas efectuadas no período de 18 
de julho a 31 de agosto de 2022 poderão 
efetuar a inscrição da seguinte forma:
1.1 - No ato da reserva o pagamento 
de 1/6 do valor do programa/reserva 
por pessoa. 
1.2 - O remanescente será efetuado 
em 5 (cinco) prestações iguais, mensais 
e sucessivas, com início um mês após a 
reserva/primeiro pagamento.

2.2 – CONDIÇÕES ESPECIAIS
1 - A alocação dos camarotes é feita 
automaticamente.
2 - No caso de o viajante pretender 
escolher um camarote específico, terá de 
pagar um suplemento de 50€ por pessoa.
3 - As gratificações são obrigatórias e 
devem ser pagas pelo viajante a bordo. O 
seu valor é de 10€/pessoa/noite.

4 - Os vouchers da MSC não serão aceites 
na reserva deste programa/cruzeiro.

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 em  
www.provedorapavt.com;

ii)  Comissão Arbitral do Turismo de 
Portugal em 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: € 15,00



7.2. Despesas de Alterações: 
Por cada alteração (nomes, camarote ou 
concerto, 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.

8.4. 8.4. Formalidade Sanitárias 
obrigatórias e cumulativas:
i)  Certificado digital da União Europeia 

– dupla vacinação completa com pelo 
menos 15 dias de antecedência; 

ii)  Teste PCR negativo com máximo de 48h 
de antecedência face ao embarque; 

iii)  Apenas nos casos aplicáveis 
Certificado digital da União Europeia 
– certificado de recuperação.

Á data da realização da viagem as 
formalidades sanitárias poderão sofrer 
alterações.
Estas condições podem ser diferentes 
dentro do navio e nos portos de 
escala, uma vez que dependem de 
regulamentação interna de cada país.

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 45 (quarenta e cinco) 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 
ao encontro das exigências especiais 
solicitadas pelos Viajantes; (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;

•  48 horas antes do início da viagem 
organizada, no caso de viagens com 
duração inferior a dois dias.

12.2. Antes do início da viagem 
organizada a agência de viagens e 
turismo poderá ainda rescindir o contrato 
se for impedida de executar o mesmo 
devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.
12.3. A rescisão do contrato de viagem 
pela agência nos termos acima referidos 
apenas confere ao viajante o direito 
ao reembolso integral dos pagamentos 

efetuados no prazo máximo de 14 dias 
após a rescisão do contrato de viagem 

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa 
estão baseados nos custos dos serviços 
e taxas de câmbio vigentes à data de 
impressão deste programa, pelo que estão 
sujeitos a alterações (aumento de preço) 
que resultem de variações no custo dos 
transportes ou do combustível (preço de 
referência do BRENT ICE nos 110,46USD), 
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 dos 
prejuízos estimados causados pelo 
cancelamento. A Agência Abreu imputará 
ao viajante despesas de cancelamento de 
acordo com a seguinte tabela:

•  Até 30 de junho de 2022 – sem 
gastos de cancelamento



•  De 1 de julho a 30 setembro de 2022 
– €400,00 por pessoa/inscrição

•  De 1 outubro a 31 de dezembro de 
2022 ‑ 50% do valor total da reserva

•  De 1 de janeiro de 2023 até à data da 
partida ‑ 100% do valor total da reserva

15.3. No caso de reservas referentes à 
campanha “Especial Verão”, a rescisão 
implica que o mesmo seja responsável pelo 
pagamento dos prejuízos estimados causados 
pelo cancelamento. A Agência Abreu imputará 
ao viajante despesas de cancelamento de 
acordo com a seguinte tabela:
•  De 18 de julho a 31 de agosto de 

2022 – gastos de 50% do valor 
total da reserva.

•  De 01 de setembro de 2022 até à 
data da partida – 100% do valor 
total da reserva 

15.4. 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.
15.5. 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 (custo de uma 
chamada para a rede fixa nacional) | 
Fax. 211 140 830 
info@turismodeportugal.pt 

19. SEGUROS
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.

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

21. VALIDADE
Este programa é válido de 4 de março de 
2022 a 30 de abril de 2023.

NOTAS: 
•  As presentes condições gerais 

poderão ser complementadas por 

quaisquer outras específicas desde que 
devidamente acordadas pelas partes.

• Os preços dos programas estão 
baseados na cotização média do 
euro pelo que qualquer derivação 
relevante desta moeda poderá implicar 
uma revisão dos preços da viagem 
nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”.

• Devido ás 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”.

• A categoria do cruzeiro apresentado 
nesta brochura seguem as normas de 
qualidade do pais de acolhimento, 
podendo o mesmo ser alterado por 
outro similar 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 da companhia 
de cruzeiros à data de impressão deste 
programa, podendo por isso ser sujeitas 
a alteração.

REFEIÇÕES:
Salvo indicações em contrário, o preço 
apresentado para o suplemento Pensão 
Completa não incluem bebidas. 
HORÁRIOS DE ENTRADA  
E SAÍDA:
As horas de entrada e saída no primeiro 
e último dia, serão definidas em função 
do primeiro e último serviço. Em regra, 
sem caráter vinculativo os camarotes 
podem ser utilizados a partir das 14h do 
dia de chegada e deverão ser deixados 
livres até as 12h do dia de saída. 

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.
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SEGURO DE ASSISTÊNCIA APÓS VIAGEM 
INICIADA E CANCELAMENTO ANTECIPADO 
DE VIAGEM E PERTURBAÇÃO DE VIAGEM 

POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR 
 
Cláusula 1.ª - Definições 
Segurador: RNA Seguros, S.A. 
Tomador de Seguro: A Agência de Viagens Retalhista ou 
a Agência de Viagens Organizadora ou Organizador que 
subscreve o presente contrato de seguro, responsável pela 
organização, venda da viagem programada e pelo 
pagamento do prémio. 
Pessoa Segura: Os clientes do Tomador de Seguro 
portadores de título de viagem e constantes das relações 
de Pessoas Seguras a remeter ao Segurador. 
Sinistro: Qualquer evento ou série de eventos resultantes 
de uma mesma causa, de carácter fortuito, súbito e 
imprevisto, suscetível de fazer funcionar as garantias do 
presente Contrato.  
Viagem Segura: Viagem adquirida ao Tomador de 
Seguro ou à Agência de Viagens Retalhista que 
intermedeia, quer se trate de uma viagem organizada, de 
serviços conexos, de serviços isolados ou serviços 
turísticos adquiridos durante a viagem exclusivamente 
quando o sejam ao representante local do Tomador de 
Seguro. 
Valor da Viagem Segura: valor faturado pela viagem 
objeto do presente Contrato, demonstrado através da 
emissão da respetiva fatura. Excecionalmente, no caso 
desta emissão não ter ocorrido até à data do início da 
viagem, demonstrado através de confirmação de reserva 
com indicação expressa do valor, desde que esta 
confirmação ocorra em momento anterior ao do início da 
data da viagem. 
Viagem organizada: Viagem adquirida ao Tomador de 
Seguro ou à Agência de Viagens Retalhista que 
intermedeia composta por pelo menos dois diferentes 
serviços, nomeadamente alojamento, transporte e 
serviços que completam a oferta turística. Considera-se o 
disposto no Artigo 2º Nº1 p) do Decreto-Lei 17/2018 de 
8 de Março. 
Operador Turístico: qualquer pessoa, singular ou 
coletiva, pública ou privada, que, nos contratos 
abrangidos pelo Decreto-Lei 17/2018 de 8 de Março, 
atue, inclusive através de outra pessoa que atue em seu 
nome ou por sua conta, para fins relativos à sua atividade 
retalhista, operador que facilita os serviços de viagem 
conexos ou como prestador de um serviço de viagem. 
Organizador: Qualquer operador que combine, venda 
ou proponha para venda viagens organizadas, 
diretamente por intermédio de outro operador ou 

conjuntamente com outro operador, ou o operador que 
transmite os dados do viajante a outro operador, 
conforme se estipula no artigo 2º i) do Decreto-Lei 
17/2018 de 8 de Março. 
Agência de Viagens Retalhista: A Agência de Viagens 
que vende ou propõe para venda viagens organizadas ou 
serviços de viagem conexos, combinadas por um 
Organizador. 
Início da cobertura: A data de receção no Segurador da 
respetiva adesão. 
Início da viagem: O começo da execução dos serviços 
turísticos incluídos na viagem segura. 
Circunstâncias inevitáveis e excecionais: Qualquer 
situação fora do controlo da parte que a invoca e cujas 
consequências não poderiam ter sido evitadas mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis. 
Motivos de força maior: Guerra, invasão, atos de inimigo 
estrangeiro, hostilidades ou operação bélica (seja a guerra 
ser declarada ou não), guerra civil, rebelião, levantamento 
militar, insurreição, revolução, poder militar usurpado, 
greves, motins, comoção civil, atos de terrorismo, 
contaminação radioativa, contaminação biológica, 
epidemias, pandemias, as condições climáticas 
exclusivamente quando impeçam o efetivo usufruto dos 
serviços inicialmente contratados (por exemplo Bruma 
Seca, Nevões, Cinzas), os atos da natureza exclusivamente 
quando impeçam o efetivo usufruto dos serviços 
inicialmente contratado (por exemplo: incêndio, inundação, 
terremoto, explosão, tsunami, erupção vulcânica, 
deslizamento de terra, avalanches, furacão, ciclone, 
tempestades, neve, queda de corpos celestes, ou outros 
análogos nos seus efeitos de perturbação da viagem 
segura). 
Serviço de Assistência: Serviço executado por entidade 
que organiza e presta, por conta do Segurador, as 
garantias concedidas por esta condição especial, quer 
revistam carácter pecuniário, quer se trate da prestação de 
serviços. 
Prestador de Serviços Turísticos: Empresas ou 
particulares, contratados pelo Tomador do Seguro ou pelo 
seu representante local no destino da viagem, que 
fornecem serviços turísticos à pessoa segura ou que 
assistem o Tomador do Seguro ou o seu representante 
local no destino da viagem, intermediando a aquisição de 
serviços turísticos à pessoa segura. 
Gastos Irrecuperáveis: Valor a reembolsar ou à Pessoa 
Segura ou entidade que tenha reservado por conta desta, 
diretamente pelo Segurador ou através do Tomador de 
Seguro, ou ao Tomador do Seguro diretamente, no caso 
de não ter ocorrido pagamento da viagem segura, 
resultante da diferença entre o valor da viagem segura e  
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os montantes recuperados pelo Operador, Organizador 
e/ou Agência de Viagens Retalhista dos Prestadores de 
Serviços Turísticos. 
Caso os montantes recuperados sejam devolvidos em 
crédito, o Segurador compromete-se a reembolsá-los, de 
igual modo, constituindo-se credor desta verba, a liquidar 
em 180 dias pelo Tomador de Seguro, nos termos 
definidos nos pontos 9, 10 e 11, da Cláusula 8.ª. 
Serviços não usufruídos: Valor a reembolsar ou à Pessoa 
Segura ou a entidade que tenha reservado por conta 
desta, diretamente pelo Segurador ou através do Tomador 
de Seguro, ou ao Tomador do Seguro diretamente, no 
caso de não ter ocorrido pagamento da viagem segura, 
com base no valor da viagem segura, deduzido do valor 
das taxas, a dividir pelo número de dias da viagem e a 
multiplicar pelo período temporal efetivo de perda de 
usufruto, e deduzindo qualquer valor que tenha sido 
devolvido ao Operador, Organizador e/ou Agência de 
Viagens Retalhista e/ou à Pessoa Segura pelos Prestadores 
de Serviços Turísticos. 
Falta de conformidade: o incumprimento ou a execução 
deficiente dos serviços de viagem incluídos numa viagem 
organizada. 
Redução do Preço: valor a reembolsar ou à Pessoa Segura 
ou a entidade que tenha reservado por conta desta, 
diretamente pelo Segurador ou através do Tomador de 
Seguro, ou ao Tomador do Seguro diretamente, no caso 
de não ter ocorrido pagamento da viagem segura, que 
terá por base o valor dos serviços turísticos que foram 
afetados pela falta de conformidade, deduzido do valor 
recuperado pelo Tomador do Seguro, Operador, 
Organizador e/ou Agência de Viagens Retalhista dos 
Prestadores de Serviços Turísticos. 
 
Cláusula 2.ª - Âmbito Territorial 
Todo o mundo. 
 
Cláusula 3.ª - Validade 
O Seguro é válido exclusivamente quando informado ao 
Segurador e todas as obrigações em caso de sinistro 
tiverem sido respeitadas. 
 
Cláusula 4.ª - Garantia de Cancelamento Antecipado de 
Viagem 
O Segurador, através dos serviços de assistência, garante 
o pagamento dos gastos irrecuperáveis até ao limite 
estabelecido no quadro de garantias e capitais, quando 
ocorra a rescisão unilateral da viagem por parte da Pessoa 
Segura ou do Tomador do Seguro, neste último caso, com 
o acordo expressamente comunicado ao Tomador do 
Seguro por escrito pelo Segurador, sempre que antes do 

início da viagem 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 da Pessoa Segura para o destino. 
 
Cláusula 5.ª - Garantia de Assistência por falta de 
conformidade  
1. O Segurador, através dos serviços de assistência, 
garante o pagamento da redução de preço, até ao limite 
do capital seguro, exclusivamente quando ocorram 
circunstâncias inevitáveis e excecionais que originem uma 
falta de conformidade. 
2. A indemnização prevista no ponto 1 não pode ser, em 
circunstância alguma, cumulativa com a referida no ponto 
1.1 da Cláusula 6.ª. 
 
Cláusula 6.ª - Garantia de Assistência por Perturbação 
de Viagem 
1. O Segurador, através dos serviços de assistência, 
garante as seguintes indemnizações, até ao limite do 
capital seguro, exclusivamente quando ocorram 
circunstâncias inevitáveis e excecionais ou motivos de força 
maior que obriguem a Pessoa Segura a adiar, e ou cancelar, 
e ou interromper, e ou prolongar, e ou alterar a viagem 
adquirida, e ou quando viável e aceite pelo cliente, receber 
uma indemnização por serviços não usufruídos. 
1.1. Reembolso de gastos irrecuperáveis com serviços não 
usufruídos sempre que o País de destino da viagem e ou, o 
País das cidades de conexão para o destino da viagem e 
ou, o País de início da viagem, esteja prejudicado pela 
ocorrência de motivo de força maior ou circunstâncias 
inevitáveis e excecionais, e estritamente apenas para o 
período de tempo em que tal prejuízo afete o efetivo 
usufruto da viagem adquirida. 
Especificamente no caso de terrorismo, considera-se 
prejudicado o usufruto efetivo dos serviços contratados, 
exclusivamente enquanto as autoridades locais tiverem 
ativas medidas excecionais de segurança. 
1.2. Gastos adicionais razoáveis com alojamento e 
transporte quando, devido a ocorrência de motivo de força 
maior ou circunstâncias inevitáveis e excecionais, o 
sinistrado fique impossibilitado de regressar a casa ou 
prosseguir a viagem inicialmente prevista. Ao montante a 
pagar pelo Segurador serão deduzidos quaisquer valores 
que tenham sido devolvidos ao Operador, Organizador 
e/ou Agência de Viagens Retalhista e/ou à Pessoa Segura 
pelos Prestadores de Serviços Turísticos, relativamente aos 
serviços inicialmente contratados. 
Para efeitos da presente cláusula, consideram-se gastos 
razoáveis aqueles em que o sinistrado incorra com 
standard similar aos originalmente contratados. 
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2. A indemnização prevista nesta cláusula não pode, em 
circunstância alguma, ser cumulativa com a referida na 
Cláusula 4.ª. 
 
Cláusula 7.ª - Garantia de Alojamento Adicional por 
Impossibilidade de Regresso 
1. Em caso de esgotamento do capital disponível no que 
respeita à garantia prevista na Cláusula 6.ª, e se, por força 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, ou motivos de 
força maior, a Pessoa Segura ficar impossibilitada de 
regressar do destino, o Segurador, através dos serviços de 
assistência, garante ainda o pagamento à Pessoa Segura 
ou ao Tomador de Seguro, até ao limite do quadro de 
garantias e capitais, das despesas de alojamento que lhe 
sejam devidas, até ao limite de três noites, de acordo com 
o previsto no Artigo 30º Números 3 a 7 do Decreto-Lei 
17/2018 de 8 de Março. 
2. O limite de 3 noites acima referido não se aplica, caso 
a Pessoa Segura: 
a) Seja pessoa ou acompanhante de pessoa com 
mobilidade reduzida; 
b) Esteja grávida; 
c) Seja criança não acompanhada; 
d) Seja pessoa que necessite de cuidados específicos; 
3. Esta extensão de garantia prevista no n.º 2 não ocorrerá 
nos casos em que a Pessoa Segura que integrar qualquer 
uma das alíneas previstas no número anterior da presente 
cláusula não tiver notificado o Tomador de Seguro ou a 
Agência de Viagens Retalhista que vendeu a viagem 
segura pelo Tomador de Seguro com pelo menos 48 horas 
de antecedência relativamente ao início da viagem. 
 
Cláusula 8.ª - Obrigações em caso de sinistro 
1. A Pessoa Segura ou o Tomador de Seguro obriga-se a 
contactar os Serviços de Assistência do Segurador no 
prazo de 24 horas em caso de sinistro que afetem as 
garantias das Cláusulas 5.ª, 6.ª e 7.ª e no prazo de oito dias 
úteis no caso de sinistro que afete a garantia da Cláusula 
4.ª. 
2. A Pessoa Segura obriga-se a contactar o Tomador do 
Seguro em caso de sinistro. 
3. Para efeitos da garantia da Cláusula 4.ª, a Pessoa 
Segura ou o Tomador de Seguro deverá efetuar a rescisão 
unilateral em caso de sinistro de cancelamento 
antecipado. 
4. Para efeitos da garantia da Cláusula 7.ª, a Pessoa 
Segura sinistrada deverá aceitar o alojamento proposto 
pelo Segurador através dos Serviços de Assistência, e ou 
pelo Tomador do Seguro. 
5. Para efeitos da garantia da Cláusula 6.ª, a pessoa 
segura sinistrada obriga-se a aceitar as condições 

razoáveis propostas pelo segurador através dos serviços de 
assistência, e ou pelo tomador do seguro, quando sejam 
razoáveis, no sentido de iniciar ou prosseguir viagem até 
ao destino ou até ao seu regresso a casa. 
6. Cumpre ao Tomador de Seguro devolver à Pessoa 
Segura os gastos recuperados por si e/ou pelo Operador, 
Organizador e Agência de Viagens Retalhista. 
7. A Pessoa Segura e/ou o Tomador de Seguro obriga-se 
a tomar todas as diligências necessárias com vista à 
mitigação dos custos do sinistro, desde que tal não 
implique custos adicionais para si próprio. 
8. Sem prejuízo do direito de subrogação previsto na 
presente apólice, sempre que, após o Segurador proceder 
ao pagamento de gastos irrecuperáveis ou serviços não 
usufruídos, o Operador, Organizador, Agência de Viagens 
Retalhista e/ou Pessoa Segura vier a recuperar quaisquer 
montantes por referência à viagem segura, o Tomador de 
Seguro e/ou a Pessoa Segura obriga-se a devolver os 
mesmos ao Segurador, no prazo de 30 dias. 
9. Sempre que na presença de serviços turísticos 
contratados pelo Tomador do Seguro, cuja política de 
cancelamento confira reembolso total ou parcial, e tenham 
sido devolvidos sob a forma de crédito, cumpre ao 
Tomador do Seguro a devolução ao Segurador em 180 
dias, salvo se consiga demonstrar que o prestador dos 
serviços turísticos faliu antes de cumprir com a sua 
obrigação de reembolsar. 
10.  Sempre que na presença de serviços turísticos 
contratados pelo Tomador do Seguro, cuja política de 
cancelamento não confira reembolso total ou parcial, e 
tenham, ainda assim, sido devolvidos sob a forma de 
crédito, cumpre ao Tomador do Seguro a devolução ao 
Segurador em 180 dias, salvo se consiga demonstrar 
impossibilidade de utilização desses mesmos créditos.  
11.  A obrigação de devolução referida nos pontos 9 e 10 é 
suportada por declaração de dívida assinada por quem 
obriga o Tomador de Seguro, constitutiva de título 
executivo. 
 
Cláusula 9.ª - Exclusões 
As presentes exclusões são extensíveis a todas as pessoas 
que possam fazer acionar as garantias da presente 
condição especial. 
1. Não ficam garantidas por este seguro as prestações 
que não tenham sido solicitadas aos serviços de 
assistência, de acordo com o previsto na Cláusula 8.ª - 
Obrigações em Caso de Sinistro. 
2. Não ficam garantidas compensações ou 
indemnizações se resultarem de responsabilidades 
imputáveis ao Tomador de seguro que não resultem 
exclusiva e especificamente da ocorrência de motivos de 
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força maior ou circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
em particular as que se encontram na apólice uniforme 
de Responsabilidade Civil. 
3. Não ficam garantidas compensações ou 
indemnizações se não resultarem de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais fora do controlo da pessoa 
segura, do tomador de seguro, da companhia aérea ou 
de outro transportador, ou de outro prestador do serviço 
contratado pelo tomador do seguro. 
4. Não ficam garantidas indemnizações ou 
compensações se resultarem de sinistros com origem em 
falha financeira ou falência dos prestadores. 
5. Não ficam garantidas prestações, compensações ou 
indemnizações no caso da Pessoa Segura ou do Tomador 
de Seguro agravar voluntariamente as consequências do 
sinistro ou dificultar intencionalmente o procedimento 
dos trâmites de regularização do sinistro. 
6. Usar de fraude, falsidade ou quaisquer outros meios 
dolosos bem como documentos falsos para justificar a 
reclamação. 
7. Atos dolosos, criminosos ou contrários à ordem 
pública de que o Tomador de Seguro ou a Pessoa Segura 
sejam autores materiais ou morais ou de que sejam 
cúmplices; 
8. Sinistros resultantes da utilização pela Pessoa de 
aeronaves ou embarcações não pertencentes a linhas ou 
carreiras comerciais; 
9. Todos os serviços adquiridos sem terem sido através 
do Tomador de Seguro ou recomendados por este. 
10.  Transporte em aviões militares. 
11.  Evento ou circunstâncias que sejam do conhecimento 
público na data ou antes da data da subscrição do seguro 
ou da contratação da viagem. Exclusivamente se a 
ocorrência derivar de cinzas vulcânicas ou Bruma Seca o 
presente contrato exclui ocorrências sempre que nos 28 
dias consecutivamente anteriores à contratação do 
seguro, ou à contratação da viagem, a que ocorra 
primeiro, seja do conhecimento público atividade de 
cinzas vulcânicas ou de Bruma Seca. Exclusivamente no 
caso de Pandemia, considera-se que tal evento passa a 
ser do conhecimento público a partir do dia seguinte à 
declaração oficial de Pandemia por parte da OMS – 
Organização Mundial de Saúde. 
12.  Prejuízos na prossecução da viagem para destinos em 
que as autoridades locais do destino, ou de Portugal, 
tenham desaconselhado a viagem antes do seu início, e 
que tais recomendações sejam do conhecimento público 
no portal das comunidades do ministério dos negócios 
estrangeiros na secção “Conselhos aos Viajantes”. 
13.  A vontade unilateral da pessoa segura em não 
prosseguir uma viagem adquirida ao Tomador do Seguro, 

ou não aceitar as condições razoáveis propostas pelo 
Tomador do Seguro para alojamento ao abrigo do 
presente contrato. 
14.  Não estão garantidas quaisquer despesas ou 
indemnizações por danos não patrimoniais, danos morais, 
transtornos ou incómodos. 
15.  O Segurador não será responsável por quaisquer 
despesas ou indemnizações que tenham origem ou que 
se atribuam a: dívida, insolvência, falha comercial, 
recuperação de qualquer propriedade por um titular ou 
qualquer outra causa financeira. Exceto quando ocorrer 
falência antes de ser efetuado o reembolso ao Tomador 
do Seguro, que lhe é devido por cancelamento de serviços 
contratado com tarifa reembolsável como previsto na 
Cláusula 8.ª Nº 9 
16.  Não está garantido o pagamento de gastos 
recuperados pelo Tomador de Seguro, Operador, 
Organizador, Agência de Viagens Retalhista e/ou Pessoa 
Segura. 
17.  Não fica garantida a extensão do limite prevista na 
alínea b) do no nº 2 da Cláusula 7.ª, se a gravidez tiver 
duração igual ou superior a 6 meses de gestação, ou se for 
uma gravidez de risco. 
18.  Este seguro não cobre qualquer sinistro causado ou 
resultante, de qualquer forma, de: 
a) Doença Coronavírus (COVID19); 
b) Síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 
(SRA- CoV-2); 
c) qualquer mutação ou variação de SRA-CoV-2; 
d) qualquer medo ou ameaça de a), b) ou c) acima. 
 
Cláusula 9.ª - Sub-rogação 
O Segurador subroga-se, até ao limite total do custo dos 
serviços prestados por ela, nos direitos e ações da Pessoa 
Segura e ou do Tomador do Seguro contra toda e 
qualquer pessoa física ou jurídica responsável pelos 
acontecimentos que originaram a sua intervenção, assim 
como contra toda e qualquer entidade que execute os 
serviços cuja falha dá origem aos acontecimentos no 
exercício do direito de regresso, nos termos dos nºs 2 e 3 
do art. 35º do Decreto-Lei 17/2018 de 8 de Março e ainda 
relativamente a todo e qualquer Operador, Organizador, 
ou Agência de Viagens e Turismo Organizadoras, ou 
quaisquer outras entidades que, nos termos do Decreto-
Lei 17/2018 de 8 de Março, sejam responsáveis pelo 
reembolso integral dos pagamentos efetuados, nos 
termos dos nºs 5 e 6 do Artigo 25º do referido diploma, 
ou pelo cumprimento das obrigações de assistência 
previstas nos nºs 3 a 7 do Art. 30º. 
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Quando as prestações realizadas ao abrigo do presente 
Contrato, sejam cobertas em todo ou em parte por outra 
entidade seguradora, ou qualquer outra instituição ou 
pessoa, nomeadamente os Prestadores de Serviços 
Turísticos ou os respetivos fornecedores, o Segurador 
continuará subrogado nos direitos e ações contra tais 
instituições ou pessoas. Para este efeito, a Pessoa Segura 
e o Tomador do Seguro obrigar-se-ão a colaborar com o 
Segurador, prestando qualquer ajuda, nomeadamente 
fornecendo ao Segurador informação sobre firma, 
número de identificação fiscal, sede e outros elementos 
que se afigurem necessários ao exercício dos direitos 
subrogados,  ou outorgando qualquer documento que se 
possa considerar necessário. 
 
Quadro de Coberturas e Capitais 
Cobertura Capitais 

Cláusula 4.ª - Gastos irrecuperáveis 
com cancelamento antecipado 

Valor da viagem, 
no máximo de € 

3.000,00 
Cláusula 5.ª - Garantia de 
Assistência por falta de 
conformidade 

Valor da viagem, 
no máximo de € 

3.000,00  
Cláusula 6.ª - Garantia de 
Assistência por perturbação de 
viagem 

€ 3.000,00 

Cláusula 7.ª - Gastos de 
alojamento por dia até ao limite de 
3 dias  
*salvo situações previstas na alínea b) 
do nº2 

€ 150,00 / dia 

        
 
 
 
 


