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Viagens Collection e Private
É com muito prazer que lhe apresentamos a nossa coleção de viagens COLLECTION e PRIVATE
para 2019, com várias propostas diferentes.
É para nós uma enorme satisfação oferecer-lhe um conjunto de encantadoras viagens, desenhadas com muito
cuidado, buscando o melhor de cada cidade visitada.

E como para nós o seu conforto é fundamental, selecionámos os nossos hotéis favoritos, que o colocam no coração
dos locais visitados, com tudo fácil e acessível.

Poderá também conhecer alguns dos locais mais belos de
Itália, onde a gastronomia, a moda e a arte são famosas,
visitar adoráveis cidades como Paris e Amesterdão ou
possuidoras de uma cultura exótica, como Istambul e Marrakech, deixar-se transportar no tempo com os comboios
históricos na Alemanha ou ainda conhecer as grande marcas automóveis alemãs.

Assim, não se surpreenda com o fato de incluirmos um
passeio de Ferrari em Maranello, uma incursão pelo apaixonante mundo dos diamantes em Amesterdão, ou um
jantar com caviar em Moscovo.

Todas as nossas propostas são elaboradas com a constante preocupação em oferecer o melhor da gastronomia local, com restaurantes cuidadosamente escolhidos e várias
experiências surpreendentes e improváveis.
Esta exclusividade só é possível graças à dimensão dos
nossos grupos, com um máximo de 20 participantes, conduzidos por Guias com uma experiência profissional de
muitos anos.
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Acreditamos que ao longo destas páginas irá encontrar a
viagem que mais se adequa às suas próximas férias, seja
mais tranquila ou mais vibrante, mas sempre em boa companhia!
Será um prazer contar com a sua presença!

Collection
Pequenos Grupos com tamanho limitado, são o melhor
ponto de partida para uma experiência extraordinária.
COLLECTION | São as nossas viagens em Pequenos Grupos, limitados a 20 passageiros, em datas predefinidas, com hotelaria boutique e luxo e acompanhadas pelos nossos Guias experts na região.
Isto permite ter o máximo de espaço nos autocarros, utilizar hotéis charmosos onde os grupos maiores não cabem, abrindo ainda
a possibilidade de visitar pequenos museus privados ou até a casa
dos habitantes de uma região.
Guias experientes e sempre disponíveis | As nossas viagens Collection são sempre acompanhadas por um Guia exclusivo. São
pessoas cultas, experientes, amigáveis e profissionais, totalmente
dedicados. Além disso, um grupo menor permite mais interação
com o Guia, que estará mais disponível, criando um ambiente mais
agradável.
Hotéis boutique e luxo | Na série COLLECTION todos os hotéis
são escolhidos para lhe proporcionar o máximo conforto, não necessariamente por serem luxuosos, mas por terem uma parede
com frescos medievais ou um piso em mosaicos romanos, ou por
se situarem de frente para um edifício notável ou uma paisagem
deslumbrante.
Veneza

Dois níveis de hotéis | Na opção Platinum utilizamos alguns dos
melhores hotéis disponíveis, de luxo ou boutique. Na série Gold
usamos hotéis um pouco mais moderados, normalmente 4*, ou 4*
design, bem localizados, que podem ser conjugados com hotéis de
5*.

Private
Esta é a nossa proposta para quem pretende viajar em
privado, com tudo organizado e sem ter de se preocupar
com detalhes, acompanhado por alguém que o ajudará a
descobrir a região visitada, na maior tranquilidade e com
mais tempo onde desejar.

Longitude9
Travel Design

Dois níveis de hotéis | Para lhe dar mais opções e assim poder
decidir como prefere viajar, criámos dois níveis de hotelaria em
algumas viagens, a que chamámos Platinum e Gold. Algumas viagens só terão uma das opções.
Nestas viagens será acompanhado por um dedicado Motorista
de Turismo, que lhe dará todas as explicações sobre os locais visitados, exceto no interior dos monumentos e palácios.
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Marrocos
Um chá no Deserto
8 DIAS DE VIAGEM
Marrakech · Ait Ben Haddou · Skoura · Todra · Saara
· Merzouga · Zagora · Ouarzazate

Deserto | Saara

4º DIA | Merzouga · Zagora
Saída por áridas e interesantes paisagens pré-desérticas, repletas de
acácias, até chegar ao Vale de Draa, onde as paisagens mudam para verdadeiros oásis e palmeirais ao longo do vale e do rio Draa, o mais extenso do país. Jantar e alojamento.

Partidas PRIVATE (Platinum e Gold)
2019 | Diárias de 07 Jan a 20 Dez
Sob confirmação

5º DIA | Zagora · Ouarzazate · Marrakech

1º DIA | Chegada a Marrakech
Chegada ao aeroporto de Marrakech e transfer privativo ao hotel. Alojamento.

Partida em direção a Marrakech cruzando o Anti-Atlas, com paragem
em Ouarzazate. Breve passeio e continuação pelo porto de Tizi Ntichka,
no Alto Atlas, para chegar a Marrakech ao final da tarde. Alojamento.

2º DIA | Marrakech · Ait Ben Haddou · Skoura

6º DIA | Marrakech

Saída em veículos 4X4 em direção às montanhas do Alto Atlas passando por minúsculas aldeias berberes, até à cidade fortificada de Ait Ben
Haddou, declarada Património da Humanidade. Aqui foram rodados
vários filmes como Lawrence da Arábia, a Múmia e muitos outros. De
tarde, continuação para Ouarzazate, conhecida como a grande porta
do deserto. Visita da Kasbah de Taourit e continuação para o grande
Palmeiral de Skoura. Jantar e alojamento.

Saída para visita da “Pérola do Sul” com guia local. Veremos o minarete
da Koutoubia, o Palácio Bahia e os Túmulos Saadianos, seguido de almoço no terraço de um restaurante tradicional. De tarde visitamos a
Medersa Ben Youssef, o Jardim Secreto e os infinitos souks de cores e
aromas perfumados na Medina. A visita termina na famosa Praça Jemaa el-Fna, coração e teatro vivo de Marrakech.

7º DIA | Marrakech

3º DIA | Skoura · Todra · Duna do Saara
Hoje saimos para as Gargantas do Todra, rodeadas por um vale repleto de palmeiras e aldeias de adobe. Continuando, chegamos às dunas
de Merzouga, onde faremos um passeio em dromedário até ao nosso
acampamento nómada, situado no meio de um verdadeiro mar de dunas (Erg Chebbi). Jantar e noite sob um espetacular manto de estrelas.

Dia livre para continuar a descobrir esta fascinante cidade. Sugerimos
conhecer os belíssimos Jardins de Majorelle, antiga residência de Yves
Saint-Laurent. Esta noite, um coche de cavalos aguarda-o, para o levar
ao jantar de despedida num dos mais famosos restaurantes de Marrakech.

8º DIA | Saída de Marrakech

O fascínio da mágica cidade de Marrakech, com
uma viagem em veículo 4X4 ao Saara e noite num
luxuoso acampamento no meio do deserto

Pequeno-almoço e transfer privativo para o aeroporto de Marrakech.
Boa viagem de regresso!

Datas de Saída & Preços
Consulte-nos para mais detalhes
Partidas Private: mínimo 2 pessoas

Marrakech

Todra

Ait Ben Haddou
Skoura

Merzouga

Ouarzazate

Zagora

Serviços Incluídos
• 7 noites em quartos duplos nos hotéis mencionados
• Pequeno-almoço buffet diário e meia pensão durante a viagem ao deserto
• Todos os transferes hotel/aeroporto/hotel privativos em veículo de luxo
• Veículo 4X4 com motorista do 2º ao 5º dia
• Carro de luxo à disposição no 6º e 7º dias
• Guia local assistente de língua portuguesa ou espanhola do 2º ao 7º dia
• Visita de cidade de Marrakech de dia inteiro
• Entradas em todos os monumentos visitados
• Jantar no restaurante Dar Yacout no 7º dia com bebidas
• Transfer ao restaurante Dar Yacout em coche de cavalos e regresso em automóvel
• Taxas de estadia
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Tudo o que não estiver mencionado nos “Serviços Incluídos”

PRIVATE PLATINUM/GOLD · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Cat. 5* Platinum

Cat. 5* Gold

Marrakech

La Mamounia 5* L

Villa Des Orangers 5*

Skoura

Dar Ahlam 5*

Kasbah El Kabbaba 5*

Merzouga Luxury

Luxury Desert Camp

Luxury Desert Camp

Zagora

Azalai Lodge

Riad Dar Sofian

NOTA: O hotel Dar Halam, em Skoura, está encerrado para férias durante o mês de Julho. Em sua substituição será o Kasbah El Kabbab
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Marrocos

Marrakech

O exotismo de Marrakech

Kasbah Tamadot

4 DIAS DE VIAGEM
Marrakech

Partidas PRIVATE (Platinum e Gold)
2019 | Diárias de 07 Jan a 20 Dez
Sob confirmação

1º DIA | Chegada a Marrakech
Chegada ao aeroporto de Marrakech e transfer privativo ao hotel selecionado. Para conhecer a magia desta cidade, nada melhor do que
fazer um pequeno passeio à famosa Praça Jemaa el-Fna ao pôr-do-sol. Terá a companhia do seu guia, que lhe indicará o melhor local para
apreciar toda a azáfama da Praça. Alojamento.

Descubra por que tantos viajantes foram inspirados
por este oásis no meio de uma região inóspita, os
aromáticos mercados de especiarias, a azáfama da
medina, a deliciosa gastronomia e a fantástica Praça
Jemaa el-Fna com os encantadores de serpentes

2º DIA | Marrakech
Pequeno-almoço e visita da cidade, com guia local, incluindo os principais pontos de interesse, bem como os Jardins de Majorelle, antiga
residência de Yves Saint-Laurent e almoço ligeiro no Café de la Poste.
Tarde livre para desfrutar do hotel ou passear pela Medina e ver as
centenas de pequenas lojinhas cheias de artigos maravilhosos.

3º DIA | Day Trip ao Kasbah Tamadot
Pequeno-almoço e saída para um day trip ao Alto Atlas, passando por
várias aldeias berberes em pisé (barro e palha). Em cerca de 1h30 chegamos ao luxuriante Kasbah Tamadot, um verdadeiro oásis de luxo,
com suas fontes, jardins de rosas, piscinas e bandejas recheadas de
tâmaras. O Kasbah já foi a casa do designer italiano Luciano Tempo,
mas hoje em dia é propriedade de Sir Richard Branson, o dono da Virgin, que o encontrou ao tentar dar a volta ao mundo em balão. Almoço
incluído e regresso a Marrakech. Restante tarde para desfrutar do hotel. Alojamento. Esta noite terá um jantar especial num dos melhores
restaurantes de Marrakech, frequentado pela família real.

4º DIA | Saída de Marrakech
Pequeno-almoço e transfer ao aeroporto para o seu voo de regresso.
Boa viagem!

Datas de Saída & Preços
Consulte-nos para mais detalhes
Partidas Private: mínimo 2 pessoas
Serviços Incluídos
• 3 noites em quartos duplo deluxe nos hotéis mencionados
• Pequeno-almoço buffet diário
• Todos os transferes hotel/aeroporto/hotel privativos em veículo de luxo
• Carro com motorista à disposição no 2º dia
• Guia local assistente de língua portuguesa ou espanhola durante a estadia
• Visita de cidade de Marrakech com almoço no Café de La Poste
• Entradas em todos os monumentos visitados
• Passeio ao Kasbah Tamadot com almoço incluído
• Jantar no restaurante Dar Yacout no 3º dia
• Taxas de estadia
• Serviço de bagageiros (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Despesas de caráter pessoal
• Bebidas às refeições
• Tudo o que não estiver mencionado nos “Serviços Incluídos”

PRIVATE PLATINUM/GOLD · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Cidade

Cat. 5* Platinum

Cat. 5* Gold

Marrakech

La Mamounia 5* L

Villa Des Orangers 5*

Praça Jemaa el-Fna | Marrakech
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Champagne,
Diamantes & Caviar

Moscovo
Amesterdão

Berlim

12 DIAS DE VIAGEM
Paris · Amesterdão · Berlim · Moscovo

Paris

Partida COLLECTION Platinum
2019 | 0
 6 Jul

Uma viagem de luxo e charme por 4 cidades
inesquecíveis, aliadas ao conforto do TGV em
1ª classe, com hotéis de referência e várias
experiências inesperadas

1º DIA | Chegada a Paris
Chegada ao aeroporto de Paris e transfer privado ao hotel. Tempo
livre para os primeiros contactos com a “cidade luz”. Em hora a definir, cocktail de boas-vindas para apresentação do programa e para
conhecer os restantes participantes na viagem.

2º DIA | Paris
Visita guiada de Paris, em que passamos por algumas das praças e
monumentos mais importantes da capital francesa, como a Av. des
Champs Élysées, o Arco do Triunfo, a Praça da Concórdia, o Louvre,
a Ópera Garnier, os Invalides, com entrada no Museu d’Orsay, famoso museu dos impressionistas instalado na antiga estação do Quay
d’Orsay. Terminamos a visita na Torre Eiffel, onde será servido o nosso almoço. Tarde livre. Esta noite poderá aproveitar para conhecer o
belíssimo show do Lido, “Paris Merveilles”, assinado por Franco Dragone, antigo coreógrafo do Cirque du Soleil.

3º DIA | Paris
Esta manhã terá à porta do hotel um dos mais emblemáticos carros
franceses para uma visita privada da cidade: um Citroën 2 CV com
chauffeur privé que o transportará através dos séculos de história da

Museu do Louvre | Paris
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capital francesa pela Paris Secreta, dos bairros do Marais, Quartier
Latin e outros mais, com paragem no famoso Café de Flore, verdadeira instituição da Rive Gauche, onde poderá tomar um café, terminando no bairro de Montmartre. Pode regressar ao hotel ou ficar para almoçar em Montmartre. Tarde livre para passear. Esta noite incluímos
um jantar gourmet, com champagne, num dos mais antigos e famosos
restaurantes de Paris, que contou com clientes como Voltaire, Robespierre ou Napoleão Bonaparte.

4º DIA | Paris · Amesterdão
Pequeno-almoço. Em hora a informar, transfer para embarque no
TGV em 1ª classe com destino a Amesterdão. Na chegada, transfer
ao centro para começarmos a conhecer esta fascinante cidade. E
nada mais adequado do que a visita da mais importante fábrica de
cerveja do país, a Heineken, onde usufruiremos da Heineken Experience com prova de duas cervejas. Continuamos com um belo
passeio de barco pelos canais mais simbólicos da capital holandesa.
Check-in no hotel. Esta noite o jantar será num dos mais tradicionais
restaurantes da cidade, com vinho e bebidas incluídas.

5º DIA | Amesterdão
Saímos para conhecer os pontos mais importantes da capital holandesa, com visita de uma fábrica de diamantes. Uma surpresa espera-nos... Seguidamente, para termos uma noção mais precisa da mestria deste povo no controlo e domínio da água, já que cerca de dois
terços de seu território está abaixo do nível do mar, vamos conhecer
as aldeias a norte da capital. A primeira paragem será em Volendam,
um típico porto de pescadores, onde teremos o nosso almoço num

Amesterdão

hotel tradicional. Depois de tempo livre para fotos, continuamos o
nosso passeio até Zaanse Schans, um dos locais mais belos da Holanda, verdadeiro deleite para os olhos, onde existe uma grande coleção dos tradicionais moinhos, casas e museus, tudo construído na
arquitetura local, em madeira colorida. Durante o passeio faremos a
visita de uma fábrica de queijos e tamancos. Regresso a Amesterdão
e restante tempo livre.

6º DIA | Amesterdão · Berlim
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer privativo à
estação central para embarque no TGV direto com destino a Berlim.
Uma belíssima viagem que durará cerca de 6 horas, com o conforto
da 1ª classe. Durante a viagem poderá aproveitar o bar e o restaurante do comboio. Internet a bordo e serviço de jornais e revistas.
Na chegada a Berlim, transfer privativo ao hotel.

9º DIA | Berlim · Moscovo
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar, transfer ao
aeroporto para o seu voo com destino a Moscovo (não incluído). Na
chegada a Moscovo, transfer ao hotel e alojamento.

10º DIA | Moscovo
Pequeno-almoço no hotel e início da visita privada pela cidade de
Moscovo, em que terá a oportunidade de ver belas igrejas ortodoxas, preciosos palácios, teatros, modernos edifícios de escritórios e
hotéis. Também verá edifícios construídos na era do regime Soviético, tais como a Universidade Estatal e o Estádio Central em Luzhniki,
onde foram celebrados os Jogos Olímpicos de 1980. Conheceremos
ainda algumas das mais belas estações do Metro de Moscovo, verdadeiros palácios. Regresso ao hotel e resto da tarde livre para atividades pessoais. No final da tarde saímos para assistir a um dos mais

7º DIA | Berlim
Saimos para conhecer a fascinante capital da Alemanha, cidade quase totalmente destruída na II Guerra Mundial e centro da política
e da Guerra Fria nos anos que lhe sucederam. A cidade estava dividida em 4 setores até à queda do Muro, que finalmente trouxe a
liberdade aos seus habitantes. Hoje em dia, Berlim é uma das mais
fascinantes cidades europeias, com uma imensidão de lugares elegantes, lojas de marca, excelentes restaurantes, galerias de arte e
museus para todos os gostos. O nosso passeio leva-nos a conhecer o
centro histórico da cidade, onde se situava a antiga Berlim Oriental,
com a Porta de Brandemburgo, o Reichstag (Parlamento Alemão), a
célebre avenida Unter den Linden, com os seus museus e palácios,
a famosa Galeria East Side (maior pedaço do Muro), o Checkpoint
Charlie, onde se podia atravessar o Muro e a zona ocidental de Berlim, com a avenida mais importante, a Kurfurstendamm e as suas
lojas de marca e comércio de luxo. Não deixe de subir ao 6º piso do
KaDeWe para almoçar. Tarde livre.

8º DIA | Berlim
Pequeno-almoço. Hoje vamos conhecer um dos principais museus
da cidade: o Museu de Pérgamo, sem dúvida, o mais emblemático
museu da cidade, reúne uma das mais fantásticas coleções de obras
da Antiga Babilónia e Suméria. As surpreendentes Portas de Ishtar
e a Via Processional, oitava porta da cidade mesopotâmica da Babilónia, construída cerca de 575 a.C. por ordem do rei Nabucodonosor
II, fazem parte deste espólio. Após esta bela visita faremos um curto
passeio até à Praça Gendarmenmarkt, onde se situa a chocolataria
mais famosa de Berlim. Restante tarde livre. Esta noite jantamos no
restaurante “Bocca di Bacco”, um dos mais conhecidos da cidade, frequentado por atores de cinema e outras personalidades mundiais.
Praça Vermelha | Moscovo

GUM | Moscovo

fantásticos espetáculos de música, dança e cantos russos. Mais de
50 artistas em palco exibindo um luxuoso e variado guarda-roupa,
conduzem-nos numa viagem inesquecível, através da história e cultura deste surpreendente país.

11º DIA | Moscovo
Pela manhã, visita interior ao território do Kremlin, incluindo entrada na Armaria. Kremlim (kreml) significa fortaleza ou cidade murada,
e Moscovo é a maior e mais famosa de todas. As muralhas originais
foram construídas em madeira e argila, mas os sucessivos governantes elevaram-na e fortaleceram-na depois de cada ataque sofrido.
A muralha atual é de tijolo e data de 1490, tendo sido restaurada
em várias ocasiões. Entrando no museu da Armaria, veremos salas
repletas de joias, os tronos dos imperadores russos e a mais famosa coleção de Ovos Fabergé do mundo. Tarde livre para atividades
pessoais. Hoje temos o nosso jantar de despedida num dos melhores
restaurantes da cidade, com um menu que inclui caviar. Alojamento.

12º DIA | Saída de Moscovo
Pequeno-almoço no hotel. Transfer privativo ao aeroporto de Moscovo para o seu voo de regresso. Boa viagem.

Datas de Saída & Preços
Consulte- nos para mais detalhes
Partidas Collection: mínimo 15 pessoas
Serviços Incluídos
• 11 noites de alojamento em quarto duplo, com pequeno-almoço buffet diário
• Transporte em autocarro de luxo
• Todos os transferes entre aeroportos, hotéis e estações de comboio
• Acompanhamento por experiente Guia em português
• Bilhetes de TGV em 1ª classe Paris-Amesterdão e Amesterdão-Berlim
• Cocktail de boas vindas
• Almoço na Torre Eiffel
• Passeio em Citroën 2 CV com motorista
• Jantar com champagne e bebidas
• Visita da Heineken com a Heineken Experience e passeio de barco pelos canais
• Jantar com bebidas em restaurante tradicional em Amesterdão
• Visita de Paris com entrada no Museu d’Orsay, visita de Amesterdão e de uma fábrica de diamantes, passeio às aldeias típicas com almoço e visita de uma fábrica de
queijo, visita de Berlim, visita do Museu de Pérgamo, visita de Moscovo com passeio
no Metro, visita do Kremlin e do Museu da Armaria
• Jantar com bebidas em Berlim
• Show de danças tradicionais russas
• Jantar de despedida com caviar
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP + Seguro Rússia
Serviços Excluídos
• Voo Berlim-Moscovo
• Despesas de caráter pessoal
• Bebidas às refeições, exceto quando mencionado no programa
• Tudo o que não constar em “Serviços Incluídos”

COLLECTION PLATINUM · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Paris

Intercontinental Paris Le Grand 5*

Amesterdão

Hotel Estherea Amsterdam 4* S

Berlim

Hotel Adlon Kempinski 5*

Moscovo

Four Seasons Moscovo 5*
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Basílica de São Basílio | Moscovo
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Itália
Bolonha Gourmet & Ferrari
8 DIAS DE VIAGEM
Bolonha · Parma · Soragna · Modena · Maranello · Dozza ·
Imola · Ravena

Partidas COLLECTION Gold
2019 | 1
 7 Ago

Bolonha

Ferrari Califórnia

1º DIA | Chegada a Bolonha
Chegada a Bolonha e transfer ao hotel. Em hora a combinar, cocktail de boas vindas e apresentação do programa.

2º DIA | Bolonha
Explorando a cidade a pé, começamos pela Basílica de S. Petrónio,
seguindo depois para as ruas com arcadas em redor das Torres
Asinelli e Garisenda e as deliciosas bancas e lojinhas do mercado
de rua, com bons cheiros da fruta e verduras e a agitação de um
verdadeiro mercado ao ar livre. Paragem para degustar um corte
de presuntos e salames, acompanhado de um Pignoletto bem gelado, na Antica Salsamenteria Tamburini. Continuamos para visita
do Palácio do Arquiginásio, do séc. XVI, com as suas belas salas repletas de frescos e brazões dos nobres que ali estudaram, vindos
de toda a Europa. Veremos o teatro Anatómico, uma das salas mais
importantes da antiga e famosa Universidade de Bolonha, fundada
em 1088, terceira mais antiga do mundo. Restante dia livre.

3º DIA | Parma e o Culatello
Saída para a região da Bassa Parmese, para uma experiência única.
Chegada ao Relais e fazenda do Chef Massimo Spigarolli, conhecido como o “Rei do Culatello”, onde aprenderemos tudo sobre esta
delicatesse que é o Culatello di Zibello. Segue-se um almoço ligeiro, incluindo vários produtos gourmet da propriedade, com vários
enchidos e queijos e o famoso culatello. Pela tarde, visita guiada do
fantástico Castello Meli Lupi, ainda atualmente habitado pelo Príncipe Diofebo Meli Lupi, cuja família construiu o edifício original em
1385, com uma belíssima decoração das salas nos séc. XVII e XVIII.
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Viagem gastronómica a uma das mais belas
regiões de Itália, com cidades cheias de história
que nos remetem a tempos antigos, uma cozinha
por descobrir das mais autênticas e criativas do
país, com 7 noites na capital da Emilia Romanha, a
Bolonha “Erudita, Gorda e Vermelha”

Continuamos para Parma, terra do famoso prosciutto, onde faremos
um passeio até à Piazza del Duomo. Regresso a Bolonha e alojamento.

4º DIA | Ferrari e Aceto Balsâmico
Saída para visita guiada do centro histórico de Modena, incluindo o
Duomo (entrada), o Palácio Ducal, a Piazza Grande e a Galeria Estense. Este tour estará também focado nas históricas lojas gourmet da
cidade. Segue-se a visita de um produtor do famoso Aceto Balsâmico
di Modena, com almoço ligeiro e degustação de produtos locais. Prosseguimos por lindas estradas até à capital da Ferrari, em Maranello. É
tempo de conhecer o museu e fazer um test drive de um Ferrari. Regresso a Bolonha a meio da tarde e tempo livre. Esta noite jantamos
num restaurante bem familiar, popular entre as famílias bolonhesas,
com pratos deliciosos e um serviço atencioso... Come a casa mia!!

5º DIA | Aldeias e Paisagens da Emilia Romagna
Saída em direção a Dozza, uma pequena cidade rodeada de muralhas,
com ruas belíssimas repleta de casas com fachadas artisticamente
pintadas. Faremos um passeio para conhecer as ruas principais, antes de nos dirigirmos a Ímola, conhecida pelo seu circuito de Fórmula
1. Passeio pelo centro histórico desta cidade, antes de continuarmos
para o almoço num excelente restaurante com 2* Michelin. Regresso
a Bolonha e restante dia livre.

6º DIA | Ravena
Hoje vamos conhecer Ravena, última capital do Império Romano do
Ocidente. A cidade ganhou importância já no século I quando o im-

Veneza

Soragna
Parma

Modena

Bolonha
Ravena
Dozza

Florença

Roma

Datas de Saída & Preços
Consulte- nos para mais detalhes
Partidas Collection: mínimo 15 pessoas

perador Augusto construiu um porto e uma base naval na cidade
vizinha de Classe, sendo por quase dois séculos a capital do Império
Romano. Visitaremos os fabulosos monumentos bizantinos, como a
Basílica de San Vitale e o Túmulo da Imperatriz Galla Placidia, edifícios do séc. VI, com lindíssima decoração em mosaicos. A poucos
passos deste conjunto monumental faremos um almoço ligeiro, com
pasta fresca feita em casa, doces deliciosos e um serviço atento.
Tempo livre para passear e regresso a Bolonha.

7º DIA | Dolce Fare Niente
Dia livre para passear pelas arcadas de Bolonha, explorar as lojas
cheias de coisas interessantes, tomar um café numa esplanada e ver
passar os bolonheses, entrar nas livrarias e comprar um ou dois livros de culinária. Hoje é o nosso último dia de viagem, por isso temos
mesa marcada no delicioso Amerigo dal 1934 (1* Michelin), onde
degustaremos vários pratos acompanhados de vinhos. Alojamento.

8º DIA | Saída de Bolonha
Café da manhã e tempo livre até ao transfer privativo ao aeroporto
de Bolonha. Buon viaggio!

Dozza

Serviços Incluídos
• 7 noites de alojamento em quarto duplo em hotel 4* Sup Bolonha
• Pequeno-almoço buffet diário
• Transferes privativos de chegada e de saída
• Acompanhamento por um experiente Guia em língua portuguesa
• Transporte em autocarro de luxo
• Visitas com entradas nas cidades e monumentos referidos
• Visita da Antica Corte Pallavicina com degustação de culatello e produtos locais
• Visita de um produtor de Aceto Balsâmico e degustação de produtos locais
• Visita do Museu Ferrari e Test-drive de um Ferrari (seguro e caução não incluídos)
• Jantar em restaurante familiar de Bolonha
• Almoço gastronómico em Imola, com bebidas (2* Michelin)
• Almoço ligeiro em Ravena
• Jantar gastronómico de despedida com bebidas incluídas
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Despesas de caráter pessoal
• Bebidas às refeições, exceto quando mencionado no programa
• Tudo o que não constar em “Serviços Incluídos”

COLLECTION GOLD · HOTEL PREVISTO ou SIMILAR
Bolonha

Hotel I Portici 4* boutique

Basílica de San Vitale | Ravena
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Paixão Automóvel
Audi, BMW, Mercedes & Porsche
9 DIAS DE VIAGEM

Frankfurt

Munique · Castelo de Neuschwanstein · Ingolstadt ·
Rotemburgo · Estugarda · Neckarsulm · Heidelberg · Frankfurt

Estugarda
Munique

Partida COLLECTION Gold
2019 | 27 Jul + 07 Set

Rotemburgo

Viagem ideal para os amantes dos mais famosos
automóveis alemães, visitando as suas fábricas e
museus no Sul da Alemanha
1º DIA | Chegada a Munique
Chegada ao aeroporto de Munique e transfer privativo ao hotel. Jantar
e alojamento no hotel.

2º DIA | Munique
Visita da cidade com guia local, para conhecermos as atrações mais espetaculares da cidade. Destaque para a Praça Marienplatz, a Câmara
Municipal com o seu belo relógio, a Porta Sendlinger, a Praça Stachus, os
boulevards Leopold, Ludwig e Maximilian, a Universidade, a Praça Odeon com o Feldherrenhalle, bem como a famosa Hofbräuhaus. Tarde livre.
Alojamento.

3º DIA | Munique: Museu da BMW e Castelo de Neuschwanstein
Hoje visitaremos o Museu da BWM. Seguidamente iremos até ao sul da
Baviera, para visitar o famoso Castelo de Neuschwanstein, construído
por ordem do rei Luís II. Visita guiada e tempo livre. Regresso a Munique
e jantar em restaurante local. Alojamento.

4º DIA | Munique: Audi em Ingolstadt
Partida para conhecer a Fábrica da Audi em Ingolstadt, a norte de Munique. Depois visitaremos o Museu, que apresenta uma belíssima coleção
de automóveis desta marca. Restante tempo livre. Jantar numa cervejaria típica de Munique. Alojamento.

5º DIA | Munique · Rotemburgo · Estugarda
Viagem pela lindíssima Rota Romântica até Rotemburgo, uma das mais
belas cidades da Alemanha, quase totalmente destruída durante a II
Guerra Mundial e que foi reconstruída como originalmente. Faremos um
passeio a pé pela cidade. Tempo livre para passear e almoçar. Continuação para Estugarda. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA | Estugarda: Porsche, Mercedes e Estugarda
Esta manhã visitaremos o Museu da Porsche, nos arredores da cidade,
seguido da visita do Museu da Mercedes. Pela tarde, visita guiada da cidade. Jantar em restaurante tradicional e alojamento.

7º DIA | Estugarda: Audi & Museu Zweirad Neckarsulm
O nosso dia começa com a visita da Fábrica da Audi em Neckarsulm, onde
é fabricado o potente Audi R8. Almoço livre. Pela tarde vamos conhecer
outro museu fantástico, o Zweirad Museum, que nos conta a história da

roda até às grandes máquinas de corrida, através da história dos diferentes veículos, com mais de 400 objetos expostos nas suas salas. Jantar em
restaurante típico na área de Heilbronn/Stuttgart. Alojamento.

8º DIA | Estugarda · Sinsheim · Frankfurt: Museu dos Carros e
Tecnologia de Sinsheim
Depois do pequeno-almoço saída para visita ao Museu da Automação e
Tecnologia de Sinsheim, que abriu as portas em 1981, apresentando hoje
em dia a maior coleção privada de automóveis históricos, como o Maybach, o Mercedes Kompressor e o Bugatti alemão, mais de cem motocicletas, aviões e muito mais. Em 1999 o museu recebeu um avião supersónico russo de passageiros, o Tupolev TU-144, e em 2003 um Concorde
original da Air France. Continuação para Frankfurt. Jantar de despedida
num restaurante tradicional. Alojamento.

9º DIA | Saída de Frankfurt
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer para o aeroporto. Boa viagem de regresso!

Datas de Saída & Preços
Consulte-nos para mais detalhes
Partidas Collection: mínimo 15 pessoas
Serviços Incluídos
• 8 noites de alojamento em hotéis de 4* em quartos duplos
• Pequeno-almoço buffet diário
• Acompanhamento de Guia de língua portuguesa (ou espanhola se indisponível)
• Transferes privativos de chegada e de partida
• 7 refeições como mencionado no programa (incluindo jantar final da viagem)
• Transporte em autocarro de luxo
• Visitas da cidade em Munique, Rotemburgo e Suttgart
• Visita do Museu BMW, Castelo de Neuschwanstein, Fábrica e Museu da Audi em
Ingolstadt, Museu da Porsche, Museu da Mercedes, Fábrica da Audi R8, Museu
Zweirad em Neckarsulm e Museu dos Carros e Tecnologia em Sinsheim.
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Bebidas às refeições
• Itens de caráter pessoal
• Tudo que não estiver mencionado nos “Itens Incluídos”

Audi R8

COLLECTION GOLD · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Munique

Hotel Platzl 4*

Estugarda

Arcotel Camino 4*

Frankfurt

Holiday Inn Alter Oper 4*
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Comboios com História

Berlim

na Alemanha Romântica
9 DIAS DE VIAGEM
Nuremberga

Munique · Friburgo · Estugarda · Nuremberga · Berlim

Estugarda

Partida COLLECTION Gold

Friburgo

2019 | 20 Jul + 24 Ago

Munique

O passado revisitado através de alguns dos
comboios mais antigos da Europa e seus museus
7º DIA | Berlim
1º DIA | Chegada a Munique
Chegada ao aeroporto de Munique e transfer privativo ao hotel. Jantar
de boas-vindas e alojamento no hotel.

Após o pequeno-almoço visita da cidade com guia local. Passaremos as Portas de
Brandemburgo, o Reichstag, a Ilha dos Museus (Museumsinsel), o Checkpoint
Charlie e a East Side Gallery, onde ainda existe uma grande extensão do Muro.
Tarde livre. Jantar em restaurante local. Alojamento.

2º DIA | Munique
Após o pequeno-almoço iniciamos a visita de Munique em elétrico, para
conhecermos a arte, cultura e vida quotidiana da cidade e as muitas atrações e monumentos. Jantar num restaurante típico. Alojamento.

3º DIA | Munique · Friburgo: Viagem histórica
Pequeno-almoço no hotel. Viagem através de algumas das paisagens
mais bonitas da Alemanha, até à Floresta Negra. Em Blumberg aguarda-nos uma experiência única, o relaxante comboio Pigtail (Sauschwänzlebahn), instalados numa das suas antigas carruagens. O comboio passa
por viadutos e pontes, desfiladeiros e vales, até à pequena cidade de
Weizen. Hoje jantamos em restaurante tradicional da Floresta Negra.
Alojamento.

8º DIA | Berlim: Sinta Berlim num comboio a vapor
Hoje vamos até ao Parque Wuhlheide, para embarcar num comboio em
que o maquinista e o pessoal são crianças e adolescentes sob a supervisão de experientes adultos. Envolvido numa nuvem de vapor, o comboio
avança pelo parque até à moderna estação principal de Berlim, a Hauptbanhof. A seguir veremos a coleção de locomotivas a vapor, diesel e elétricas
cuidadosamente restauradas. Almoço livre. De tarde visitaremos o Museu
Técnico com uma viagem à história das ferrovias de 1918 a 2000. Restante
tarde livre. Jantar de despedida em restaurante local. Alojamento.

9º DIA | Saída de Berlim
Pequeno-almoço. Em hora a informar, transfer para o aeroporto. Boa
viagem de regresso!

4º DIA | Friburgo · Estugarda: No comboio da Suábia
Após o pequeno-almoço saída para embarque no comboio a vapor
“Öchsle”, de via estreita. Depois deste passeio visitaremos o museu de
um dos fabricantes de modelos mais conhecidos do mundo, a Märklin,
onde veremos os 150 anos de história da construção de modelos que encantam crianças e adultos de todo o mundo. Breve trajeto até Estugarda.
Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA | Estugarda · Nuremberga: Viagem ao passado
Saída para Kleinengetingen onde embarcamos num comboio de museu(*), para desfrutarmos da bela paisagem das montanhas da Suábia.
Segue-se a visita do Museu Bávaro em Nördlingen, no qual se pode encontrar todo o material necessário para garantir o bom funcionamento
de locomotivas a vapor e diesel-elétricas. Continuação para Nuremberga. Jantar e alojamento no hotel.
(*) Na partida de 24 Ago o trajeto no comboio de museu será feito em autocarro devido a
indisponibilidade do mesmo.

6º DIA | Nuremberg · Berlim: O Museu Ferroviário mais antigo
Pequeno-almoço e saída para conhecer o Museu da Companhia Ferroviária Alemã (Firmenmuseum der Deutschen Bahn), o mais antigo do seu
género, onde cerca de 40 veículos históricos estão em exibição. Ficará a
conhecer toda a história dos comboios, desde o primeiro veículo ferroviário, os históricos Adler até aos modernos Inter City Express (ICE) de
alta velocidade. Continuação para Berlim. Jantar e alojamento no hotel.

Datas de Saída & Preços
Consulte-nos para mais detalhes
Partidas Collection: mínimo 15 pessoas
Serviços Incluídos
• 8 noites de alojamento em hotéis de 4*, em quartos duplos
• Pequeno-almoço buffet diário
• Acompanhamento de Guia de língua portuguesa (ou espanhola se indisponível)
• Transferes privativos de chegada e de partida
• 7 refeições como mencionado no programa (incluindo jantar final da viagem)
• Transporte em autocarro de luxo
• Visitas de cidade em Munique e Berlim
• Passeio de elétrico em Munique, viagem nos comboios Sauschwänzlebahn, “Öchsle” e Wulheide, em composição de museu de Kleinengetingen a Ulm, Museu Ferroviário Bávaro, Museu DB de Nuremberga, Museu Técnico Alemão de Berlim
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Bebidas às refeições
• Itens de caráter pessoal
• Tudo que não estiver mencionado nos “Itens Incluídos”

COLLECTION GOLD · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Munique

Hotel Platzl 4*

Friburgo

Hotel Rheigold 4*

Estugarda

Arcotel Camino 4*

Nuremberga

Hotel Park Plaza 4*

Berlim

Hotel Titanic Chausee 4*

Comboio Sauschwänzlebahn
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Istambul

Turquia
Fantástica Turquia
10 DIAS DE VIAGEM

Izmir
Éfeso

Istambul · Capadócia · Konya · Antalya ·
Pamukkale · Éfeso · Esmirna

Capadócia
Pamukkale
Konya

Antálya

Partidas PRIVATE Platinum 2019
06, 20 Abr
04, 18 Mai
01, 15, 29 Jun
13, 27 Jul
10, 24 Ago
07, 21 Set
05, 19 Out

Capadócia

4º DIA | Istambul · Capadócia
Pequeno-almoço e tempo livre para passear pela cidade. Em hora a
combinar transfer ao aeroporto para voo em direção à Capadócia
(voo incluído). Chegada e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA | Capadócia
Pequeno-almoço. Dia dedicado à descoberta desta região única,
onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase sobrenatural paisagem. A sua origem deve-se a dois vulcões (já extintos) que ao expelirem lava e cinza formaram o “tufo”. A erosão causada pelos ventos
e chuvas ao longo de milhares de anos, foram esculpindo estas formações “misteriosas” onde os seus antigos habitantes construíram
cidades subterrâneas. Almoço em restaurante local. Visitaremos o
Vale de Göreme com as suas igrejas dos séculos X e XI, a aldeia troglodita de Uçhisar, com visita de uma cidade subterrânea e tempo
livre para compras. Jantar e alojamento.

6º DIA | Capadócia · Konya · Antalya

Chegada ao aeroporto de Istambul, receção e transfer para o hotel.
Jantar livre e alojamento.

Depois do pequeno-almoço partida para a antiga capital do império
Seldjucida, Konya. Durante o percurso visita de um Caravanserai,
fortificação imponente utilizada para proteção e abrigo dos comerciantes e viajantes. Chegada a Konya e visita do Museu de Mevlana,
islâmico fundador da Ordem Mevlevi. Almoço em rota e continuação para Antalya. Jantar e alojamento.

2º DIA | Istambul

7º DIA | Antalya

Pequeno-almoço. Visita da cidade com Palácio de Topkapi, antigo
centro de poder do Império Otomano durante quase 400 anos, onde
visitaremos o tesouro, os pátios e jardins. Almoço em restaurante
local. De tarde visita da Praça de Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do antigo Hipódromo Romano (330 d.C.) e do qual ainda
podemos ver alguns vestígios, como é o caso do obelisco egípcio e
da coluna serpentina. Continuação para a Mesquita Azul, única mesquita otomana com 6 minaretes. Na praça ergue-se outro magnífico monumento, a Basílica de Santa Sofia, considerada na altura da
sua construção a igreja com maiores dimensões e a mais sagrada de
Constantinopla. Finalmente, visita da cisterna-basilica de Yerebatan, a reserva de água mais importante da cidade na época bizantina,
construída no sec. VI, famosa pelas suas 335 colunas. Regresso ao
hotel. Jantar livre e alojamento.

Após o pequeno-almoço partida para Aspendos, internacionalmente conhecida graças ao Anfiteatro Romano, incrivelmente bem conservado e ainda hoje utilizado para concertos e festivais. Regresso

1º DIA | Chegada a Istambul

3º DIA | Istambul
Após o pequeno-almoço faremos um cruzeiro no Bósforo, o estreito
que separa os continentes da Europa e da Ásia. Seguiremos para o Bazar Egípcio, também conhecido por Mercado das Especiarias. Depois
de almoço tempo livre no labiríntico Grande Bazar para passear e fazer compras. Regresso ao hotel. Jantar livre e alojamento.
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Biblioteca de Celso | Êfeso

Palácio de Topkapi | Istambul

A Turquia é um dos mais belos e surpreendentes
países do mundo, com uma fascinante riqueza
cultural e histórica
a Antalya para fazer uma caminhada pelo porto antigo do bairro de
Kaleiçi, começando pela Porta do Imperador Adriano. Almoço em
restaurante local. Tarde livre no bairro antigo de Antalya, onde poderá aproveitar para passear e fazer compras, ou regressar ao hotel
para descansar. Jantar e alojamento.

10º DIA | Partida de Esmirna
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para o
seu voo de regresso. Boa viagem de regresso!

Datas de Saída & Preços
Consulte-nos para mais detalhes

Partidas Private: mínimo 2 pessoas

8º DIA | Antalya · Pamukkale
Após o pequeno-almoço partida para Pamukkale. Almoço em restaurante local. Visto à distância o panorama lembra um manto de
algodão, donde o seu nome “Pamukkale”, que significa “castelo de
algodão”. Esta é uma obra da natureza constituída por várias nascentes de águas quentes e calcárias que, com os seus sedimentos,
formaram piscinas. No mesmo planalto, a alguns metros das termas,
situam-se as ruínas da necrópole de Hierápolis, famosa pela riqueza artística dos túmulos e sarcófagos. Chegada ao hotel. Tarde livre
para aproveitar as termas ou conhecer as formações calcárias. Jantar e alojamento.

9º DIA | Pamukkale · Êfeso · Esmirna
Pequeno-almoço e saída para Êfeso. Visita desta antiga cidade dedicada à Deusa Artemisa. Destaque para a Biblioteca de Celso, Teatro
e Templo de Adriano. Depois de algum tempo para fotos, continuação
para a visita à Casa da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Senhora aqui terá vivido os últimos anos da sua vida. A casa, convertida
numa pequena capela, é hoje um lugar de peregrinação para os cristãos e, igualmente, um local sagrado para os turcos. Almoço entre as
visitas. Continuação para Esmirna. Jantar e alojamento.

Serviços Incluídos
• 9 noites de estadia em quarto duplo, em hotéis de 5 estrelas
• Pequeno-almoço buffet diário
• 7 almoços e 6 jantares conforme programa
• Acompanhamento por um experiente Guia de língua portuguesa
• Transporte em carro ou carrinha de luxo
• Transferes de chegada e de saída
• 1 voo doméstico (Istambul/Capadócia)
• Visitas das cidades conforme programa
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o programa: Palácio de Topkapi,
Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Cisterna-Basílica de Yerebatan, Bazar Egípcio, Grande Bazar, Cruzeiro no Bósforo, Vale de Goreme, Vale Vermelho, Aldeia de
Çavusin, visita de uma cidade subterrânea, visita de Caravanserai, Museu de Mevlana, Konya, Aspendos, Antalya, Pamukkale, Êfeso e Casa da Virgem Maria
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Despesas de caráter pessoal
• Bebidas em hotéis e restaurantes
• Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Incluídos”

PRIVATE PLATINUM · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Istambul

The Marmara Taksim 5*

Capadócia

Yunak Houses 5*

Antalya

Rixos Downtown 5*

Pamukkale

Richmond Pamukkale Thermal 5*

Esmirna

Mövenpick Hotel 5*

17

Atenas, Mykonos
& Santorini de Luxo

Atenas

Mykonos

10 DIAS DE VIAGEM
Atenas · Mykonos · Santorini
Santorini

Partidas PRIVATE Platinum + Gold 2019
Diárias de 01 Abr a 15 Out
Saídas a pedido

4º e 5º DIAS | Mykonos

Programa de charme em Atenas e nas ilhas mais
emblemáticas do Mar Egeu, com as suas águas azuis
cristalinas. Alojamento em hotéis de referência, em
quartos espaçosos, para desfrutar destes locais de
sonho com o máximo conforto
1º DIA | Chegada a Atenas
Chegada ao aeroporto de Atenas, receção e transfer privativo ao
seu hotel. Primeiros contactos com a bela capital grega, berço da
civilização ocidental. Alojamento.

2º DIA | Atenas
Pequeno-almoço no hotel e saída com guia privativo em língua portuguesa, em viatura de luxo, para conhecer os principais pontos de
Atenas, com subida à Acrópole, onde se encontram os principais monumentos da Grécia Antiga. Tarde e noite livres. Alojamento.

3º DIA | Atenas · Mykonos
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transfer privativo ao
porto para embarque em Speedboat com destino a Mykonos, em lugares Classe Clube ou Business (consoante o navio). A viagem durará
cerca de 2h30 e as suas malas serão guardadas no navio durante a
mesma. Na chegada a Mykonos terá uma viatura de luxo e um assistente à sua espera para o levar ao hotel. Alojamento.

Acrópole | Atenas
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Dias livres para descansar, passear e desfrutar das águas azuis do
Mar Egeu e conhecer as fantásticas noites de Mykonos, famosas internacionalmente.

6º DIA | Mykonos · Santorini
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transfer privativo ao
porto para embarque em Speedboat, com destino a Santorini, em lugares Classe Clube ou Business (dependendo do navio). A viagem durará cerca de 2h40 e as suas malas serão guardadas no navio durante
a mesma. Na chegada a Santorini transfer para o hotel. Alojamento.

7º e 8º DIAS | Santorini
Dias livres em regime de alojamento e pequeno-almoço, para descansar, passear, desfrutar do hotel e conhecer esta magnífica ilha,
nas margens da caldeira de um antigo vulcão.

9º DIA | Santorini · Atenas
Pequeno-almoço e transfer ao porto para embarque em Speedboat,
com destino a Atenas. A viagem durará aproximadamente 4h40. Na
chegada a Atenas transfer privativo ao hotel. Alojamento.

10º DIA | Saída de Atenas
Pequeno-almoço. Em hora a informar, transfer privativo ao aeroporto. Boa viagem de regresso!

Santorini

Datas de Saída & Preços

Mykonos

Consulte-nos para mais detalhes

Partidas Private: mínimo 2 pessoas
Serviços Incluídos
• 9 noites de alojamento em hotéis de 4* Boutique ou 5* em quarto duplo nas
categorias mencionadas
• Pequeno-almoço buffet diário
• Meio dia de visita de Atenas com guia de língua portuguesa em carro de luxo
• Entradas na Acrópole
• Todos os transferes privados entre aeroportos, hotéis e portos com assistente em
espanhol em carros de luxo
• Bilhetes de Speedboats em lugares Classe Clube ou Business (consoante o navio)
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Seguro Multiviagens VIP
Serviços Excluídos
• Despesas de caráter pessoal
• Tudo o que não estiver mencionado nos Serviços Incluídos

PRIVATE PLATINUM & GOLD · HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES
Platinum 5*L

Gold 4* Boutique e 5*

Atenas

NJV Athens Plaza 5* (Quarto Deluxe vista Acrópole ou Parlamento)

Athens Was 4* Boutique ( Quarto Deluxe)

Mykonos

Royal Myconian 5* (Quarto Superior)

Semeli 5* (Quarto Superior Vista Mar)

Santorini

Hotel Katikies 5* (Senior Suite)

Astra Suites 4* Boutique (Junior Suite)
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As nossas lojas
Aveiro:
Praceta Dr. Alberto Souto n.º 11 R/C Dt.
3800-149 Aveiro
Tel.: 234 894 030
aveiro@viagenselcorteingles.pt
Braga:
Supercor - Av. Robert Smith n.º 28
4715-249 Lamaçães, Braga
Tel.: 253 206 250
braga@viagenselcorteingles.pt
Caldas da Rainha:
Rua Dr. Júlio Lopes n.º 14
2500-192 Caldas da Rainha
Tel.: 262 889 330
caldas@viagenselcorteingles.pt
Coimbra:
Supercor
R. Monsenhor Nunes Pereira n.º 5
3030-779 Coimbra
Tel: 239 708 330
coimbra@viagenselcorteingles.pt

Lisboa:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. António Augusto de Aguiar
n.º 31 - Piso 6
1050-012 Lisboa
Tel.: 213 827 780
lisboacc@viagenselcorteingles.pt
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
(Campo Pequeno)
1000-084 Lisboa
Tel.: 808 204 729
vendatelefonica@viagenselcorteingles.pt
Avenida de Berna n.º 42-A
1050-042 Lisboa
Tel.: 213 240 097
berna@viagenselcorteingles.pt
Avenida D. João II n.º 37-B
(Parque das Nações)
1990-083 Lisboa
Tel.: 218 922 490
expolisboa@viagenselcorteingles.pt

Évora:
Rua João de Deus n.º 9
7000-534 Évora
Tel.: 266 739 130
evora@viagenselcorteingles.pt

Centro Comercial Roma, Piso 0, Loja 45
Avenida de Roma n.º 48
1700-348 Lisboa
Tel.: 218 424 010
avenidaroma@viagenselcorteingles.pt

Faro:
Rua Mouzinho de Albuquerque n.º 10-A
8000-077 Faro
Tel.: 289 894 060
faro@viagenselcorteingles.pt

Grupos Congressos e Incentivos
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
1000-084 Lisboa
Tel.: 217 803 969
grupos@viagenselcorteingles.pt

Funchal:
Rua da Queimada de Baixo n.º 2
9000-068 Funchal
Tel.: 291 710 300
funchal@viagenselcorteingles.pt

Central de Serviços a Empresas / HRG
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 213 246 410 / 213 246 460
centralempresas@viagenselcorteingles.pt
hrgportugal@viagenselcorteingles.pt

Leiria:
Rua da Graça n.º 3
2400-150 Leiria
Tel.: 244 860 150
leiriacentro@viagenselcorteingles.pt

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários
de Algés, n.º 66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310
alges@viagenselcorteingles.pt
Porto:
Rua de Júlio Dinis n.º 250
4050-318 Porto
Tel.: 225 430 370
julhodinis@viagenselcorteingles.pt
Supercor Fluvial
Rua Aleixo da Mota n.º 306
4150-044 Porto
Tel.: 226 167 560
fluvial@viagenselcorteingles.pt
Sintra:
Centro Comercial Beloura,
Piso 1 - Loja A16
Estrada Nacional 9
2710-701 Sintra
Tel.: 219 247 630
beloura@viagenselcorteingles.pt
Vila Nova de Gaia:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. da República n.º 1435, Piso -2
4430-999 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 773 111
gaiacc@viagenselcorteingles.pt

·808

204 729

viagenselcorteingles.pt

Viagens El Corte Inglés é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens. As reclamações devem ser apresentadas num prazo
máximo de 20 dias úteis após o fim da viagem por escrito para a seguinte morada: Rua Duque de Palmela, 2 - 1º Dto., 1250-098 Lisboa.
Ou pelo email: provedor@provedorapavt.com. As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida
por tal entidade. As entidades de Resolução Alternativa de Litígios são: Provedor do Cliente das Agências de viagens, in http://www.provedorapavt.com/; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in http://www.turismodeportugal.pt/; Outras Entidades de Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo (RAL) disponíveis em http://www.consumidor.pt, em Lista de Entidades RAL.

