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C OMO R E SE RVAR AS S U A S F É R I A S :

Lojas:
Se deseja reservar algum dos estabelecimentos/circuitos deste catálogo,
pode dirigir-se a qualquer loja de Viagens El Corte Inglés.

Telefone:
• Marque

808 204 729

Com apenas uma chamada, aconselhamos e reservamos as suas férias.
Em qualquer lugar e com a garantia e segurança de Viagens El Corte
Inglés.

Temos ainda uma vasta oferta
de outros destinos
que não constam neste catálogo,
por favor consulte-nos.

O nosso horário de serviço:
De segunda a sexta das 9:00h às 19:00h. Sábados das 10:00h às 14:00h.
Consulte condições de serviço.

Internet:
Também pode consultar mais informações através da nossa página web:
www.viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens

Viagens El Corte Inglés, especialistas na arte de viajar
Apenas em Viagens El Corte Inglés
Este catálogo apenas o encontrará em
Viagens El Corte Inglés.
Grande seleção:
o melhor para cada cliente
O produto que oferecemos, seja para uma viagem de casal, em família
ou com um grupo de amigos, foi selecionado sob rigorosos critérios de
qualidade, tendo em conta os detalhes, gostos e necessidades de cada
cliente.
Selecionamos, dentro de cada categoria, os melhores estabelecimentos,
os destinos mais atrativos… para tornar a sua viagem numa experiência
inesquecível.
Atenção personalizada
“A cada cliente, o que necessite”, sob esta premissa oferecemos o
produto mais adequado para cada necessidade, com a possibilidade de
oferecer um serviço “à medida”.
O maior valor: os nossos funcionários
Estamos orgulhosos de ter funcionários qualificados e com formação
constante, para poder estar sempre à altura dos nossos clientes e
cumprir com as suas expectativas.

E tudo isto, com a garantia de
Viagens El Corte Inglés.

3 meses sem juros (mensalidade mínima de 30€).

2
3 meses
sem juros

• Para compras a partir de 200€.
• Comissão de abertura desde 3€.
• Válido para titulares do cartão de crédito El Corte Inglés.
• Não é acumulável com outros descontos comerciais.

TAEG do cartão 16,60%*
* TAEG em vigor em 31/01/2019, data de emissão do presente catálogo, sujeita a
alteração após divulgação pelo Banco de Portugal da taxa máxima trimestral aplicável
a cartões de crédito. Para consultar a TAEG aplicável a todo o momento consulte
www.viagenselcorteingles.pt.
Exemplo para limite de crédito de 1.500€ a 12 meses, TAN de 12,65%. Sujeito a
aprovação pela Financeira El Corte Inglés S.F.C., S.A. junto da qual se deve informar.
Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Ásia

Emirados Árabes Unidos
Indonésia
Tailândia
Vietname
Maldivas
Índia
Sri Lanka
China
Japão
Filipinas
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Dubai
7 dias | 5 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Dubai

Dia 3 ao 6. Dubai

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino ao Dubai. Noite
a bordo.

Dias livres para desfrutar da cidade.
Alojamento.

Inclui:

Dia 2. Dubai

Dia 7. Dubai - Portugal

Chegada ao Dubai. Assistência e transfer
para o hotel. Alojamento.

Transfer para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal.

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (355€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 5 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

Ibis Al Barsha 3*
Dubai, um oásis no deserto
Dubai, um oásis encantador no deserto, um
destino luxuoso, divertido e até um pouco
surreal. Aquela que foi em tempos uma
cidade tranquila com pequenas casas de
comerciantes Persas, Beduínos, pescadores
e mergulhadores de pérolas, é hoje um lugar
exótico de onde pode partir à descoberta das
tradições antigas do Médio Oriente e tirar
partido da exuberância dos tempos modernos.

Localização: situado no coração do Dubai,
entre a marina e a baixa do Dubai, onde fica
o famoso Burj Khalifa. O hotel situa-se em Al
Barsha, junto à popular Sheikh Zayed Road.
Descrição: todos os quartos são alcatifados
possuem ar condicionado e estão equipados
com acesso Wi-Fi gratuito e com uma televisão
de ecrã plano por satélite. Cada quarto
também inclui uma secretária e uma casa de
banho privativa com secador de cabelo. É
providenciada água mineral de cortesia em
cada quarto.
Preço por pessoa em
quarto duplo standard desde

897€

π
Nassima Royal Hotel 5*

Four Points By Sheraton
Downtown Dubai 4*
Localização: convenientemente localizado na
estrada de Mankhool, nas áreas residenciais
e de lojas de Bur Dubai, a 12 minutos do
Aeroporto Internacional Dubai.
Descrição: dispõe de 244 quartos elegantes e
suites executivas rodeadas pelo bairro histórico
do Dubai. Três restaurantes, incluindo um pub
de estilo inglês, para estar com amigos. Piscina
exterior e piscina para crianças, solário, ginásio.
Preço por pessoa em
quarto duplo classic desde

949€

π

Localização: perto das estações de autocarro
e metro, bem como do aeroporto internacional,
facilita a deslocação por toda a cidade,
enquanto a sua proximidade ao Centro
Financeiro Internacional do Dubai e ao Centro
de Comércio Internacional do Dubai beneficia
os viajantes de negócios.
Descrição: O Nassima Royal Hotel chama
a atenção com seu impressionante exterior
em metal e vidro, dispõe de uma extensa
área de piscina ao ar livre, clube de saúde e
bem-estar, clube infantil, serviço de transfers,
salas de reuniões e Spa Zen, que oferece uma
variedade de tratamentos para o bem-estar e
relaxamento.
Preços desde por pessoa em
quarto duplo superior

981€

π

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Ras Al Khaimah
9 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Dubai

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino ao Dubai. Noite
a bordo.

Inclui:

Dia 2. Dubai - Ras Al Khaimah

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (290€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 7 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

Chegada ao Dubai. Assistência e transfer
para o hotel em Ras Al Khaimah. Alojamento.
Dia 3 ao 8. Ras Al Khaimah

da praia e de todas as experiências e
atrações de Ras Al Khaimah. Possibilidade
de excursões até ao Dubai ou ainda de um
jantar no deserto entre outras atividades.
Alojamento.
Dia 9. Ras Al Khaimah - Portugal
Transfer para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal. Chegada

Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar

The Cove Rotana Resort 5*
Um Oásis no Deserto das
Arábias
Ras Al Khaimah, o emirado mais o Norte dos
Emirados Árabes Unidos, oferece aos visitantes
uma autêntica experiência árabe. Os 64km de
praias douradas do Golfo Pérsico, o deserto
de terracota, as imponentes Montanhas Hajar
na fronteira com Omã, juntamente com vários
sítios arqueológicos, trazem ao visitante uma
visão fascinante de história e cultura que ainda
atravessa o coração da sua população local.
E muito embora a cosmopolita Dubai esteja
a 1h de caminho, Ras Al Khaimah é também
um excelente destino para quem gosta de
fazer compras com um toque árabe. Passeie
pelas ruas do emirado e experimente os souqs
tradicionais que vendem os tecidos exclusivos e
produtos locais, delicie-se com os mercados de
produtos frescos e pratique as suas habilidades
para a negociação com os comerciantes ou
visite um dos cinco centros comerciais com
grandes marcas internacionais, lojas outlets,
cinemas e várias opções de restaurantes.

Localização: na primeira linha de uma praia de
600m. A 8km do centro da cidade.
Descrição: dispõe de 204 quartos e 78
villas com TV por satélite, minibar, secador,
facilidades para chá e café, entre outros. No
resort encontrará um total de 6 opções para
tomar uma refeição ou uma bebida. Para os
momentos de descontração e relaxamento,
além da extensa praia de areia branca, tem
também 2 piscinas, 1 piscina para crianças,
jacuzzi, sauna e banho turco, salas de
massagem, possibilidade de praticar desportos
aquáticos, ginásio e Kids Club.
Preço por pessoa em
quarto duplo classic desde

961€

π

Doubletree By Hilton Resort
& Spa Marjan Island 5*

Localização: com uma estrutura em pirâmide,
o resort encontra-se na tranquila Ilha de Marjan.

Descrição: todos os quartos dispõem de
varanda ou terraço, com acesso direto à praia
privativa. O hotel tem ainda 7 piscinas com
temperatura controlada, fitness center e spa.
Dispõe de 13 bares e restaurantes, um bar
no último andar e discoteca. Para os mais
pequenos, existe um clube infantil com parede
de escalada, parque infantil ao ar livre e o Pirate
Boat Aqua Zone.

Descrição: o Rixos Bab Al Bahr tem
disponíveis 650 quartos com vista pra o Golfo
Pérsico. As refeições poderão ser tomadas
em um dos muitos espaços disponíveis. A
variedade de escolha vai desde a cozinha
turca, mediterrânica, asiática, aos espaços
especializados em grelhados e marisco. Seja
de inverno ou verão, o resort dispõe também de
uma variada oferta de entretenimento. Além de
uma praia privada de 345m, 8 piscinas com um
parque aquático, o resort conta também com
o spa de inspiração turca, fitness center e Kids
Club.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo vista piscina

Preços desde por pessoa
em quarto duplo deluxe vista jardim

Localização: a uma curta distância da zona
comercial e de entretenimento de Marjan Island
e Al Hamra.

1.142€
6

Rixos Bab Al Bahr 5*

$

1.690€
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Bali
8 dias | 5 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Bali

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino a Bali, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (418€, sujeitas a
alteração), estadia de 5 noites no hotel
escolhido e regime indicado.

A Morada dos Deuses
Dizem os balineses que somente Deus podia
criar uma terra tão excecional como a sua
ilha. O seu suave clima tropical, a orografia
que oferece a melhor combinação entre praia
e montanha, as suas tradições ancestrais
reencarnadas em festas e rituais do quotidiano
e, sobretudo, o carácter hospitaleiro dos seus
habitantes faz de Bali um paraíso autêntico
e acolhedor que fará as delícias dos seus
visitantes.

de caráter pessoal ou excursões opcionais.
Alojamento.
Dia 7. Bali - Portugal

Chegada e transfer para o hotel. Alojamento.

Transfer para o aeroporto para sair em
voo com destino a Portugal, via cidade de
ligação. Noite a bordo.

Dia 3 ao 6. Bali

Dia 8. Portugal

Pequeno-almoço. Dias livres para atividades

Chegada.

Dia 2. Bali

The Tanjung Benoa Beach
Resort Bali 4*
Localização: na península de Tanjung Benoa
na região de Nusa Dua, a só 20 minutos do
aeroporto de Denpasar. Este hotel tem acesso
direto para o mar, mas há um shuttle organizado
pelo resort (grátis) para a praia de Geger.
Descrição: dispõe de 185 quartos em
estilo balinês, todos dispõem de varanda, ar
condicionado, mini bar, secador, cafeteira e cofre,
2 piscinas, 5 restaurantes, incluindo um bar dentro
da piscina, campos de ténis, ginásio, spa, Internet
com ligação Wi-Fi grátis (24horas) em zonas
comuns e também nos quartos.
Preço por pessoa em
quarto duplo superior desde

1.040€

π

Le Meridien Bali Jimbaran 5*

Sol Beach House Bali
Benoa All Inclusive 5*
Localização: a 18 minutos do Aeroporto
Internacional, em Nusa Dua, ao longo da Praia
de Tanjung Benoa.

Localização: na costa sudoeste de Bali, com
vista para a baía de Jimbaran, a 20 minutos do
aeroporto Internacional de Denpasar, e a 30
minutos da zona de compras de Seminyak.

Descrição: dispõe de 127 quartos e suites,
equipados com ar condicionado, TV, cofre,
secador, 3 restaurantes, 2 bares, piscina,
instalações para desportos aquáticos, spa,
fitness center e pista de jogging, serviço de
lavandaria e Wi-Fi gratuito. Como novidade,
na zona do jardim pode desfrutar de
sumos naturais, gelados e crepes feitos no
momento. Dispõe de aulas de ioga ou pilates e
demonstrações de cozinha balinesa.

Descrição: com 118 quartos, suites e villas
todos decorados com materiais naturais e
motivos tradicionais balineses, dispõem de
terraço ou varanda, TV com acesso à internet
integrado e IPTV e ligação para o IPod.
Ar condicionado, casa de banho, minibar,
cafeteira/ chaleira, ferro, secador, roupões
e cofre, 2 restaurantes e no lobby oferece
inúmeras possibilidades gastronómicas tais
como tapas e gelados, bares, piscina com água
salgada, clube infantil, ginásio e Spa Serenity.
O hotel oferece ligação Wi-Fi (24horas) nas
zonas comuns.

Preço por pessoa em
quarto duplo silver desde

Preço por pessoa em
quarto duplo classic desde

1.612€

*

1.177€

π

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Banguecoque e Phuket
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Banguecoque

Dia 4. Banguecoque - Phuket

Diárias até Outubro.

Saída em voo com destino a Banguecoque,
via cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para saída em avião para Phuket. Chegada
e transfer para o hotel. Alojamento.

Inclui:

Dia 2. Banguecoque

Voos de Lisboa ou Porto em classe
turística, transfers, taxas aéreas (413€,
sujeitas a alteração), estadia de 2 noites em
Banguecoque e 5 noites em Phuket regime de
alojamento e pequeno-almoço, visita de meiodia aos principais templos de Bangkok e voos
domésticos.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.217€

π

Chegada e transfer para o hotel escolhido.
Alojamento.

Dia 5 ao dia 8. Phuket
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar
da praia e do hotel .

Dia 3. Banguecoque
Pequeno-almoço. Visitas em inglês
aos principais 3 templos budistas de
Banguecoque: Templo Wat Trimitr com
o seu buda de ouro, Templo Wha Po
com o seu buda deitado e o Templo Wat
Benjamaborpitr de mármore branco,
um exemplo perfeito da arquitetura thai.
Alojamento.

Dia 9. Phuket - Banguecoque
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
e saída no voo com destino a Portugal via
Banguecoque. Noite a bordo.
Dia 10. Portugal
Chegada.

O Reino do Sião, Exotismo e
Sofisticação
Situada no sudoeste asiático, a Tailândia divide
fronteira com Myanmar, Laos, Camboja e
Malásia, numa das regiões mais fascinantes
do planeta pelas suas paisagens, tradições e
herança cultural. Formada por duas regiões
claramente diferenciadas, a grande e fértil
planície continental formada pelo rio Menam e
os seus afluentes, e a península de Malaca que
se projeta até ao sul. Esta terra, denominada
pelos europeus Sião, conseguiu ao longo
da sua história manter largos períodos de
independência – não é em vão que “Thai”
significa “livre” – evitando muitas vezes conflitos
civis internos.
A Tailândia de hoje mantem um equilíbrio,
muito atrativo entre o passado e o presente: a
monarquia, o budismo, o cinema, o culto aos
espíritos e as danças khon estão impregnadas
no ritmo diário do país.
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Novotel Bangkok
Fenix Silom 4*

Centara Kata Beach
Phuket 4*

Localização: situado na interseção da zona
comercial de Pratunam com o monumento
da Victoria, numa zona animada com grande
variedade de restaurantes e locais de lazer.

Localização: situado a uma curta distância a
pé (também tem serviço de shuttle) das praias
de Kata Beach no sudoeste da costa de Phuket
e zona de comércio. Está a 45 minutos de carro
do aeroporto.

Descrição: recentemente renovado, oferece
380 quartos com ar condicionado, casa de
banho com duche e banheira separados,
secador, televisão via satélite, bule/ cafeteira,
acesso a internet de banda larga nos quartos e
zonas comuns, minibar e cofre, 2 restaurantes,
2 bares, cabeleireiro, piscina, ginásio, jacuzzi,
massagem e sauna. A ligação ao Wi-Fi é
gratuita (24 horas).

Descrição: tem 158 quartos com varanda ou
terraço com vista para a área das piscinas,
kitchenette totalmente equipada com micro
ondas, frigorífico, forno, fogão e utensílios
de cozinha. Tem 3 piscinas, uma delas com
bar, jacuzzi, fitness centre, kids club e piscina
para crianças, serviço de babysitting, centro
de desportos. Tem 3 restaurantes que servem
comida Tailândesa, Asiática e internacional e 3
bares.

Regimes Alimentares | A: Alojamento. APA: Alojamento e pequeno-almoço. MP: Meia Pensão. PC: Pensão Completa. TI: Tudo Incluído.

Grandes Viagens· Ásia · Vietname

Bom dia Vietname
11 dias | 8 noites

Saídas de Portugal
Segundas até 25 novembro

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção Categoria A
• Hanoi Quoc Hoa 3*
• Halong Bhaya Junk
• Hoi An Emm Hotel Hoi An 4*
• Hue Mondial 4*
• Ho Chi Minh Sonnet Saigon 3*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (413€, sujeitas a
alteração), voos internos, transporte em carro
ou mini bus, guias locais de língua espanhola
ou inglesa, estadia nos hotéis indicados ou
similares em regime de alojamento e pequenoalmoço, 8 refeições, 1 brunch, 1 garrafa de
água e 1 toalha por dia.

Pagode de Pilar Único, construído em 1049
pelo Imperador Ly Thai Tong. Construído
em madeira sobre um pilar de pedra, está
desenhado de forma semelhante a uma flor
de lótus, em honra de Buda. De seguida,
visita ao templo Ngoc Son no meio do lago
Hoan Kiem. Por último, passeio panorâmico
em riquexó, passando pelo Bairro Antigo de
Hanói também conhecido como o bairro das
36 ruas que no seu tempo cada uma delas
era conhecida por artesãos e oficinas de
uma profissão particular. Regresso ao hotel.
Alojamento.

 Dia 7. Hoi An - Hue

Dia 4. Hanói - Baía de Halong

 Dia 8. Hue - Ho Chi Minh

Pequeno-almoço. Saída até à Baía de
Halong num trajeto através das terras
agrícolas do delta do Rio Vermelho e
paisagens de campos de arroz e búfalosasiáticos. Chegada a Halong e embarque
no “Junco”, uma embarcação tradicional
de madeira. Almoço a bordo. Navegação
para descobrir as numerosas ilhas da Baía
que nos recordam as figuras de animais ou
outros objetos. Visita de barco a uma aldeia
de pescadores. Regresso ao barco e tempo
livre. Demonstração de cozinha vietnamita.
Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a
alterações sem aviso prévio.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.930€
Dia 1. Portugal - Hanói
Voo para Hanói, via cidade de ligação. Noite
a bordo.
Dia 2. Hanói
Chegada ao aeroporto e transfer para a
cidade, onde terão uma primeira impressão
de Hanói. Tempo livre depois do check-in,
segundo disponibilidade. Alojamento.
Dia 3. Hanói
Pequeno-almoço. Início da visita a Hanói.
Atualmente Hanói é a capital do Vietname,
cidade com avenidas arvoradas, arquitetura
colonial francesa, lagos e templos orientais. O
tour inclui o Templo da Literatura, a primeira
universidade do país fundada em 1070.
Continuação com o Museu de Etnologia, uma
coleção interessante e variada de cultura
vietnamita. Almoço. Visita ao Mausoléu de
Ho Chi Minh (exterior), continuando para o

 Dia 5. Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
Possibilidade de ver o amanhecer na baía
e desfrutar de aulas de Tai-Chi ao início da
manhã. Posteriormente, desembarcaremos
na Gruta de Tien Ong para explorá-la,
seguindo-se de um brunch. Desembarque
no cais de Halong e regresso por estrada
até Hanói para voo em direção a Danang.
Chegada e transfer para Hoi An. Alojamento.
Nota: de caminho, dependendo do horário do
voo para Danang e se o tempo permitir, visita à
vila rural de Yen Duc ou visita do Pagode Budista
de Con Sonc construído em homenagem a um
importante político, Nguyen Trai.

 Dia 6. Hoi An
Pequeno-almoço. Início de visita à cidade
de Hoi An. Passeio de barco pelo rio Thu
Bon, passando por aldeias locais. Chegada
ao bairro antigo e passeio a pé pelo centro
da cidade antiga para visitar os lugares
tradicionais dos comerciantes: a Ponte
Japonesa coberta com mais de 400 anos de
antiguidade, a sala de Phuc Kien, a Casa
antiga de arquitetura tradicional Tan Ky, a
oficina de seda e o museu de história da
cidade “Sa Huynh”. Almoço. Tarde livre para
desfrutar da praia ou passear pelo colorido
mercado do centro. Alojamento em Hoi An.

Pequeno-almoço. Transfer para Danang
com visita panorâmica da cidade, Pagode
Linh Ung com vista para a cidade e pela
costa da Península Son Tra. De seguida,
viagem para Hue, antiga capital vietnamita,
através da passagem de Hai Van e a
pitoresca praia de Lang Co. À chegada,
almoço e transfer para o hotel. Pela tarde,
visita a Cidadela Imperial, a qual a Dinastia
Nguyen governou entre 1802 e 1945 e ao
animado mercado de Dong Ba. Alojamento.

Pequeno-almoço. Visita a dois importantes
enclaves religiosos: o Pagode de Thien Um,
torre octogonal emblemática de sete pisos, e
ao túmulo do imperador Minh Mang. Almoço
e continuação para visita ao mausoléu do
imperador KhaiDinh e a uma vila onde se
fabrica incenso. Transfer para o aeroporto
para voo para Saigão. Chegada e transfer
para o hotel.
 Dia 9. Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Visita aos túneis de Cu
Chi, um complexo impressionante de túneis
subterrâneos usados durante a Guerra
do Vietname. Regresso a Ho Chi Minh e
almoço. Visita à cidade, ainda chamada
Saigão por muitos locais: o Pagode Ngoc
Hoang (só até 31 de março), a antiga
Estação de Correios, passando pelo Palácio
de Reunificação e o Museu da Guerra.
Regresso ao hotel e alojamento.
 Dia 10. Ho Chi Minh - Delta de Mekong Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o espetacular
Delta de Mekong. O delta encontra-se a duas
horas de Ho Chi Minh. Chegada a Bem Tre
/ My Tho e embarque num barco que levarnos-á, através dos canais estreitos rodeados
de uma densa vegetação, até ao coração
do Delta. Ao longo do dia, possibilidade de
degustar produtos locais. Regresso e passeio
pelos canais, em embarcação a remos.
Almoço e regresso a Ho Chi Minh parando
para visitar o pequeno templo Cao Dai em
Ben Luc. A hora prevista, transfer para o
aeroporto para regresso a Portugal.
 Dia 11. Portugal
Chegada.

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens· Ásia · Maldivas

Maldivas
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Maldivas

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino às Maldivas,
via cidade de ligação. Noite a bordo.

Inclui:

Dia 2. Maldivas

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (419€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 7 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

Paraíso Original - Águas
Cristalinas e Céu Azul
As ilhas Maldivas estão formadas por uma
cadeia de 26 atóis de corais situada a sudoeste
do Sri Lanka, estendendo-se pelo Equador
numa linha de norte a sul e de 754km de
comprimento e 118km de largura. No total
1192 ilhas das quais somente 202 estão
habitadas, com uma população total de 250.000
habitantes.
A maioria das lagoas de água cristalina são de
cor azul turquesa e têm impressionantes recifes
de coral e abundante vida marinha em estado
puro. O seu clima, o encanto tropical e as praias
de areia branca fazem com que seja o destino
ideal para casais em Lua de Mel ou para os
amantes de mergulho, que encontrarão uma
grande variedade de fauna marinha, jardins de
coral e peixes multicoloridos.

Chegada e transfer para o hotel. Alojamento.
Dia 3 ao 9. Maldivas
Dias livres neste paraíso tropical. Poderá
desfrutar do “dolce fare niente” na praia,

praticar snorkeling nos corais, ou mergulho
com mergulhadores experientes ou relaxar
no Spa. Alojamento.
Dia 9. Maldivas - Portugal
Transfer para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal, via cidade de ligação.
Noite a bordo.
Dia 10. Maldivas - Portugal
Chegada.

Sun Island Resort 5*

Kuredu Island Resort & Spa 4*

Localização: em Nalaguraidhoo, no Atol
Ari Sul. Encontra-se a 17 minutos em voo
doméstico, do aeroporto internacional em Malé.

Localização: resort está situado no atol
Lhaviyani, numa zona famosa pela sua
abundante fauna marítima, um dos melhores
sítios para fazer mergulho.
Descrição:os bungalows estão equipados
com ar condicionado, ventoinha, minibar, cofre,
telefone e varanda. As “villas praia” com 60 m2
são compostas por um espaçoso quarto com
uma sala de estar e as “Sangu jacuzzi beach
villas” com 76 m2, tem ainda um pequeno
jardim com jacuzzi. Este resort tem ainda
para oferecer “ jacuzzi water villas”, além de
vários restaurantes, bares, spa e pode ainda
praticar windsurf, catamaran, jet-ski, “kiteboarding”,voleibol, ténis, futebol, ping-pong,
badminton ou optar pela aeróbica ou ginástica.
Transfers: fica a 40 minutos de hidroavião do
“Velana international airport”.

Descrição: os quartos têm todos uma varanda
privada, TV por satélite, ar condicionado,
secador, minibar, cofre, facilidades para chá e
café e toalha de praia no quarto. Dispõe de 5
restaurantes de diferentes influências e 5 bares,
um deles, em algumas noites, funciona como
discoteca. No spa encontrará jacuzzi, sauna,
banho turco e várias opções de tratamentos e
terapias. Tem ainda piscina, centro de mergulho
e várias opções de atividades aquáticas.
Preço por pessoa em
quarto duplo Sun Villa desde

1.510€

$

Preço por pessoa em quarto duplo
garden bungalow desde

Adaaran Rannalhi 4*

1.875€

Localização: localizado no Atol Malé Sul, o
Adaaran Club Rannalhi fica a 45 minutos do
aeroporto por lancha rápida.
Descrição: constituído por 96 quartos standard
e 34 bungalows , equipados com terraço ou
varanda, cofre, maquina de café/chá, TV
satélite com ecrã plano, mini bar e telefone..
O hotel tem um restaurante, coffee shop,
dois bares, loja e um centro de massagens
Ayurvedic. Dispõe de uma escola de mergulho
e vários desportos aquáticos além de propostas
de excursões.
Preços desde por pessoa
em quarto duplo standard

2.100€
10

*

Regimes Alimentares | A: Alojamento. APA: Alojamento e pequeno-almoço. MP: Meia Pensão. PC: Pensão Completa. TI: Tudo Incluído.
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Grandes Viagens· Ásia · Índia

Índia Clássica
11 dias | 9 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Deli

Quartas até 30 de dezembro

Voo regular com destino a Deli. Chegada e
transfer para o hotel. Alojamento.
Dia 2. Deli

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção 3*/4*
• Deli Tavisha / Ibis
• Jaipur Mansingh Palace
• Agra Clarks Shiraz / Mansingh / Crystal Sarovar
Premiere
• Khajuraho Golden Tulip / Clarks
• Allahabad Ravisha Continental
• Varanasi Amaaya

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (408€, sujeitas a alteração),
transfers, bilhete de comboio Agra - Jhansi em
classe turística, estadia nos hotéis indicados ou
similares, em regime de alojamento e pequenoalmoço, 18 refeições (bebidas não incluídas),
visitas de acordo com o itinerário com guia
acompanhante de língua espanhola.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.815€

Pequeno-almoço. De manhã, visita à parte
antiga: Forte Vermelho (exterior); Jama
Masjid, uma das maiores mesquitas da
Ásia; passeio de riquexó pelos bazares de
Chandni Chowk; e memorial a Mahatma
Ghandi. Almoço. Visita panorâmica de Nova
Deli: Minarete Qutub, Porta da Índia, Palácio
Presidencial e edifícios governamentais. Por
último, visita ao Templo dos Sikhs. Jantar e
alojamento.

templos construídos pela Dinastia Bundela.
Destaque para o Palácio de Raj Mahal e
para o Templo de Lakshminarayan. Almoço
e continuação para Khajuraho. Jantar e
alojamento.
 Dia 8. Khajuraho - Allahabad
Pequeno-almoço. Visita aos famosos
templos eróticos de arquitetura hindu,
construídos na dinastia de Chandela.
Viagem para Allahabad, situada na
confluência dos rios Ganges e Yamuna,
repleta de magníficas pontes. Almoço
piquenique (lunch box) em rota. Jantar e
alojamento.
 Dia 9. Allahabad - Varanasi

Dia 3. Deli - Samode - Jaipur
Pequeno-almoço. Saída para Jaipur e em
rota almoço no Palácio Samode. À tarde,
panorâmica de Jaipur, a “Cidade Rosa” do
Rajastão. Assistência a uma cerimónia Aarti
no Templo de Birla. Jantar e alojamento.
Dia 4. Jaipur - Amber - Jaipur
Pequeno-almoço. Excursão ao Forte de
Amber, um palácio clássico do Rajastão
da dinastia Kachwaha. A subida será
feita em jeep ou em elefante (sujeito a
disponibilidade). Almoço. À tarde, breve
paragem junto ao Palácio dos Ventos e
visita ao Palácio da Cidade, um complexo
de pequenos palacetes, jardins e pátios;
e ao Observatório Astronómico. Jantar e
alojamento.
 Dia 5. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Pequeno-almoço. Visita ao Poço de Chand
Baori em Abhaneri, uma das cisternas
mais profundas da Índia. Continuação
para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”,
outrora repleta de palácios e mesquitas
e hoje um agradável sítio para passear.
Almoço e viagem para Agra. Jantar e
alojamento.

Pequeno-almoço. Visita a Sangam, a
confluência dos rios e ao seu templo. Partida
para Varanasi, centro religioso e de todo
o conhecimento durante anos. Almoço. À
tarde, passeio de riquexó e cerimónia Aarti
nos Ghats do Ganges. Jantar e alojamento.
 Dia 10. Varanasi - Sarnath - Varanasi - Deli Portugal
Antes do amanhecer navegação pelo Ganges
para observar os rituais de purificação da
população e ter uma vista privilegiada dos
palácios e templos localizados nas margens.
Regresso ao hotel pe posterior excursão a
Sarnath, aldeia onde Buda deu o seu primeiro
sermão, para visitar as ruínas e o museu.
Almoço em Varanasi e voo para Deli. Jantar
e transfer para o aeroporto. Embarque com
destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.
 Dia 11. Portugal
Chegada a Portugal.

 Dia 6. Agra
Pequeno-almoço. Visita a um dos
monumentos mais famosos do mundo - o
Taj Mahal, símbolo do amor, mandado
erigir pelo Imperador Shah Jahan em 1630
para alojar os restos mortais da Rainha
Mahal. Continuação para o Forte de Agra, a
fortaleza do Império Mogol. Almoço. Tarde
livre. Jantar e alojamento.
 Dia 7. Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho
Pequeno-almoço. Viagem de comboio
para Jhansi. Visita a Orcha, antiga capital
de um estado principesco com palácios e
Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens· Ásia · Sri Lanka

Sri Lanka Clássico
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal
Diárias até 31 outubro

o mercado de Pettah, os templos Hindus
e Budistas e o Bandaranaike Memorial
Internacional Conference Hall. Alojamento.
Dia 3. Colombo - Anuradhapura

Estabelecimentos previstos ou similares
Categoria Standard
• Anuradhapura Alakamanda 3*
• Kandy Hotel Senani 4*
• Dambulla Pelwehera Village 4*
• Nuwara Eliya Oak-Ray Summerhill 3*
• Tissamaharama Oak-Ray Lake 4*
• Colombo Mirage Colombo 4*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (356€, sujeitas a
alteração), transporte em veículo com ar
condicionado acompanhado por guia ou
motorista de língua inglesa, estadia nos hotéis
indicados ou similares em regime de meia
pensão, (bebidas não incluídas) e excursões de
acordo com o itinerário.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.907€

Pequeno-almoço. Transfer para
Anuradhapura, primeira capital e a maior
cidade da antiga Ceilão. Existem vários
sítios de interesse histórico e arqueológicos
que podem ser visitados, tais como, Sri
Maha Bodhi, árvore com mais de 2200
anos, a mais antiga historicamente
documentada. O Palácio Brazen, uma
magnífica antiga residência de monges
com 1600 colunas de pedra. A estupa
Ruwanweliseya e a estátua de Buda
“Samadhi”, uma das mais famosas estátuas
e o Templo de pedra de Isurumuniya.
Alojamento.
Dia 4. Anuradhapura - Polonnaruwa - 		
Habarana
Pequeno-almoço. Saída para Polonnaruwa.
No caminho, visita a um campo de arroz e
uma casa típica na aldeia. Polonnaruwa tem
para além dos monumentos bramânicos
construídos pelos Cholas, as ruínas
monumentais da fabulosa cidade-jardim
criada por Parakramabahu no século XII. É
considerado Património Mundial e muitas
das ruínas estão em excelentes condições
como o Palácio Real, Gal Viharaya, o
Audience Hall, o Lotus Bath, a estátua do
Rei Parakramabahu, o Templo de Shiva,
o Lankathilake, o Watadage, o Galpotha,
Kiri Vehera e os restos do antigo Templo do
Dente de Buda. Continuação da viagem até
Habarana. Alojamento.
 Dia 5. Habarana - Sigiriya - Dambulla Matale - Kandy

Dia 1. Portugal - Colombo
Voo para Colombo. Refeições e noite a
bordo.
Dia 2. Colombo
Assistência no aeroporto à chegada
e transfer para Colombo. Colombo,
como muitas capitais de países
em desenvolvimento, está a mudar
rapidamente. Ergueram-se arranha-céus,
onde velhos edifícios outrora estiveram.
No entanto, em algumas partes, o charme
do tempo mais antigo foi mantido. Por
exemplo, há uma torre de relógio de 100
anos e edifícios coloniais construídos pelos
britânicos. Outros sítios de interesse são

12

Pequeno-almoço. Saída para Sigiriya.
Subida à fortaleza de pedra do século V,
que é considerado Património Mundial. A
“Pedra do Leão” é uma cidadela de uma
beleza única com jardins, piscinas, fontes
e edifícios. Viagem para Dambulla. O
Templo de Dambulla foi construído pelo Rei
Walagambahu no século I A.C. O complexo
de 5 caves, com mais de 2000 m2 de
paredes pintadas é a maior área de pinturas
encontrada no mundo e contém mais de
150 imagens de Buda. A viagem continua
até Matale. Visita ao jardim de especiarias
seguida de uma demonstração de culinária
e de uma massagem durante 5 minutos à
cabeça e ombros. De Matale seguimos para
Kandy e visita ao lago de Kandy, o mercado,
o centro de arte e artesanato, o museu de
gemas e Templo budista do Dente de Buda.
Alojamento.

 Dia 6. Kandy - Peradeniya - Pinnawela Nuwara Eliya
Pequeno-almoço. Viagem em riquexó de
Kandy a Peradeniya. Peredeniya é famosa
pelos seus jardins construídos por um rei
Sinhala e expandidos pelos britânicos.
É um paraíso florido com pavilhões, um
conservatório octogonal, uma gigante
árvore de figos Javan e uma famosa casa
de orquídeas. Seguimos para Pinnawala
para visitar o Orfanato de Elefantes de
Pinnawala criado em 1975. Continuação até
Nuwara Eliya visitando, de caminho, uma
plantação e fábrica de chá onde haverá
tempo para beber uma chávena do famoso
chá de Ceilão. Chegada a Nuwara Eliya,
onde está localizada a maior montanha do
Sri Lanka - Pidurutalagala. Alojamento.
 Dia 7. Nuwara Eliya - Buduruwagala - Yala
Pequeno-almoço. Viagem para
Buduruwagala. Depois de percorrer o
caminho pela selva encontramos este local
sagrado onde as esculturas remontam ao
século IX ou X. Aqui encontra-se também a
maior estátua de buda da ilha com cerca de
16 metros de altura. Continuação da viagem
até Yala. O Parque Nacional de Yala,
maior parque nacional do Sri Lanka, que
alberga diferentes animais selvagens como
elefantes, javalis, búfalos, leopardos, ursos,
veados e crocodilos, bem como grandes
bandos de aves migratórias e indígenas.
Alojamento.
 Dia 8. Yala - Galle - Ambalangoda - Kosgoda
- Colombo
Pequeno-almoço. Transfer para Galle. A
cidade de Galle é uma das cidades mais
bem conservadas da era colonial no Sudeste
da Ásia. O museu e igreja holandeses
são duas atrações turísticas famosas em
Galle. A cidade é também conhecida pela
delicada renda feita à mão e esculturas
em ébano. Saída para Ambalangoda, uma
charmosa cidade costeira, conhecida pelos
seus escultores de máscaras, utilizadas por
bailarinos que realizam rituais exorcistas e
danças de folclore. Partida para Kosgoda,
famosa pela comunidade de tartarugas que
habitam na praia. Continuação da viagem até
Colombo. Alojamento.
 Dia 9. Colombo - Portugal
Após o pequeno-almoço, transfer para o
aeroporto para regresso a Portugal.
 Dia 10. Portugal
Chegada a Portugal.

Regimes Alimentares | A: Alojamento. APA: Alojamento e pequeno-almoço. MP: Meia Pensão. PC: Pensão Completa. TI: Tudo Incluído.
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Grandes Viagens· Ásia · China

China
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Pequim

Segundas de 18 março a 25 novembro

Saída de avião para Pequim, via cidade de
ligação. Noite a bordo.
Dia 2. Pequim

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção Categoria A
• Pequim The Presidencial 5*
• Xian Grand Barony Xi’an 5*
• Shanghai Holiday Inn Shaghai Vista 4*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (347€, sujeitas a
alteração), transfers, estadia nos hotéis
indicados ou similares em regime de alojamento
e pequeno-almoço, 5 refeições e guia local em
espanhol.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.778€

Chegada e transfer para o hotel. Pequim,
centro político e cultural, é a capital da China
desde 1270. Esta cidade de funcionários,
letrados e soldados não é comparável a
nenhuma outra no mundo, pois foi planeada
a pensar na ordem cósmica, fazendo
convergir tudo para o seu núcleo, a “Cidade
Proibida”. Alojamento.
Dia 3. Pequim
Pequeno-almoço. Hoje conheceremos
a famosa “Cidade Proibida”, residência
secular dos imperadores das dinastias Ming
e Ping, que, com os seus 9.999 quartos, é
considerada o maior e melhor conservado
conjunto arquitetónico do país; a Praça
Tian-an-Men, a maior do mundo, e que
alberga edifícios como o Museu da História
da Revolução, o Mausoléu de Mao e o
Monumento aos Heróis do Povo, o Palácio de
Verão, com o belo lago de Kunming no seu
interior. Almoço. Alojamento.
Dia 4. Pequim
Pequeno-almoço. Saída para visitar a
Grande Muralha da China, obra colossal que,
com os seus mais de 5.000 km, atravessa
o país desde o Mar de Bohai ao deserto
de Gobi. De regresso à cidade, paragem
próximo dos símbolos olímpicos: o “Ninho
de Pássaro” (Estádio Nacional) e o “Cubo de
Água” (Centro Nacional de Natação). Esta
noite, ao jantar saborearemos o famoso pato
de Pequim lacado num restaurante típico.
Alojamento.

em formação de batalha e em tamanho
natural. Almoço. Continuação para o
pagode do Grande Ganso Selvagem (que
veremos pelo exterior), situado na Porta Sul
da Muralha da cidade. Passeio pelo bairro
muçulmano, uma trama de ruas e lojas que
lembram um souk árabe. Alojamento.
 Dia 7. Xian - Xangai
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para sair num voo para Xangai. Chegada e
transfer para o hotel. Resto do dia livre para
apreciar esta fascinante metrópole. Alojamento.
 Dia 8. Xangai
Pequeno-almoço. Visita ao Jardim do
Mandarim Yu ou Jardim Yuyuan, criado na
época e que é um dos lugares emblemáticos
de Xangai, o templo do Buda de Jade,
famoso pelas duas imagens de Buda,
reclinado e sentado, e a avenida marginal
da cidade. Almoço. Alojamento.
 Dia 9. Xangai
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfer
para o aeroporto e partida de avião para
Portugal via cidade de ligação.
 Dia 10. Portugal.
Chegada a Portugal.

 Dia 5. Pequim - Xian
Pequeno-almoço. Visita pela manhã do
Templo do Céu, interessante edifício objeto
de estudo por parte de numerologistas e
ocultistas, no qual as cores, formas e sons
simbolizam a dualidade céu e terra. À hora
indicada, transfer para a estação para
apanhar o comboio até Xian (cerca de 5
horas de viagem). Chegada e transfer para o
hotel. Alojamento.
 Dia 6. Xian
Pequeno-almoço. Xian é a antiga capital da
China, ponto de partida da famosa “Rota
da Seda”. Admiraremos o Mausoléu do
primeiro imperador da China, Qin Shi Huang,
que alberga a surpreendente coleção de
guerreiros de terracota, milhares de soldados
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Grandes Viagens· Ásia · Japão

Japão Imperial
8 dias | 6 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Tóquio

Segundas e quintas até dezembro

Voo regular com destino a Tóquio. Noite a
bordo.
Dia 2. Tóquio

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção Categoria A
• Tóquio New Otani 5*
• Quioto Kyoto Tokyu 4*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (327€, sujeitas a
alteração), estadia nos hotéis indicados ou
similares em regime de alojamento e pequenoalmoço, 2 almoços e excursões de acordo com
o itinerário com guia em espanhol.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

2.357€

Chegada, receção e transfer para o hotel
em autocarro regular (sem assistente).
Resto do dia livre para desfrutar da cidade.
Alojamento.
Dia 3. Tóquio
Pequeno-almoço. Visita de meio-dia a
Tóquio, que inclui: o Santuário Xintoísta de
Meiji, o Templo Budista de Asakusa Kannon,
que se acede através da animada rua
comercial “Nakamise”, a Praça do Palácio
Imperial e o Bairro de Ginza, símbolo da
modernidade e sofistificação. Regresso ao
hotel por conta do cliente. Alojamento.
Dia 4. Tóquio - Hakone - Tóquio
Pequeno-almoço. Partida por estrada
até ao Parque Nacional de Hakone
começando com um minicruzeiro pelo Lago
Ashi. Seguimos com uma visita ao vale
Owakudani, também conhecido como vale
do Inferno, onde podemos, se o tempo
permitir, desfrutar de uma bonita panorâmica
do Monte Fuji. Almoço em restaurante. Da
parte da tarde, visita ao Museu ao ar livre de
Hakone. Regresso ao hotel e alojamento.
 Dia 5. Tóquio - Quioto - Nara - Quioto

Nara visitaremos o Santuário Xintoísta
de Fushimi Inari, conhecido pelos seus
milhares de “torii” ou pórticos. Chegada e
partida para Nara, a capital mais antiga,
incluindo o Templo de Todaiji com o Grande
Buda “Daibutsu” e o Parque dos veados
sagrados. Transfer para Quioto. Alojamento.
 Dia 6. Quioto
Pequeno-almoço. Visita à cidade incluindo
o templo de Kinkakuji, construído para o
Shógun e também chamado “Pavilhão
Dourado” pelas lâminas de metal que
o cobrem, o templo de Tenryu-ji com o
seu bonito jardim japonês, o bosque de
bambu de Sagano em Arashiyama ou o
templo Sanjusangendo, conhecido como o
templo das 1001 Kannon, deusa budista da
misericórdia que tem 1000 braços. Almoço.
Visita ao bairro de Gion, a zona mais
tradicional da cidade de Quioto. Alojamento.
 Dia 7. Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre. Possibilidade de
realizar uma excursão opcional a Hiroshima
e Miyajima (consultar itinerário detalhado da
visita e preço). Alojamento.
 Dia 8. Quioto - Osaka
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para voo de regresso a Portugal. Noite a
bordo.
 Dia 9. Portugal

Pequeno-almoço. Transfer para a estação
de Tóquio para partir no comboio-bala
“Nozomi” para Quioto. No percurso para

Chegada a Portugal.

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens· Ásia · Filipinas

Combinado Manila e Borocay
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Manila

Dia 5 ao dia 9. Borocay

Diárias até Outubro.

Saída em voo com destino a Manila, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Dias livre para desfrutar
da natureza e das praias. Alojamento.

Inclui:

Dia 2. Manila

Dia 9. Borocay - Manila

Chegada e transfer para o hotel escolhido.
Dia livre para desfrutar da cidade.
Alojamento.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
e saída no voo com destino a Portugal, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Dia 3. Manila

Dia 10. Portugal

Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar de
Manila, cidade cheia de história e de pontos
de interesse a visitar. Alojamento.

Chegada.

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (432€, sujeitas a
alteração), estadia de 2 noites em Manila e 5
noites em Borocay em regime de alojamento e
pequeno-almoço e voos domésticos.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.955€

Dia 4. Manila – Borocay
Pequeno-almoço. À hora combinada
transfer para o aeroporto para sair em
direção a Borocay. Chegada e transfer para
o hotel. Alojamento.

O País das 7.107 Ilhas
O arquipélago das Filipinas encontra-se no
Oceano Pacífico e tem mais de 7000 ilhas ricas
em história, natureza e fauna marinha.
Colónia espanhola por mais de 300 anos, as
Filipinas mantêm algumas tradições que nos
conectam com a sua cultura e a sua gente.
O carácter hispânico é mais evidente na sua
religião católica e no seu legado arquitetónico,
especialmente as igrejas e casas de estilo
colonial, enquanto que como herança
Americana foi-lhe deixado o Inglês como
idioma.
Graças às suas condições geográficas e à
biodiversidade existente no arquipélago, as
Filipinas têm múltiplos parque naturais que
servem de principal atração turística.
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Dusit Thani Manila 4*

The District Boracay 4*

Localização: situado apenas a 200 metros da
Estação MRT de Ayala. Makati é uma excelente
escolha para quem procura vida noturna e fazer
compras.

Localização: este resort boutique está
localizado mesmo em frente à praia, no coração
da Station 2. O D’Mall encontra-se a apenas
120 metros.

Descrição: o Dusit Thani também dispõe de 2
piscinas, bar, centro de fitness e acesso Wi-Fi
gratuito. Conta com três restaurantes, o The
Pantry, serve pratos orgânicos e produzidos
localmente, que apresentam uma mistura única
de cozinha indiana, italiana e pan-asiática;
o UMU Japanese Restaurant especializado
em gastronomia japonesa e o Benjarong
Thai Restaurant, com pratos tipicamente
tailandeses.

Descrição: conta com 48 quartos e suites com
varanda privada, TV LED, ar condicionado,
minibar, cofre, secador, facilidades para chá
e café e acesso gratuito Wi-Fi. O resort conta
com espaços para as suas refeições, sendo
especialmente conhecido pelo seu brunch. E
também piscina com jacuzzi, um moderno spa
e ginásio.

Regimes Alimentares | A: Alojamento. APA: Alojamento e pequeno-almoço. MP: Meia Pensão. PC: Pensão Completa. TI: Tudo Incluído.
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Grandes Viagens· África · Maurícia

Maurícia
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Maurícia

Dia 9. Maurícia - Portugal

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino à Ilha Maurícia,
via cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para voo de regresso a Portugal, via cidade
de ligação. Noite a bordo.

Inclui:

Dia 2. Maurícia

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (476€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 7 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

O Sorriso do Índico
Esta ilha de origem vulcânica está situada
a sudoeste do oceano Índico, a 900km de
Madagáscar e 2000km da costa africana.
Juntamente com as ilhas Reunião e Rodrigues,
constitui o arquipélago das Mascarenhas. A
Ilha Maurícia conta com uma natureza única,
com bosques tropicais, cascatas abundantes e
praias cristalinas com recife de coral.
Hoje em dia é um destino turístico de primeira
graças à tranquilidade das suas águas, à
qualidade dos hotéis, à amabilidade dos
populares, e a uma atmosfera colorida, onde a
mistura de raças, culturas, religiões e costumes,
fazem com que o viajante se sinta em casa.

Chegada e transfer para o hotel. Alojamento.

Dia 10. Portugal
Chegada.

Dia 3 ao 9. Maurícia
Pequeno-almoço. Dias livres neste paraíso
tropical. Alojamento.

Émeraude Beach Attitude 3*

Zilwa Attitude 4*

Localização: situado na Costa Leste, na
praia Belle Mare. O hotel está a 60 minutos do
aeroporto e a 10 minutos da cidade de Flacq
(para compras)

Descrição: localizado na Costa Norte. O hotel
está a 10 minutos de Grand Bay, a 20 minutos
de Port Louis e a 50 minutos do aeroporto.

Descrição: tem 1 restaurante, 1 outlet de
street food, 1 bar e 2 piscinas e tem serviço
na praia. É constituído por 61 quartos com ar
condicionado, TV de ecrã plano, cofre, minibar.
Várias atividades gratuitas: ténis de mesa,
jogos de tabuleiro, volley na praia, barco com
chão de vidro, snorkeling, kayak, barco a pedais
e ginásio. Tem transporte publico à porta do
hotel e Wi-Fi gratuito nas áreas comuns. Hotel
para adultos apenas.
Preço por pessoa em
quarto duplo couple desde

1.337€

*

Descrição: tem 214 quartos com ar condicionado
e ventoinha, TV de ecrã plano, cofre, minibar,
Wi-Fi, terraço ou varanda. Possui 6 restaurantes,
2 bares, 4 piscinas. Transporte publico à porta
do hotel. 2 ilhas privadas de fácil acesso a partir
do barco do hotel (Grand Zil: Ilha BBQ, Ti Zil: Ilha
Open Air Massage). Atividades: Kitesurf, paddle,
catamarã, cinema ao ar livre, jogos típicos da
ilha Maurícia, barco com chão de vidro. Caça ao
tesouro na ilha Crusoe (Grand Zil).
Preço por pessoa em
quarto duplo superior desde

1.444€

Riu Creole 4*
Localização: o Resort está situado na base
do Monte Brabant, perto da praia Le Morne, no
sudoeste da ilha. Está a 60 km do aeroporto.
Descrição: os quartos, divididos em
várias categorias, estão equipados com ar
condicionado, cofre, minibar, televisão, duche
e/ou banheira e facilidades para fazer chá. O
resort oferece 2 restaurantes, o principal e um
restaurante asiático, 3 bares, duas piscinas,
discoteca, karaoke, um spa, um salão de beleza
e atividades como windsurfing ou snorkeling.
Preço por pessoa em
quarto lateral sea view desde

1.585€
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Grandes Viagens· África · Seychelles

Seychelles
8 dias | 5 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Seychelles

Dia 3 ao 6. Seychelles

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino às Seychelles,
via cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Dias livres. Alojamento.

Inclui:

Dia 2. Seychelles

Dia 7. Seychelles - Portugal

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (383€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 5 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

Dias livres para desfrutar da cidade ou
realizar excursões opcionais. Alojamento.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para voo de regresso a Portugal, via cidade
de ligação. Noite a bordo.
Dia 8. Portugal
Chegada.

Kempinski Resort 4*Sup
Jardim do Éden
Viajar até às Seychelles é tornar os nossos
sonhos realidade, conhecendo por fim o
Jardim do Eden. Este arquipélago, devido
à sua localização estratégica no oceano
indico, foi visitado por vários navegantes.
Perto do equador, é único pelas suas belas
praias desertas de areia branca, os seus
bosques exuberantes, coqueiros e paisagem
maravilhosas, com uma temperatura quase
permanente entre 24 e 31ºC.
Pode praticar-se mergulho e o snorkeling nos
seus recifes de coral, que protegem as ilhas,
formando uma lagoa de águas tranquilas, ideais
para desfrutar do sol e do mar.
As diferentes culturas que passaram por estas
ilhas, fazem com que a população seja uma
mistura entre africanos, franceses e malgaches,
adotando como idioma oficial o inglês, francês
e crioulo. A moeda utilizada é a rupia das
Seychelles.

Localização: rodeado pela natureza no seu
estado mais natural, este hotel situa-se na
costa Sul da ilha de Mahé na Baie Lazare, a 30
minutos do aeroporto de Mahé.
Descrição: possui 150 quartos, equipados
com pátio interior ou varanda virada para o
mar, praia ou montanha, ar condicionado,
telefone, TV e acesso à internet. Este resort
de luxo inclui 5 restaurantes e bares. Desfrute
também das atividades interiores e exteriores,
tais como: piscina exterior, spa, casino,
ténis, campo de voleibol na praia, “windsurf”,
snorkelling e caiaque ou relaxe na praia nas
espreguiçadeiras.
Preço por pessoa em
quarto duplo Hill view desde

2.140€

π

Savoy Resort & Spa 5*

Avani Seychelles Barbarons
Resort & Spa 4*
Localização: situado na praia de areia branca
de Barbarons, em Mahé, a 16 km do Aeroporto
Internacional das Seychelles.
Descrição: 124 quartos e suite com varanda
ou terraço e comodidades essenciais como TV
de ecrã plano com satélite internacional, leitor
de DVD, ar-condicionado e máquinas de café
e chá. Acesso Wi-Fi gratuito. O resort inclui 6
opções para refeições, uma piscina exterior de
25 metros, spa, um court de ténis e centro de
fitness.
Preço por pessoa em
quarto duplo standard desde

1.980€

π

Localização: este boutique hotel, está situado,
numa das baías mais tranquilas de Mahé, no
extremo noroeste da ilha, oferece luxo e calma
a cada hóspede.
Descrição: cada um dos seus chalets, virados
para a praia, oferecem um conceito único de
boutique hotel nas Seychelles. Design inspirado
no envolvente selvagem do hotel, todos os seus
quartos estão decorados em tons claros que
fazem lembrar a natureza selvagem da ilha e
misturam uma arquitetura moderna com estilo
tradicional. Tem todas as comodidades, Wi-Fi,
TV via satélite, ar condicionado e ventoinha de
teto, cofre, cada chalet conta com um terraço
com vista para o mar. Os seus 12 Ocean View
Pool Chalet, têm piscina privada. Além disto, o
hotel tem piscina e restaurante.
Preço por pessoa em
quarto duplo standard desde

2.058€

π

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens· África · Tanzânia

Zanzibar
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Zanzibar

Dia 9. Zanzibar - Portugal

Diárias até outubro.

Saída em avião com destino a Zanzibar, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para voo de regresso a Portugal, via cidade
de ligação. Noite a bordo.

Inclui:

Dia 2. Zanzibar

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (378€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia de 7 noites no hotel escolhido
e regime indicado.

Chegada e transfer para o hotel. Alojamento.

Dia 10. Portugal
Chegada.

Dia 3 ao 9. Zanzibar
Pequeno-almoço. Dias livres neste paraíso
tropical. Alojamento.

Karafuu Beach Resort 4*
A Ilha das Especiarias
O arquipélago de Zanzibar é formado pelas
ilhas de Unguja (Zanzibar), Pemba e outras
ilhas mais pequenas. A principal, é conhecida
como “a ilha das especiarias” graças à
importância que teve o comércio das mesmas
desde o século XVII. Ao longo da sua história
atraiu mercadores, missionários e exploradores
que deixaram um profundo marco na ilha.
Existe uma mistura de culturas africana e
árabe, a ilha oferece a combinação perfeita
entre praias paradisíacas e uma importante
herança cultural. O seu coração histórico é
Stone Town. A capital faz lembrar um cenário de
contos orientais com as suas ruelas, bazares,
mesquitas, termas, palácios e mansões.

Localização: situado numa extensão isolada
de areia branca na costa leste da ilha, a apenas
50 minutos de carro do aeroporto.
Descrição: o resort conta com 135 unidades
espaçosas com ar-condicionado e varanda
mobilada, todas decoradas em estilo tradicional
de Zanzibar, que confere uma nota de
autenticidade à sua estadia. Oferece ainda 4
restaurantes e 4 bares, com cozinha tradicional
suaíli, italiana, especialidades internacionais e
do Médio Oriente.
Preço por pessoa em
quarto duplo garden desde

1.278€

$

Breezes Beach Club
Zanzibar 5*

Descrição: localizado na costa leste de
Zanzibar em Kiwengwa, praia de areia fina, a
apenas 40 minutos do aeroporto internacional e
da cidade de Stone Town.

Localização: situado na costa Leste de
Zanzibar, a 65km do aeroporto.

Descrição: construído em estilo tradicional
Zanzibari, possui 87 bungalows, divididos
em 3 categorias: vista jardim, vista mar e
standard, rodeados de jardins luxuriantes
com palmeiras e buganvílias. Todos os
quartos estão decorados com camas e portas
esculpidas e têm terraço privado, mosquiteiro,
ar condicionado, cofre, minibar, chaleira e
cafeteira, etc… O hotel dispõe de receção 24
horas, Wi-Fi nos espaços comuns, lavandaria,
piscina, SPA, ginásio. Este resort dispõe
de um variado programa de atividades e
entretenimento, tais como, piscinas, desportos
aquáticos, campo de ténis, sala de aeróbica,
sala de jogos, discoteca, windsurf e mergulho.

Descrição: tem 70 quartos nas categorias
standard, deluxe e suites, em estilo árabe de
Zanzibar. Tem 4 bares e 4 restaurantes que
proporcionam grande variedade gastronómica.
Todos os quartos têm ar condicionado, cofre,
minibar, chaleira ou cafeteira e secador. O hotel
dispõe de Wi-Fi com custo adicional. Conhecido
pela sua atenção ao detalhe, a sua cozinha
refinada, e a sua bela decoração inspirada
nos swahili. O hotel oferece um Spa premiado,
sala com televisão, centro de mergulho PADI e
centro de desportos aquáticos.
Preço por pessoa em
quarto duplo standard desde

1.346€
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Diamonds Mapenzi 4*

$

Preço por pessoa em
quarto duplo superior desde

1.596€
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Grandes Viagens· África · Quénia

Belezas do Quénia
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Nairobi

Domingos até 9 de dezembro

Voo regular com destino a Nairobi, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Estabelecimentos previstos ou similares

Dia 2. Nairobi

• Nairobi Zehneria Hotel Nairobi 4* / Panari Hotel 4* /
Ibis Hotel 4*
• Masai Mara Mara Leisure Camp / Mara Sopa
• Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa Lodge
• Amboseli Amboseli Sopa Lodge
• Tsavo Ashnil Aruba Lodge

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (425€, sujeitas a alteração),
transfers, transporte em mini bus com tejadilho
aberto com motorista/guia de língua espanhola,
estadia nos hotéis ou lodges indicados
ou similares em regime de alojamento e
pequeno-almoço, 12 refeições, safari a pé
pelos arredores do acampamento no 2º dia,
passeio de barco pelo Lago Naivasha no 4º
dia, entradas nos parques, saídas de safari
de acordo com o itinerário, 1 garrafa de água
de 500ml por dia durante o safari e serviço de
emergência “Flying Doctors”.

Chegada ao Aeroporto Internacional de
Jomo Kenayatta e transfer para o hotel. Dia
livre. Alojamento.
Dia 3. Nairobi - Reserva Nacional de Masai
Mara (320 km / 5h30min. aprox.)
Pequeno-almoço. Transfer por estrada para
o Lodge. Almoço no Lodge. Pela tarde será
realizado um safari a pé. Regresso ao Lodge
e tempo livre. Jantar e alojamento.
Dia 4. Reserva Nacional de Masai Mara
Pequeno-almoço e saída para um safari de
dia completo na Reserva Nacional de Masai
Mara (saída pela manhã com cestos de
piquenique). Regresso ao lodge pela tarde.
Tempo livre. Jantar e alojamento.
 Dia 5. Reserva Nacional de Masai Mara Lago Naivasha (350 km / 5h30min. aprox.)
Pequeno-almoço. Transfer por estrada
para o Lago Naivasha e chegada ao Lodge.
Almoço. Pela tarde, passeio de barco pelo
Lago Naivasha. Jantar e alojamento.

 Dia 6. Lago Naivasha - Parque Nacional de
Amboseli (310 km / 5h30min. aprox.)
Pequeno-almoço. Transfer para o Parque
Nacional de Amboseli (saída do Lodge com
cestos de piquenique) e safari à chegada.
Jantar e alojamento.
 Dia 7. Parque Nacional de Amboseli - Parque
Nacional de Tsavo Este (200 km / 3h. aprox.)
Pequeno-almoço. Transfer para o Parque
Nacional de Tsavo Este. Almoço. Saída em
safari durante a tarde no Parque Nacional de
Tsavo Oeste. Jantar e alojamento.
 Dia 8. Parque Nacional de Tsavo Este
Pensão completa no Lodge. Safaris de
manhã e de tarde no Parque Nacional de
Tsavo Este. Alojamento.
 Dia 9. Parque Nacional de Tsavo Este Mombasa
Pequeno-almoço bem cedo e saída em
direção a Mombasa. Chegada ao aeroporto
por volta das 13h. e saída em avião com
destino a Portugal. Noite a bordo.
 Dia 10. Mombasa - Portugal
Chegada a Portugal.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

2.324€

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Grandes Viagens· Oceânia · Austrália

Austrália Clássica
12 dias | 9 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Sidney

Diárias, até dezembro

Voo regular com destino a Sidney. Noite a
bordo.

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção A
• Sidney Cambridge Hotel Sydney 3* / Great Southern
3* / Travelodge Wynyard / Travelodge Sydney 3*
• Melbourne Ibis Melbourne Little Bourke Street 3*
• Cairns Bay Village Tropical Retreat Hotel 3*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
voos internos Sidney/Melbourne/ Cairns, taxas
aéreas (648€, sujeitas a alteração), transfers,
estadia nos hotéis indicados ou similares em
regime de alojamento e pequeno-almoço, 2
refeições (bebidas não incluídas), visitas de
acordo com o itinerário com guias locais de
língua espanhola, italiana ou inglesa.

Dia 2. Sidney
Chegada a Sidney. Transfer privado para o
hotel. Alojamento.
Dia 3. Sidney
Pequeno-almoço. Visita da cidade, o
percurso começa a pé em The Rocks, lugar
onde nasceu a cidade e de onde se desfruta
de uma magnífica vista do edifício da Opera
e da ponte. Continuação em direção à costa
para ver a Praia de Bondi e uma panorâmica
de alguns dos melhores bairros da cidade
e da baía de Sidney. Posteriormente será
realizado um cruzeiro com almoço buffet
pela baía da cidade para admirar a ponte
de Sidney, a Opera e as mais exclusivas
mansões que rodeiam a baía. Desembarque
e tempo livre. Alojamento.
Dia 4. Sidney

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

3.543€

Pequeno-almoço. Dia livre para realizar
excursões opcionais, como por exemplo
tour de dia completo às Montanhas Azuis ou
desfrutar da cidade de Sidney.
 Dia 5. Sidney - Melbourne
Pequeno-almoço e transfer privado para o
aeroporto para sair em avião com destino a
Melbourne. Chegada e transfer para o hotel.
Alojamento.
 Dia 6. Melbourne
Pequeno-almoço e visita da cidade de meio
dia, visitando a diversidade arquitetónica
e histórica de Melbourne, a Praça da
Federação, o estádio MCG e o distrito
desportivo, a Catedral de São Patrício, os
jardins de Fitzroy e o circuito urbano de
Fórmula 1 do Albert Park Lakey, a praia St.
Kilda, visita do arranha-céus Eureka, um
edifício de 92 andares, de onde podemos
ver toda a cidade e onde finalizamos a visita.
Tarde livre. Alojamento.

para Cairns. Chegada e transfer privado
para o hotel. Alojamento.
 Dia 9. Cairns
Pequeno-almoço e transfer a pé para o
porto para embarcar no cruzeiro Ocean
Freedom em direção à Grande Barreira
de Coral. A bordo deste cruzeiro com
capacidade máxima de apenas 75 pessoas
poderá realizar atividades de mergulho
(não incluído no preço), desfrutar do fundo
marinho a bordo de uma embarcação de
fundo de vidro, nadar nas águas pouco
profundas dos recifes que rodeiam Upolu
Cay. Almoço buffet a bordo e posterior
navegação para “Wonder Wall” na zona
exterior de Upolu, um excelente sitio para
fazer snorkel e surpreender-se com toda
uma tapeçaria de corais e vida marinha.
O cruzeiro disponibiliza equipamento para
fazer snorkel, barbatanas e coletes de
flutuação. Regresso ao porto e pelo caminho
será servido um lanche. Chegada ao porto
por volta das 16h30min. Alojamento.
 Dia 10. Cairns
Pequeno-almoço. Dia livre para realizar
excursões opcionais como tour Kuranda
Rail com Skyrail e visita a um centro de
crocodilos, visitar a Floresta Tropical de
Wooroonooran, Daintree e Cape Tribulation
ou apenas desfrutar da cidade. Alojamento.
 Dia 11. Cairns - Portugal
Pequeno-almoço e transfer para o aeroporto
para sair em avião com destino a Portugal.
Noite a bordo.
 Dia 12. Portugal
Chegada a Portugal.

 Dia 7. Melbourne
Pequeno-almoço. Dia livre para realizar
excursões opcionais como tour de dia
completo para percorrer a Great Ocean
Road ou desfrutar da cidade de Melbourne.
 Dia 8. Melbourne - Cairns
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do
transfer para o aeroporto, com motorista/
guia de língua espanhola. Saída em avião
Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt

23

Grandes Viagens· Oceânia · Polinésia Francesa

Combinado Papeete e Bora Bora
10 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Papeete

Dia 5 ao dia 8. Bora Bora

Diárias até dezembro.

Saída em voo com destino a Papeete, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar
da praia e do hotel.

Inclui:

Dia 2. Papeete

Dia 9. Bora Bora - Papeete

Chegada e transfer para o hotel escolhido.
Alojamento.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
e saída no voo com destino a Portugal. Noite
a bordo.

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, voos internos, taxas aéreas (505€,
sujeitas a alteração), estadia de 2 noites em
Papeete em regime de só alojamento e 5 noites
em Bora Bora em regime de alojamento e
pequeno-almoço.

Dia 3. Papeete
Pequeno-almoço. Dia livre. Alojamento.

Dia 10. Portugal
Chegada.

Dia 4. Papeete – Bora Bora

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

3.363€

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para saída em avião para Bora Bora.
Chegada e transfer para o hotel. Alojamento.

Bora Bora Pearl Beach
Resort 4*sup
Localização: no Motu Tevairoa, a 10 minutos
de barco do aeroporto.

O Paraíso dos Mares do Sul
Taiti e as suas ilhas são compostas por um
grupo de atóis e ilhas de origem vulcânica ou
coral espalhadas em cinco arquipélagos do
pacífico: Sociedade, Tuamotu, Marquesas,
Australes e Gambier.
Taiti, Bora Bora, Taha’a, Tikehau... são paraísos
na terra com uma vegetação exuberante,
lagoas de águas cristalinas, recifes de coral
imponentes e extensões enormes de praia de
areia branca ou negra que o transportará ao
autêntico “Jardim do Éden”.

Descrição: o hotel dispõe de 80 bungalows
equipados com ar condicionado, secador, TV,
telefone, leitor de CD / DVD, acesso à Internet,
minibar, cafeteira / chaleira e cofre. Dispõe
de dois restaurantes, dois bares, piscina e
jacuzzi, loja, SPA e condições para a prática de
desportos aquáticos.

Tahiti Pearl Beach Resort 4*
Localização: na praia de areia negra de
Lafayette. Rodeado de jardins na costa
nordeste de Taiti, possui uma bela vista sobre a
Baía de Matavai. Encontra-se a 12 quilómetros
do Aeroporto Internacional e a 7 km do centro
de Papeete.
Descrição: 91 quartos com varandas e ar
condicionado, telefone, minibar, chaleira /
cafeteira, ferro, secador, TV satélite, acesso
à Internet e cofre. Dispõe de piscina infinity,
dois restaurantes, dois bares, SPA e centro de
desportos náuticos.
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Grandes Viagens· América · Canadá e Estados Unidos da América

Canadá e Estados Unidos (Toronto - Nova Iorque)
9 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Toronto

Junho 22 • Julho 27 • Agosto 17
• Setembro 7, 14

Voo regular com destino a Toronto. Chegada
e transfer para o hotel, alojamento.

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção categoria turística
• Toronto Toronto Don Valley
• Williamsport Hampton Inn & Suites
• Washington / Rockville Cambia Hotel & Suites
• Filadélfia Holiday Inn Express E-Penn’s Landing
• Nova Iorque Holiday Inn Express Manhattan
Midtown West

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (275€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia nos hotéis indicados ou
similares, em regime de alojamento e pequenoalmoço, circuito com guia acompanhante de
língua espanhola/italiana.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

2.160€
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Dia 2. Toronto (Cataratas do Niágara)
Pequeno-almoço. Excursão às Cataratas
do Niágara, uma das 7 Maravilhas do
Mundo, incluindo cruzeiro no “Hornblower”
para ver as quedas de água bem de perto.
Alojamento.
Dia 3. Toronto - Corning - Williamsport
Pequeno-almoço. Travessia da fronteira com
os EUA e visita ao Parque Watkins Glens na
região de Finger Lakes, lugar de caminhos
tenebrosos, rochas de formas estranhas e
plantas raras. Continuação para Corning e
visita ao Centro de Cristal. Alojamento em
Williamsport.

 Dia 6. Filadélfia - Nova Iorque
Pequeno-almoço. Viagem para Nova Iorque.
Tour de orientação por Brooklyn e visita
de Manhattan: Times Square, 5ª Avenida,
Catedral Saint Patrick, Rockefeller Center,
Grand Central Station, Wall Street, Distrito
Financeiro e Greenwich Village com o Soho
e a Chinatown. Alojamento.
 Dia 7. Nova Iorque
Visita a dois lugares lendários: a Estátua da
Liberdade em Ellis Island e ao Empire State
Building para admirar a vista panorâmica
a partir do seu observatório no 86º andar.
Alojamento.
 Dia 8. Nova Iorque - Portugal
Pequeno-almoço. Transporte para o
aeroporto e embarque com destino a
Portugal. Noite e refeições a bordo.

Dia 4. Williamsport - Washington DC
Pequeno-almoço. Partida para Washington
DC e visita panorâmica da capital dos EUA:
Capitólio, Casa branca, Supremo Tribunal
e Monumentos a Whasington, Jefferson,
Lincoln e Roosevelt. Alojamento.

 Dia 9. Portugal
Chegada a Portugal.

 Dia 5. Washington DC - Amish Country Filadélfia
Pequeno-almoço. A primeira paragem
de hoje é no Amish Country, povo de
origem alemã que preserva o estilo de
vida rural europeu do final do séc. XVII.
Continuação para Filadélfia, berço da
liberdade americana, com visita à Sala
da Independência onde foi assinada a
Declaração da Independência e escrita
a Constituição Americana, e ao Sino da
Liberdade. Alojamento.

Regimes Alimentares | A: Alojamento. APA: Alojamento e pequeno-almoço. MP: Meia Pensão. PC: Pensão Completa. TI: Tudo Incluído.

Premium Rouge
Disponível em todos os voos da Air Canada Rouge, a Premium Rouge é uma cabine
diferenciada que oferece vantagens imediatas e serviços prioritários melhorados.
Os passageiros podem desfrutar dos seguintes serviços em ambas as cabines:
• Refeições grátis em Rouge Economy
• Política de bagagem, refeições e bebidas premium, embarque prioritário e assento
com espaço alargado para as pernas, em Premium Rouge
• Até 600 horas de filmes e TV a La Carte, ao descarregar a APP da Air Canada para
o tablet ou smartphone pessoal
Para mais informação visite a nossa página www.aircanada.com e flyrouge.com

Grandes Viagens· América · Estados Unidos da América

Nova Iorque
6 dias | 4 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Nova Iorque

Dia 5. Nova Iorque - Portugal

Diárias até dezembro.

Voo regular com destino a Nova Iorque.
Chegada e transfer para o hotel, alojamento.

Transfer para o aeroporto e embarque com
destino a Portugal. Noite a bordo.

Inclui:

Dia 2 ao 4. Nova Iorque

Dia 6. Portugal

Dias livres para desfrutar da cidade ou
realizar excursões opcionais. Alojamento.

Chegada a Portugal.

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (325€, sujeitas a alteração),
transfers, estadia no hotel escolhido e regime
indicado.

Wellington Hotel 3*
Todas as experiências
possíveis numa só cidade!
Moderna e vanguardista, conhecida pelos seus
marcos históricos como os míticos arranhacéus, o Empire State ou o Rockefeller Center,
oferece variadas oportunidades ao viajante,
como passeios pelos cenários de filmes, assistir
a missas Gospel, ou até desfrutar de vistas
emblemáticas de Manhattan de helicóptero,
como o Central Park, um oásis de 341ha de
zona verde ou a Estátua da Liberdade e a
Ellis Island. Nova Iorque é conhecida também
por ser uma cidade de contrastes pelos seus
diferentes distritos como Bronx, Brooklyn,
Queens e os conhecidos bairros como Harlem,
Chinatown ou Soho, situados em Upper e
Lower Manhattan. Em Nova Iorque, “a cidade
que nunca dorme”, é possível encontrar
diversões para todos os gostos a qualquer hora
do dia ou da noite!

Localização: o Wellington Hotel está situado
em Midtown Manhattan, na Sétima Avenida,
na 55th Street, a poucos passos da Broadway,
do famoso Theater District de Nova Iorque e
de outros locais mundialmente famosos como
Carnegie Hall e o New York City Center.
Descrição: dispõe de 700 quartos com ar
condicionado e/ou aquecimento, TV por cabo
de 32 polegadas, tábua e ferro de engomar,
secador e amenities. Os hóspedes podem
tomar o pequeno-almoço, almoçar, jantar ou
tomar uma bebida no Park Café, aberto das 6h
às 2h. Há uma loja de souvenirs e um centro de
negócios.
Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.011€

Paramount Hotel 4*

Sheraton New York
Times Square 5*

Localização: situado no coração de Times
Square, no Theater District, é um hotel boutique
elegante e moderno, construído em 1928, a 20
minutos a pé do Central Park.

Localização: o Sheraton Times Square,
projetado pelo arquiteto Morris Lapidus, está
localizado em Midtown Manhattan, perto de
atrações icónicas de Nova Iorque, como o
Rockefeller Center, o Central Park e o Carnegie
Hall.

Descrição: dispõe de 597 quartos com ar
condicionado e/ou aquecimento, TV, Wi-Fi
e dock para iPhone. Os hóspedes podem
desfrutar de um salão elegante de dois andares
com mobiliário luxuoso, uma lareira e DJ’s ao
vivo. As amenities adicionais incluem música
contemporânea com entretinimento ao vivo,
bar elegante que serve algumas das melhores
bebidas da cidade e um restaurante fabuloso
com serviço completo, centro de Fitness e uma
loja pop-up e quatro salas de reunião.

Descrição: dispõe de 1719 quartos com cofre,
ar condicionado, ferro de engomar, secretária,
telefone, televisão por cabo, comodidades
para fazer café / chá, serviço de despertar
ou relógio despertador, aquecimento, casa
de banho com secador de cabelo, artigos de
higiene pessoal e banheira ou duche. Para
momentos de lazer é possível aos hóspedes
desfrutarem de um restaurante luxuoso e um
café e bar aconchegante, centro de Fitness com
instrutores e aulas diárias.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

964€
28
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1.183€
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Costa Rica espetacular com P.N. Manuel António
11 dias | 9 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - San José

Diárias, exceto domingos, até 4 dezembro

Voo regular com destino a San José, via
cidade de ligação. Alojamento.

Estabelecimentos previstos ou similares

Dia 2. San José - Parque Nacional Tortuguero

Opção A
• San José Palma Real Hotel & Casino 3*SUP
• P. N. Tortuguero Laguna Lodge
• Arenal Magic Mountain 3*
• Monteverde Monteverde Country Lodge
• Manuel Antonio Villas Lirio 3*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
taxas aéreas (314€, sujeitas a alteração),
transfers, transporte em autocarro ou mini bus
(dependendo do número de pessoas) com
motorista/guia de língua espanhola durante
as excursões indicadas no itinerário, estadia
nos hotéis ou lodges indicados ou similares, 5
refeições.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.699€

 Dia 7. Monteverde

Muito cedo pela manhã, transfer por estrada
até à zona costeira do Mar da Caraíbas
e pequeno-almoço durante o percurso.
Chegada à zona onde começa o percurso
de barco pelos canais fluviais para chegar
ao Lodge em Tortuguero. Almoço. Pela
tarde visita da povoação de Tortuguero
para conhecer o estilo de vida deste povo
e o trabalho de conservação que é feito
para proteger as tartarugas marinhas
que desovam aqui todos os anos (existe
a possibilidade de visitar o “Museo de
Conservación de la Tortuga”, dependendo
da operabilidade e logística da zona, com
custo de 2 dólares, pagamento direto no
destino). Regresso ao Lodge, jantar e
alojamento.
Dia 3. Parque Nacional Tortuguero

Pequeno-almoço. Dia livre para realizar
excursões opcionais por esta zona
conhecida pela sua famosa Reserva
Biologica privada do Bosque Nuboso que
possui uma grande variedade de flora e
fauna. Alojamento.
 Dia 8. Monteverde - Manuel António
Pequeno-almoço. Pela manhã transfer
para a zona de Manuel Antonio (4h aprox.),
uma das mais atrativas do país. Chegada e
alojamento
 Dia 9. Manuel António
Pequeno-almoço. Dias livres para
descansar, desfrutar das praias e desta zona
cujo principal atrativo é o Parque Nacional
Manuel Antonio (fechado às 2ªf), que é um
dos ícones do ecoturismo da Costa Rica, o
qual oferece praias de areia branca, selva e
floresta tropical, onde se pode ver macacos
e iguanas. Alojamento.

Pensão completa no Lodge. Pela manhã,
excursões pelos canais mais pequenos da
área para observar a diversidade biológica
desta região, que possui uma grande
quantidade de espécies de aves aquáticas
e tartarugas de água doce. Tarde livre.
Alojamento.

 Dia 10. Manuel António - San José - Portugal

Dia 4. Parque Nacional Tortuguero - Arenal

 Dia 11. Portugal

Pequeno-almoço. Saída em barco
pelos canais de Tortuguero até à doca,
desembarque e continuação por terra até à
zona de Guápiles. Almoço num restaurante
da zona e transfer para Arenal, famoso pelas
suas paisagens sempre verdes e pelo seu
imponente vulcão. (Existe a possibilidade
de realizar um transfer direto de Tortuguero
para Arenal em avioneta, por favor consulte
suplemento). Alojamento.

Pequeno-almoço. Pela manhã transfer
para o aeroporto de San José (3h aprox.)
chegada e saída em avião com destino a
Portugal. (A hora de saída do voo deve ser
posterior às 16h.). Noite a bordo.

Chegada a Portugal.

 Dia 5. Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre na zona do
vulcão Arenal para descansar ou realizar
excursões opcionais. Alojamento.
 Dia 6. Arenal - Monteverde
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída por
estrada para Monteverde, percurso que
permitirá desfrutar de diferentes áreas
e alterações climáticas. Passaremos ao
lado do lago Arenal através de montanhas
e vales até culminar nas terras altas
de Monteverde. Chegada, transfer e
alojamento.

Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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Machu Pichu
9 dias | 7 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Lima

Diárias até 14 dezembro

Saída de avião para Lima. Chegada,
assistência e transfer para o hotel.
Dia 2. Lima

Estabelecimentos previstos ou similares
Opção Categoria A
• Lima Britania 3*
• Cusco Munay Wasi 3*
• Valle Sagrado Hacienda del Valle 3*
• Machu Pichu El Mapi by Inkaterra 4*

Pequeno-almoço. Visita de Lima “Colonial
e moderna” com inicio pelo centro histórico,
incluindo a Praça de Armas, Catedral e visita
à Casa de Aliaga, antiga residência entregue
por Pizarro em 1535 a um dos seus generais.
Visita ao Museu Larco onde se encontra a
maior coleção privada de arte peruana précolombiana. A visita é finalizada no “Parque
do Amor”, de onde terá uma vista fabulosa da
Baía de Lima. Tarde livre. Alojamento.

Inclui:

Dia 3. Lima - Cusco

Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, taxas aéreas (358€, sujeitas a
alteração), transfers, estadia nos hotéis
indicados ou similares em regime de alojamento
e pequeno-almoço, 4 refeições, viagem de
comboio Peru Rail Expedition ou Inca Rail
Voyager e excursões e visitas de acordo com o
itinerário com guia espanhol/inglês.

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para partida em voo para Cusco. Chegada
e transfer para o hotel. Tarde livre para
aclimatização à altitude e percorrer a pé o
animado bairro de São Brás. Alojamento.

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

1.960€

Dia 4. Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Da parte da
tarde visita à cidade imperial, começando
com a visita ao Templo do Sol ou Koricancha
erguido pelos Incas em adoração ao deus
sol. Continuação até à Praça de Armas para
visitar a Catedral de estilo barroco colonial.
De seguida a visita será às ruinas Incas de
Sacsayhuamán, Kenko, e de Puca Pucará.
Alojamento.
 Dia 5. Cusco - Vale Sagrado
Pequeno-almoço. Visita ao Vale Sagrado
dos Incas, Awana Kancha, projeto turístico
que visa integrar as comunidades andinas
através dos seus teares e criação de
camelídeos. Almoço. Continuação para o
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mercado de Pisac, que nas suas bancas
disponibiliza produtos artesanais locais,
e Ollantaytambo, onde poderemos ficar a
conhecer o complexo arqueológico. Transfer
para o hotel. Jantar e alojamento no hotel.
 Dia 6. Vale Sagrado - Aguas Calientes (Machu
Pichu)
Pequeno-almoço. Saída de comboio até
à povoação de Machu Pichu. Chegada e
subida de autocarro até à Cidade Sagrada
dos Incas, Machu Picchu obra-mestra da
engenharia e arquitetura Inca, que se crê
que serviu de santuário e residência do
Inca Pachacútec. Percorra as suas ruínas;
recintos cerimoniais e terraços. Almoço
em Aguas Calientes. Tempo livre. Jantar e
alojamento.
Nota: na viagem de comboio, é apenas permitida
1 mochila por passageiro, não devendo esta
exceder os 5 kgs. A restante bagagem ficará ao
cuidado do representante que fará o transfer
desta do hotel de Vale Sagrado ao Hotel de
Cusco.

 Dia 7. Machu Picchu - Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre durante a
qual lhe sugerimos realizar opcionalmente
uma segunda visita à cidadela. Transfer para
a estação de comboio e saída em direção a
Ollantaytambo ou a Poroy. Transfer até ao
hotel em Cusco.
 Dia 8. Cusco - Lima - Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. Transfer
para o aeroporto para o voo de regresso a
Portugal, via Lima. Noite a bordo.
 Dia 9. Portugal
Chegada.
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Argentina Clássica
13 dias | 11 noites

Saídas de Portugal

Dia 1. Portugal - Buenos Aires

Diárias até dezembro.

Voo regular com destino a Buenos Aires.
Noite a bordo.

 Dia 9. El Calafate
Pequeno-almoço. Dia livre com
possibilidade de realizar excursões
opcionais.

Dia 2. Buenos Aires

Estabelecimentos previstos ou similares
• Buenos Aires Mérit San Telmo 3*
• Ushuaia Altos de Ushuaia 3*
• El Calafate Rochester 4*
• Iguaçu Jardín de Iguazú 3*

Inclui:
Voos de Lisboa ou Porto em classe turística,
transfers, voos internos, taxas aéreas (511€,
sujeitas a alteração), estadia nos hotéis
indicados ou similares em regime de alojamento
e pequeno-almoço, e excursões de acordo com
o itinerário com guia em espanhol.

Chegada e transfer para o hotel. Visita da
cidade com o percurso a iniciar pela Praça
de Maio onde se encontram a “casa rosada”,
o Cabildo e a Catedral Metropolitana.
Continuação pela Avenida de Maio até ao
Bairro boémio de San Telmo e La Boca com a
sua famosa Rua Caminito. Visita ao moderno
bairro de Puerto Madero na margem do Rio
de la Plata e o bairro residencial de Palermo,
terminando na La Recoleta, onde se destaca
o cemitério. Alojamento.
Dia 3 e 4. Buenos Aires
Pequeno-almoço. Dias livres com
possibilidade de realizar excursões
opcionais.
Dia 5. Buenos Aires – Ushuaia

Preços desde por pessoa
em quarto duplo

2.410€

Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para saída em voo para Ushuaia. Chegada
e transfer para o hotel.

 Dia 10. El Calafate – Buenos Aires – Iguaçu
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para saída em voo com destino a Iguaçu
via Buenos Aires. Chegada e transfer para
o hotel.
 Dia 11. Iguaçu
Pequeno-almoço. Partida para o Parque
Nacional de Iguaçu, uma das primeiras
áreas protegidas da América. Declarado
Património da Humanidade pela UNESCO
no ano de 1984. As cataratas são
compostas por 275 saídas de água e que
estão a uma altura de 70 metros. Aqui
podemos observar várias espécies de
animais residentes da zona. De seguida,
iremos em direção à Estação Cataratas
ou Estação da Garganta do Diabo e daqui
podemos realizar: o Passeio Superior,
Passeio Inferior ou o Passeio pela Garganta
do Diabo.
 Dia 12. Iguaçu – Buenos Aires – Portugal

 Dia 6. Ushuaia
Pequeno-almoço. Excursão ao Parque
Nacional Terra do Fogo, caminhada
através do bosque andino-patagónico que
oferece múltiplas panorâmicas do Canal
Beagle. O percurso no parque realiza-se
com caminhadas (garantidas de outubro
a abril e sujeitas a condições climatéricas
no resto do ano) entre turfeiras e diques
de castores, que nos conduzem a pontos
panorâmicos únicos como a Baia Lapataia,
Baia Ensenada (dependendo do clima),
Lago Acigami (ex Lago Roca), entre outros.
Num dos caminhos, paragem para apreciar
a paisagem e beber uma bebida.

Pequeno-almoço. Visita às Cataratas de
Iguaçu do lado brasileiro. Transfer para o
aeroporto para voo de regresso a Portugal,
via Buenos Aires e outra cidade de ligação.
Noite a bordo.
 Dia 13. Portugal
Chegada.

 Dia 7. Ushuaia – El Calafate
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto
para saída em voo com destino a El
Calafate. Chegada e transfer para o hotel.
 Dia 8. El Calafate
Pequeno-almoço. Excursão de dia
completo ao Perito Moreno, o mais famoso
e espetacular glaciar andino situado no
Parque Nacional Los Glaciares. À chegada,
dirigir-nos-emos até às passadeiras do
miradouro, dispostas em três níveis, onde
teremos uma visão completa do Campo
de Gelo Sul. De seguida, realizaremos um
Safari Náutico. Regresso ao hotel.
Informações e reservas 808 204 729 ou em viagenselcorteingles.pt
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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

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

Braga:
Supercor - Av. Robert Smith S/N
4715-249 Lamaçães, Braga
Tel.: 253 206 250
braga@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

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários de Algés, nº. 66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310
alges@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

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

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

Avenida D. João II n.º 37-B
(Parque das Nações)
1990-083 Lisboa
Tel.: 218 922 490
expolisboa@viagenselcorteingles.pt

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

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

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

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

Porto:
Rua de Júlio Dinis n.º 250
4050-318 Porto
Tel.: 225 430 370
juliodinis@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

Condições gerais e seguro: as condições gerais e o seguro são os que constam nos diferentes catálogos dos operadores Tui, Lusanova e Tourmundial.
Organização: a organização técnica das viagens incluídas na presente brochura é de Viagens El Corte Inglés S.A – Sucursal em Portugal, com sede de
representação na Av. António Augusto de Aguiar nº 31 – 1069-413 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 980099323, com o capital social realizado de 99.759,58 €,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 05299 e titular do RNAVT 2084.
Notas importantes: os preços e informações expressos neste catálogo são válidos à data de edição, salvo erro tipográfico ou alterações cambiais.
Validade: até dezembro de 2019 ou conforme programa. Data de edição: fevereiro 2019.

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.

