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mesmo; aplica-se a lugares limitados; é válido para um número limitado
de quartos e/ou camarotes por reserva, e que não sejam considerados
como um grupo segundo as condições do prestador dos serviços; e inclui
apenas os serviços expressamente mencionados.
Devido às contínuas alterações nos preços de alojamento, tarifas aéreas
e/ou meios de transporte, motivadas pela procura e nível de ocupação
destes serviços, será confirmado o melhor preço disponível para cada
estadia no momento de efetuar a reserva, tendo em conta o regime
alimentar, o tipo de quarto, serviços adicionais, suplementos de tarifa
aérea ou meio de transporte, etc. que foram solicitados.
O facto de uma tarifa estar disponível à data do pedido de informação/
orçamento, não implica que seja a mesma no momento de realizar a sua
reserva em definitivo.

Lojas:

Uma vez contratada a oferta, é possível que o preço dos distintos
serviços possa sofrer alterações, nesses casos o preço contratado
permanecerá inalterável, exceto se nas condições de uma determinada
campanha comercial esteja prevista a sua alteração, ou que conforme as
circunstâncias, que segundo a lei justifiquem uma subida ou descida no
preço (aumento do preço dos combustíveis, taxas e impostos aplicáveis,
produzidas desde a confirmação da reserva até aos 20 dias anteriores à
data de saída).

Se deseja reservar algum dos estabelecimentos ou cruzeiros deste
catálogo, pode dirigir-se a qualquer loja de Viagens El Corte Inglés.

Regimes: A: só alojamento. APA: alojamento e pequeno-almoço.
MP: meia pensão. PC: pensão completa. TI: tudo incluído.

É tempo de desfrutar…
Como reservar as suas férias

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.
Escolha o destino. A nossa equipa organizará a sua viagem e os serviços
adicionais que necessite. Se não houver disponibilidade, oferecemos-lhe a
melhor alternativa

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

Internet

Também pode consultar mais informações através da nossa página web:

www.viagenselcorteingles.pt
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Compromisso do
viajante responsável
Boa viagem!
Viajar é a melhor
das experiências
mas também pode danificar o ecossistema ou o património se o fizermos sem ter em conta alguns pequenos conselhos. Desfrute do
ambiente com respeito para que as próximas gerações também o possam fazer.
Englobado na sua estratégia de Responsabilidade Social Corporativa, em Viagens El Corte Inglés, partilhamos plenamente os critérios
que fomentam um turismo sustentável que atenda às necessidades dos passageiros actuais e das regiões recetoras, protegendo e, ao
mesmo tempo, fomentando as oportunidades para o futuro.
1. Descubra com curiosidade. Mergulhe nos nossos
folhetos ou consulte-nos: cada lugar tem a sua história,
cultura, tradições e valores. Informar-se previamente
permite comportar-se sem causar danos. Descubra
o património sublime que muitos lugares albergam,
sinta-o mais e trate-o com o máximo respeito para
viver a melhor das experiências.
2. Desfrute da beleza local. Deixar a sua marca não
implica resíduos de tinta. Em vez disso, leve para casa
uma boa imagem e uma melhor experiência.
3. Conheça e proteja a flora e a fauna silvestre local.
Observe-a sem perturbá-la. Não arranque as flores ou
as plantas, nem compre souvenirs ou produtos feitos
a partir de espécies em extinção. Se pratica mergulho,
não arranque os corais para que possamos continuar a
desfrutar da sua beleza. Informar-se sobre as espécies
locais também irá permitir-lhe descobrir as possíveis
ameaças da natureza e assim impedi-las.

4. Desfrute do silêncio. Em algumas zonas é muito
importante e até mesmo sagrado. Nos parques
naturais, o silêncio irá permitir com que desfrute do
som da natureza e não incomodar os animais.
5. Perca-se de propósito. Aproveite para fazer passeios
a pé, de bicicleta ou a cavalo. Procure não desgastar
o solo e poluir o meio ambiente. Opte pelo transporte
coletivo e assim terá mais probabilidades de conhecer
lugares que jamais visitaria por sua conta.
6. Devolva. O dinheiro que gasta a viajar é o único
que o torna verdadeiramente rico, porque viajar
fá-lo mais sábio e feliz. Se tiver oportunidade, tente
devolver alguma coisa: voluntariado, doações, lojas e
restaurantes de ONGs, compra de artesanato local ou
de produtos de comércio justo, etc. Existem inúmeras
oportunidades para devolver um pouco do muito que
leva de um lugar e da sua gente.
7. Descubra o sabor local. Consuma os produtos mais
frescos e locais, inclusive poderá dirigir-se diretamente
ao mercado ou à quinta. Envolva-se na gastronomia
local e assim estará a contribuir também para o turismo
da região e para o desenvolvimento sustentável da
comunidade.

Viagens El Corte Inglés integra parte do Grupo de Trabalho “Turismo
responsável: um compromisso de todos”. O setor turístico perante os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em conjunto com o Pacto
Mundial e a Organização Mundial do Turismo

8. O fogo não é um jogo. Tenha muito cuidado com
os incêndios, pois podem causar sérios danos ao
ambiente e a si próprio caso os acenda em sítios não
adaptados para o efeito. Conserve o meio ambiente
deixando-o limpo e não deite o lixo em qualquer local.
Os resíduos também podem causar incêndios e criam
um meio ambiente poluído.
9. Consuma os recursos naturais com moderação.
A água e o gás, por exemplo, são recursos escassos
para o planeta e um luxo em algumas localidades.
Muitos alojamentos já tem práticas de consumo
sustentável. Colabore com eles.
10. Adapte-se e descubra a simpatia local. Aproximese das pessoas com respeito e curiosidade saudável.
Quando viajamos para locais exóticos, tudo nos
parece extraordinário e digno de ser recordado, mas
cuidado, as pessoas não fazem parte do cenário.
Peça autorização para fotografar-se com eles e
desfrute de um sorriso de ida e volta!

Lua de Mel 2020 • Portugal e Espanha

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Portugal e Espanha

Madeira

Tenerife

Madeira

Tenerife

Four Views Baía ****

Gran Meliá Palacio de Isora *****Luxo

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (81€, sujeitas a
alterações) • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (25€, sujeitas a
alterações) • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

r
Atenções
especiais

Upgrade para quarto vista mar • 1 Cesta de frutas
tropicais e 1 garrafa de vinho espumante no quarto
à chegada • 1 jantar com bebidas incluídas (consulte
o tipo de bebidas) • entrada gratuita e uso das
instalações do Spa e do ginásio • 1 massagem de 25
minutos por estadia no Spa “Four Feelings”.

Quarto Vista Montanha

r
Atenções
especiais

Fruta e espumante • Jantar para 2 pessoas
• Upgrade de alojamento (segundo disponibilidade).

Quarto Duplo Noivos Deluxe

Lisboa ou Porto desde 758€

Lisboa desde 880€

Operado por Viagens El Corte Inglés

Operado por Travelplan

Gran Canária

Gran Canária

Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino ****SUP
8 dias | 7 noites
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (48€, sujeitas a
alterações) • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

r
Atenções
especiais

Detalhe de boas vindas.

Quarto Duplo Noivos Standard
Albufeira

4

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Lisboa desde 677€
Operado por Travelplan

Lua de Mel 2020 • África

Voos, transfers

N e taxas incluídos

África

Marraquexe

São Tomé

Marraquexe

São Tomé & Ilhéu das Rolas

Be Live Collection Marrakech Adults Only *****

Hotéis 4*

4 dias | 3 noites

8 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (89€, sujeitas a alterações).
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (386€, sujeitas a alterações).
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento em
pequeno almoço em São Tomé e pensão completa no Ilhéu das Rolas

r

Garrafa de espumante.

Atenções
especiais
Quarto duplo

Quarto Deluxe & Standard

Lisboa desde 488€

Lisboa desde 1.217€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico

Boavista

Sal

Ilha da Boavista

Ilha do Sal

Iberostar Club Boavista *****

Hilton Cabo Verde *****

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (235€, sujeitas a alterações).
• Taxas de entrada TSA • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime
de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (234€, sujeitas a alterações).
• Taxas de entrada TSA • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime
de alojamento e pequeno almoço.

r
Atenções
especiais
Quarto duplo

Desconto especial já incluído no preço.

Quarto King Guest

Lisboa desde 798€

Lisboa desde 932€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • África

Voos, transfers

N e taxas incluídos

África

Maurícias

Maurícias

Maurícias

Heritage Awali *****

Heritage Le Telfair *****

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas incluídas (265€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço.

r
Atenções
especiais

Caixa de doces • cesto de frutas • espumante • 1
páreo para a noiva e um chapéu para o noivo • banho
de espuma (1 vez por estadia) • pequeno-almoço no
quarto com 1 copo de champagne (1 por estadia).

r
Atenções
especiais

Presente de boas-vindas • fruta da época • doces
típicos • 1 garrafa de champagne • 1 jantar de
degustação (1 vez por estadia).

Quarto Vista Mar

Suite Vista Mar

Lisboa ou Porto desde 1.903€

Lisboa ou Portodesde 1.678€

Operado por TUI

Operado por TUI

Maurícias

Maurícias

Maurícias

Maurícias

La Mauricia Beachcomber ****

Lux Belle Mare *****

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas incluídas (499€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas incluídas (499€, sujeitas
a alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

r
Atenções
especiais
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Maurícias

Desconto especial já incluído no preço • 1 garrafa de
espumante • 1 experiência gratuita por casal.

r
Atenções
especiais

Desconto especial já incluído no preço • sessão
fotográfica com 10 fotografias • pequeno-almoço na
praia.

Quarto Standard

Júnior Suite

Lisboa desde 1.552€

Lisboa desde 1.632€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Lua de Mel 2020 • África

Voos, transfers

N e taxas incluídos

África

Zanzibar

Zanzibar

Zanzibar

Zanzibar

Sandies Baobab Beach Resort ****

Riu La Gemma *****

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (387€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo
incluído.

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (387€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo
incluído.

r
Atenções
especiais

Flores e doces no quarto • preparação de 1 jantar
romântico junto à piscina ou na praia.

Quarto Garden

r
Atenções
especiais

Flores no quarto à chegada • 1 garrafa de vinho
espumante.

Quarto Standard

Lisboa ou Porto desde 1.691€

Lisboa ou Porto desde 1.873€

Operado por TUI

Operado por TUI

Quénia

Quénia e Zanzibar

Lodges e Hotéis 4*
10 dias | 8 noites
Itinerário: Portugal – Nairobi – Lago Nakuru ou Lago Naivasha – Masai
Mara – Zanzibar – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (465€, sujeitas a
alterações) • Transfers em Zanzibar • Transporte durante o safari com
janela garantida, em veículo 4X4 • Estadia em quarto duplo em regime
de alojamento e pequeno-almoço nos hotéis e lodges previstos durante o
safari e meia pensão em Zanzibar • 6 refeições (bebidas não incluídas)
• Entradas nos parques • Água mineral no veículo durante o safari
• Chapéu de safari e saquito de café queniano à chegada.

r

Atenções
especiais

Hotel Mapenzi: Flores e frutas à chegada • 1 jantar
romântico • 10% desconto no SPA do hotel.

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 2.569€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Tenerife

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • África

Voos, transfers

N e taxas incluídos

África

Seychelles

Seychelles

Seychelles

Seychelles

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa ****

Constance Ephelia Resort *****

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (390€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime alojamento e
pequeno-almoço.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (390€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime meia-pensão.

r
Atenções
especiais

Upgrade para a categoria seguinte (exceto nas
Ocean View Suites) • 1 garrafa de espumante
• 1 massagem de 30 minutos para o casal.

Quarto Avani Garden

Júnior Suite

Lisboa ou Porto desde 1.658€

Lisboa ou Porto desde 2.384€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico

Seychelles

Pérolas das Seychelles

Hotéis 4*SUP e 5*GL
10 dias | 7 noites
Itinerário: Portugal – Mahe – Praslin – Mahe – Portugal
Inclui: voos intercontinentais e domésticos em classe turística • Taxas
aéreas (405€, sujeitas a alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo
em regime de alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos.

r
Atenções
especiais

Hotel em Mahe: saco de praia • 1 garrafa de vinho
espumante • 20% de desconto numa seleção de
tratamentos no spa por casal e estadia. • Hotel em
Praslin: saco de praia • T-shirt • páreo • frutas
• 1 garrafa de vinho espumante • crédito de 50€ por
quarto e noite para utilizar em refeições e bebidas ou
no spa do hotel (a descontar da fatura final no hotel).

Quarto Vista Jardim & Júnior Suite
Lisboa ou Porto desde 3.283€
Operado por Viagens El Corte Inglés
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

Lua de Mel 2020 • Médio Oriente

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Médio Oriente

Cairo

Dubai

Dubai e Abu Dhabi

Romance no Nilo e Mar Vermelho

Doubletree by Hilton Al Barcha****

Hotéis 5*Luxo

6 dias | 5 noites

12 dias | 11 noites

Itinerário: Portugal – Dubai – Abu Dhabi – Dubai – Portugal

Itinerário: Portugal – Cairo – cruzeiro pelo Nilo (Assuão – Kom Ombo –
Edfu – Esna - Luxor) – Sharm el Sheikh – Portugal

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (355€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e
pequeno-almoço • Visitas conforme itinerário • Entrada para o Burj Khalifa
• Safari e jantar no deserto em 4x4, sandboard e passeio de camelo.

r
Atenções
especiais

Cruzeiro com jantar no Dubai Creek
a bordo de um dhow.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (385€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Circuito regular com guia em espanhol • Estadia
em quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço no Cairo,
pensão completa durante o cruzeiro e tudo incluído em Sharm El Sheikh
• Visitas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Presente especial com o seu nome • Chocolate à
chegada • Telefone para usar durante a estadia
• Cesta de frutas no quarto.

Quarto Guest

Quarto duplo

Lisboa ou Porto desde 1.400€

Lisboa ou Porto desde 2.366€

Operado por Lusanova

Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Petra

Jordânia Romântica

Hotéis 5*
8 dias | 7 noites
Itinerário: Portugal – Amã – Petra – Wadi Rum - Aqaba – Mar Morto –
Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (230€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Circuito com guia em espanhol • Estadia em
quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço, exceto em
Wadi Rum que será meia pensão • 2 jantares • Visitas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Entrada no spa do hotel no Mar Morto para
2 pessoas: circuito de águas, sauna, piscinas termais,
etc. (não inclui tratamentos) • Pack de produtos do
Mar Morto (sais minerais, sabão negro, barro).

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 2.553€
Operado por Catai
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Voe com a Emirates
para o Dubai e mais além.

Não voe apenas,

VOE MELHOR

Lua de Mel 2020 • Ásia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Ásia

Maldivas

Maldivas

Maldivas

Maldivas

Sun Island Resort & Spa ****

Paradise Island Resort *****

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas incluídas (399€, sujeitas
a alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
meia pensão com upgrade grátis para pensão completa para reservas
efetuadas até 30/04/2020.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas incluídas (399€, sujeitas
a alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
meia pensão com upgrade grátis para pensão completa para reservas
efetuadas até 30/04/2020.

r
Atenções
especiais

Desconto especial (já aplicado no preço)
• 1 garrafa de champanhe • cesto de fruta.

Sun Villa

r
Atenções
especiais

Desconto especial (já aplicado no preço)
• 1 garrafa de champanhe • cesto de fruta.

Quarto Superior Beach Bungalow

Lisboa ou Porto desde 1.456€

Lisboa ou Porto desde 1.515€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico

Funchal. Madeira
Bagan

Sri Lanka e Maldivas

Hotéis 3*sup., 4* e 5*
12 dias | 9 noites
Itinerário: Portugal – Dambulla – Sigiriya – Minneriya – Matale – Kandy
– Nuwara Eliya – Colombo - Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (489€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Circuito com guia em inglês • Estadia em quarto duplo em
regime de meia pensão no Sri Lanka e pensão completa nas Maldivas
• Entradas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Hotel Furaveri Resort: 1 garrafa de espumante
• 1 cesto com fruta • cama decorada no dia de
chegada • 25% numa massagem para o casal
• 1 pequeno-almoço para dois, servido no quarto.

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 3.571€
Operado por TUI
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Lua de Mel 2020 • Ásia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Ásia

Bangkok

Ilhas Phi Phi

Bangkok e Ilhas Phi Phi

Bangkok e Ilhas Phi Phi

Hotéis 4*

Hotéis 5*

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Itinerário: Portugal – Bangkok – Ilhas Phi Phi – Portugal

Itinerário: Portugal – Bangkok – Ilhas Phi Phi – Portugal

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (385€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço • Excursão de meio dia em Bangkok.

r
Atenções
especiais

1 garrafa de vinho espumante • Decoração do quarto
com flores • Upgrade para categoria de quarto
superior (sujeito a disponibilidade).

Quarto Superior & Hilltop Sunset Studio

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (385€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço • Excursão de meio dia em Bangkok.

r
Atenções
especiais

Na compra de 1 tratamento de aromaterapia oferta
de outro (1 vez por estadia) • Bolo e chocolates
• 1 fotografia de recordação à chegada • Cama king
size garantida • Decoração do quarto com flores.

Quarto Premier & Village Suite

Lisboa ou Porto desde 1.555€

Lisboa ou Porto desde 1.749€

Operado por TUI

Operado por TUI

Funchal. Madeira
Phuket

Funchal. Madeira
Ayuthaya

Tailândia Clássica & Phuket

Tailândia Clássica & Phuket

Hotéis 4*

Hotéis 5*

13 dias | 10 noites

13 dias | 10 noites

Itinerário: Portugal - Bangkok - Kanchanaburi - Rio Kwai - Ayuthaya Phitsanuloke - Sukhotai - Lampang - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket
- Portugal

Itinerário: Portugal - Bangkok - Kanchanaburi - Rio Kwai - Ayuthaya Phitsanuloke - Sukhotai - Lampang - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket
- Portugal

Inclui: voos intercontinentais e doméstico em classe turística • Taxas
aéreas (328€, sujeitas a alterações) • Transfers • Circuito com guias
locais em espanhol • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento
e pequeno-almoço em Bangkok e Phuket e em regime de meia pensão
durante o circuito.

Inclui: voos intercontinentais e doméstico em classe turística • Taxas
aéreas (328€, sujeitas a alterações) • Transfers • Circuito com guias
locais em espanhol • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento
e pequeno-almoço em Bangkok e Phuket e em regime de meia pensão
durante o circuito.

Quarto Superior & Superior Vista Piscina

Quarto Premier & Deluxe Suite

Lisboa ou Porto desde 1.924€

Lisboa ou Porto desde 2.343€

Operado por TUI

Operado por TUI
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • Ásia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Ásia

Halong Bay

Bali

Vietname Romântico e Nha Trang

Singapura e Bali

Hotéis 4*e 5*

Hotéis 4* e 5*

15 dias | 12 noites

13 dias | 10 noites

Itinerário: Portugal – Hanói – Baía de Halong – Hoian – Hué – Ho Chi
Minh – Nha Trang – Portugal

Itinerário: Portugal – Singapura – Bali – Candidasa – Ubud – Nusa Dua
- Portugal
Inclui: voos intercontinentais e doméstico em classe turística • Taxas aéreas
(344€, sujeitas a alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime
de alojamento e pequeno-almoço • Excursão em barco tradicional para fazer
snorkeling e visitar os Templos de Taman Ayun e Tanah Lot • Experiência
fotográfica 1h em Singapura • Visitas e excursões conforme itinerário.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (365€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • 6 refeições (bebidas não incluídas) • Visitas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Hotel Indochina Sails: flores e chocolates
• Little Hoian Beach Boutique Hotel: quarto superior
(sujeito a disponibilidade), frutas e flores no
quarto • Hotel Eldora: quarto superior (sujeito a
disponibilidade), bolo de casamento.

Standard & Deluxe
Lisboa ou Porto desde 2.631€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

r

Atenções
especiais

Flores e fruta à chegada • 10% desconto no Yhi
Spa • massagem 30 minutos • Late check-out • 1
jantar romântico no hotel Alila Manggis (bebidas não
incluídas) • 1 páreo balinês.

Quarto Good Queen & Vista Jardim
Lisboa ou Portodesde 2.362€
Operado por Viagens El Corte Inglés

Kuala Lumpur

Malásia: Sim, quero!

Hotéis 4* e 5*
12 dias | 9 noites
Itinerário: Portugal – Kuala Lumpur – Malaca – Cameron Highlands –
Penang – Georgetown – Ilha de Pangkor – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (398€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Bilhete de ferry entre Penang e Ilha de Pangkor
• Circuito garantido com motorista-guia em Inglês • Estadia em quarto
duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço • 2 almoços (bebidas
não incluídas) • Visitas e excursões conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Hotel Majestic: decoração romântica • Hotel
Strawberry Park Resort: flores, decoração romântica,
doce e refresco de boas-vindas • Hotel Eastern
Oriental: doce à chegada e desconto especial para
reserva antecipada • Pangkor Laut Resort: garrafa
de vinho espumante.

Garden Villa & Standard
Lisboa ou Porto desde 3.223€
Operado por Viagens El Corte Inglés
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Lua de Mel 2020 • Ásia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Ásia

Pequim

Agra

Índia Inesquecível

Romance na China com Hong Kong

Hotéis 4* e 5*

Hotéis 4*e 5*

10 dias | 10 noites

11 dias | 9 noites

Itinerário: Portugal – Deli – Udaipur – Jaipur – Samode – Agra – Portugal

Itinerário: Portugal – Pequim – Xiam – Xangai – Hong Kong – Portugal

Inclui: voos intercontinentais e domésticos em classe turística • Taxas aéreas
(405€, sujeitas a alterações) • Transfers • Circuito em privado em veículo
com ar condicionado • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento
e pequeno-almoço • 2 refeições • Visitas e excursões conforme itinerário.

Inclui: voos intercontinentais e doméstico em classe turística • Taxas
aéreas (340€, sujeitas a alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo
em regime de alojamento e pequeno-almoço • 6 refeições (bebidas não
incluídas) • Visitas conforme itinerário.

r

Atenções
especiais

1 garrafa de vinho local com bolo de chocolate
• O livro do amor Kamasutra • Merenda no terraço do
Palácio Fateh Prakash • Passeio de triciclo ecológico
• Decoração de hena para a noiva • 1 sessão de
leitura das mãos • 1 jantar romântico em Samode.

Quarto Executive & Deluxe
Lisboa ou Porto desde 3.187€
Operado por Viagens El Corte Inglés

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

r
Atenções
especiais

Bolo de boas-vindas em Pequim.

Quarto Standard
Lisboa ou Porto desde 2.620€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Tóquio

lua de mel no Japão

Hotéis 4*
8 dias | 7 noites
Itinerário: Portugal – Tóquio – Hakone – Nara – Quioto – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (465€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço • 2 almoços (bebidas não incluídas)
• Visitas e excursões conforme itinerário.

Garden Tower & Standard
Lisboa ou Porto desde 2.755€
Operado por Catai
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • Oceânia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Oceânia

Taiti

Bora Bora

Taiti e Bora Bora

Taiti e Bora Bora

Hotéis 4* e 5*

Hotéis 4* e 5*

10 dias | 7 noites

10 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (334€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (334€, sujeitas a
alterações). • Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço.

r
Atenções
especiais

Tahiti la Ora Beach: 1 “Sunset Cocktail Tropical”
• Sofitel Private Island Bora Bora: 1 pareo • T-shirt
• Flores na cama.

Quarto Duplo

r
Atenções
especiais

Tahiti La Ora Beach: 1 “Sunset Cocktail Tropical”
• Le Meridien Bora Bora: garrafa de espumante à
chegada.

Quarto Duplo

Lisboa desde 4.435€

Lisboa desde 5.043€

Operado por TUI

Operado por TUI

Funchal. Madeira
Bora Bora

Lua de mel na Polinésia

Hotéis 4* e 5*
10 dias | 7 noites
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (815€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço, exceto em Tahiti que é em só alojamento.

r
Atenções
especiais

Sofitel Moorea La Ora Beach: 1 pareo • T-shirt
• Garrafa de espumante • Decoração floral no quarto.
• Le Taha´a Island Resort & Spa: garrafa de
espumante • Decoração floral no quarto.
• Tahiti Pearl Beach: presente do Spa.

Quarto duplo
Lisboa desde 4.840€
Operado por Catai
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

DESCUBRA
O PROGRAMA

FLYING BLUE
Acumule Milhas e
utilize-as para se mimar.
Ganhe XP (Pontos de
Experiência) e passe
para o nível superior:
Usufrua de vantagens
cada vez mais generosas.
E acumule ainda
mais Milhas!

Flying Blue é o programa de fidelização de:

Lua de Mel 2020 • Oceânia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Oceânia

Sydney

Lua de mel na Austrália e Barreira de Coral

Hotéis 4*
17 dias | 14 noites
Itinerário: Portugal – Melbourne – Sydney – Cairns – Grande Barreira
de Coral – Hamilton Island – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (715€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de apenas
alojamento • Visitas e excursões conforme itinerário. • Visto.

r
Atenções
especiais

1 garrafa de espumante em Melbourne e Cairns.

Quarto duplo
Lisboa desde 3.907€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Melbourne

Lua de mel na Austrália e Bali

Hotéis 4* e 5*
17 dias | 14 noites
Itinerário: Portugal – Melbourne – Cairns – Grande Barreira do Coral –
Sydney – Bali – Portugal
Inclui: voos classe turística • Taxas aéreas (740€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de só alojamento na
Austrália • Alojamento e pequeno-almoço em Bali. • Visitas e excursões
conforme itinerário. • Visto.

r
Atenções
especiais

1 garrafa de espumante em Melbourne e Cairns.
Bali (mínimo 4 noites): frutas, flores e presente de
casamento, 10% desconto em tratamentos spa,
late check-out e um presente do hotel.

Quarto duplo
Lisboa desde 3.965€
Operado por Catai
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¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Lua de Mel 2020 • Oceânia

Voos, transfers

N e taxas incluídos

Oceânia

Queenstown

Nova Zelândia Romântica

Hotéis 4* e 5*
11 dias | 7 noites
Itinerário: Portugal – Christchurch – Monte Cook – Wanaka –
Queenstown – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (585€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço. • Visitas, excursões e entradas conforme itinerário com guia em
inglês. • Aluguer de veículo de categoria C com seguro básico.

r
Atenções
especiais

1 garrafa de de vinho neozelandês à chegada.

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 4.646€
Operado por Viagens El Corte Inglés

Auckland

Romance na Nova Zelândia

Hotéis 4* e 4*sup.
17 dias | 13 noites
Itinerário: Portugal – Auckland – Rotorua – Tongariro – Wellington –
Nelson – Hokitika – Wanaka – Queenstown – Fiji – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (620€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço. • 4 refeições (bebidas não incluídas). • Visitas conforme itinerário
com guia em espanhol/inglês.

r

Atenções
especiais

Grand Millennium: 2 copos de vinho espumante no
bar do hotel. • Distinction Christchurch: pequeno
bolo no quarto. • Edgewater Resort: garrafa de
espumante no quarto. • Copthorne Hotel & Resort
Lakefront: 2 copos de vinho espumante no bar do
hotel. • Matamanoa Island Resort: garrafa de vinho
e prato de fruta.

Quarto duplo
Lisboa desde 6.130€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Niagara

Banff

Canadá Romântico

Romance nas Rochosas Canadianas

Hotéis 3* e 4*

Hotéis 3*sup., 4* e 5*

9 dias | 7 noites

10 dias | 8 noites

Itinerário: Portugal – Toronto – Niágara – Mil Ilhas – Ottawa – Quebec –
Montreal - Portugal

Itinerário: Portugal – Banff – Lake Louise – Jasper – Kamloops –
Vancouver – Victoria – Portugal

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (300€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço • 1 almoço (bebidas não incluídas)
• Circuito regular com motorista/guia bilingue Espanhol/Português • Visitas
conforme itinerário.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (325€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento e pequeno-almoço • 2 jantares (bebidas não incluídas)
• Circuito em autocarro com motorista/guia em espanhol • Visitas e
entradas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Hotel Chelsea: quarto superior (sujeito a
disponibilidade), carta de boas-vindas • Hotel Four
Points by Sheraton: certificado de Recém-Casados
do Porto de Turismo de Niágara • Hotel Westin
Ottawa: pequeno presente • Hotel Le Concorde:
carta de felicitações e quarto superior (sujeito a
disponibilidade) • Hotel Sheraton Centre: quarto
superior (sujeito a disponibilidade).

Quarto Standard

r
Atenções
especiais

Hotel Banff Aspen Lodge: pastelaria caseira no
quarto • Hotel Tonquin Inn: quarto superior (sujeito
a disponibilidade) ou garrafa de vinho • Hotel South
Thompson Inn: quarto King Romance (sujeito a
disponibilidade) e chocolates no quarto • Hotel Sutton
Place: morangos com chocolate ou similar • Hotel
Fairmont Empress: morangos cobertos de chocolate
no quarto.

Quarto Standard

Lisboa ou Porto desde 1.885€

Lisboa ou Porto desde 3.317€

Operado por Catai

Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Los Angeles

Romance na Califórnia e Las Vegas

Hotéis 3* e 4*
10 dias | 8 noites
Itinerário: Portugal – Las Vegas – Los Angeles – São Francisco –
Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (345€, sujeitas a
alterações) • Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de
alojamento • Visitas panorâmicas com guia em espanhol.

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 2.402€
Operado por Catai
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Em Premium Economy a vossa
lua de mel fica ainda mais doce
Numa viagem tão especial, merecem aproveitar cada momento.
Por isso, na classe Premium Economy usufruam de mais: mais espaço
e comodidades para ambos e mais detalhes a bordo.
Porque uma viagem inesquecível não se faz todos os dias.

Consulte os destinos de longo curso onde a classe Premium Economy está disponível.

Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Maui

Nova Iorque

De Nova Iorque a Maui

Romance na Big Apple e Bahamas

Hotéis de 4* e 4*

Hotéis de 4* e 4*SUP

11 dias | 9 noites

9 dias | 7 noites

Itinerário: Portugal – Nova Iorque – São Francisco – Maui – Portugal

Itinerário: Portugal – Nova Iorque – Nassau – Portugal

Inclui: voos classe turística • Taxas aéreas (337€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento • 1 jantar
• Visitas conforme itinerário.

Inclui: voos classe turística • Taxas aéreas (466€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento em Nova
Iorque e tudo incluído em Nassau • Visitas conforme itinerário

SUP

r
Atenções
especiais

Hotel INNSIDE New York NoMad: Wi-fi, centro
de bebidas e café Nespresso, App de imprensa,
acesso ao ginásio, gestão da bagagem, espumante
e chocolate à chegada e upgrade de quarto (sujeito a
disponibilidade).

Standard & Vista Mar
Lisboa desde 3.644€

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

Operado por Viagens El Corte Inglés

r
Atenções
especiais

Hotel INNSIDE New York NoMad: Wi-fi, centro de
bebidas e café Nespresso, App de imprensa, acesso ao
ginásio, gestão da bagagem, espumante e chocolate à
chegada e upgrade de quarto (sujeito a disponibilidade)
• Meliá Nassau Beach: garrafa de espumante, prato
de frutas tropicais no quarto e 10% de desconto no
restaurante Black Angus (1 vez por estadia).

Standard & Vista Mar
Lisboa desde 2.747€

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

Operado por Viagens El Corte Inglés

Orlando

Diversão e Praias

Hotéis de 3*, 4*SUP e 5*
13 dias | 11 noites
Itinerário: Portugal – Nova Iorque – Walt Disney World (Orlando) –
Riviera Maya – Portugal
Inclui: voos classe turística • Taxas aéreas (483€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento em Nova
Iorque e Orlando e tudo incluído na Riviera Maya • Visitas conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Hotel INNSIDE New York NoMad: Wi-fi, centro
de bebidas e café Nespresso, App de imprensa,
acesso ao ginásio, gestão da bagagem, espumante
e chocolate à chegada e upgrade de quarto (sujeito
a disponibilidade) • Valentín Imperial Riviera Maya:
garrafa de espumante, decoração “lua de mel”,
cortesia noturna e anúncio no jornal do hotel.

Quarto Duplo
Lisboa desde 2.771€
Operado por Viagens El Corte Inglés
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Riviera Maya

Riviera Maya

Riviera Maya

Riviera Maya

Iberostar Selection Paraíso Lindo *****

Sandos Caracol Eco Resort *****

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (150€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (228€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

r
Atenções
especiais

Garrafa de espumante • Vinho ou tequila • Cesta de
fruta • Presente surpresa

Quarto Duplo

r

Cesta de frutas e garrafa de vinho no quarto à
chegada • Decoração no quarto • Oferta de 2 T-shirts
para os recém-casados.

Atenções
especiais
Quarto Duplo

Lisboa desde 1.351€

Lisboa ou Porto desde 1.387€

Operado por Jolidey

Operado por Travelplan

Exclusivo Viagens El Corte Inglés

Cancún

Chichen Itza

Riviera Maya

Cancún

Paradisus Playa del Carmen la Perla *****Luxo

Iberostar Selection Cancún *****

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (228€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (150€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

r
Atenções
especiais

Cesta de frutas e garrafa de vinho no quarto à
chegada • Garrafa de espumante no quarto
• Serviço de abertura diária de cama • 1 pequenoalmoço romântico no quarto • 15% de desconto em
massagens no Yhi Spa.

r
Atenções
especiais

Check-in express no aeroporto de Madrid • Reserva
de lugar no avião (mediante disponibilidade) •
Transfers exclusivos para passageiros de Viagens
El Corte Inglés • Fast Track no aeroporto de Madrid
• Acesso ao VIP Lounge Neptuno no aeroporto de
Madrid • Hotel: Check-in prioritário • Degustação
de Tequila • Acesso ao Circuito de Águas do
SPA Sensations • Prioridade nas reservas dos
Restaurantes Temáticos • Oferta especial no quarto.

Quarto Duplo

Quarto Duplo

Lisboa ou Porto desde 2.189€

Madrid desde 1.520€

Operado por Travelplan

Operado por Quelónea
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Trinidad

Varadero

Essência Cubana

Varadero

Hotéis 4* e 5*

Iberostar Selection Bella Vista Varadero *****

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Itinerário: Portugal - Havana - Cienfuegos - Trinidad - Cayo Santa María
- Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (416€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço, exceto no Cayo Santa María que é em regime de tudo incluído.
• Visitas conforme itinerário com motorista-guia privado.

r
Atenções
especiais

Hotel Meliá Cohiba: check-in privado • Quarto
especial • Late check-out • Cover free no Cabaret
Havana Café. • Hotel Paradisus Los Cayos: checkin privado • Quarto especial • Late check-out • 10%
de desconto em massagens no Yhi Spa.

Quarto Duplo
Lisboa ou Porto desde 1.883€
Operado por Viagens El Corte Inglés

¿

5% de desconto
(já aplicado)
especial lua de mel.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (240€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Quarto com vista e cama de casal (sujeito a
disponibilidade) • Garrafa de espumante ou rum e prato
de fruta • Obsequio Iberostar • Serviço de quarto das
11h às 15h. • 1 jantar romântico num restaurante de
especialidade • Preferência na reserva de restaurantes
de especialidades e uso do quarto no último dia de
estadia até à hora de partida (sujeito a disponibilidade).

r
Atenções
especiais
Quarto Duplo

Lisboa desde 1.445€
Operado por Jolidey

Exclusivo Viagens El Corte Inglés

Havana

Havana e Varadero

Hotéis 5*
9 dias | 7 noites
Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (170€, sujeitas a alterações).
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço em Havana e de tudo incluído em Varadero.

r
Atenções
especiais

Check-in express, acesso ao VIP Lounge Neptuno
e Fast Track no aeroporto de Madrid • Reserva de
lugar no avião (mediante disponibilidade) • Transfers
de Viagens El Corte Inglés • Hotel Iberostar Grand
Packard: Check-in prioritário • Champanhe de
boas-vindas • 10% desconto no Spa • Late checkout (mediante disponibilidade) • Iberostar Selection
Bella Vista: Check-in prioritário • Prioridade na
reserva de restaurantes • Late check-out (mediante
disponibilidade) • 15% desconto Fitness Center.

Quarto duplo
Madrid desde 1.130€
Operado por Quelónea
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Punta Cana

Playa Bucaneros

Punta Cana

Punta Cana

Melià Punta Cana Beach *****

Paradisus Punta Cana Resort *****

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (160€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (160€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

r
Atenções
especiais

Garrafa de espumante e fruta tropical à chegada
• Pequeno-almoço na cama com mimosas • Oferta
de boas-vindas no quarto • Desconto de 10% nos
tratamentos de SPA, exceto nos produtos da loja.

r

Garrafa de espumante e cesta de fruta à chegada
• Pequeno-almoço servido no quarto durante a estadia
• Oferta surpresa • 10% de desconto em massagens
no Yhi Spa.

Atenções
especiais

Quarto Duplo Deluxe

Júnior Suite

Lisboa desde 1.357€

Lisboa ou desde 1.498€

Operado por Jolidey

Operado por Jolidey

Exclusivo Viagens El Corte Inglés

Punta Cana

Playa Bavaro

Punta Cana

Punta Cana

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro *****

Riu Palace Bavaro *****

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (160€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (160€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em júnior suite em regime de tudo incluído.

r
Atenções
especiais
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Cesta de frutas • Garrafa de espumante no quarto
à chegada • Um jantar romântico num restaurante
especializado • Oferta Iberostar.

r
Atenções
especiais

Check-in express, acesso ao VIP Lounge Neptuno
e Fast Track no aeroporto de Madrid • Reserva de
lugar no avião (mediante disponibilidade) • Transfers
de Viagens El Corte Inglés • check-in prioritário no
hotel • Early Check-in e Late Check-out sujeito a
disponibilidade • Oferta de boas-vindas no quarto
• Serviço de boas noites com Aromatherapy •
Desconto 25% nos tratamentos de SPA • Reserva
ilimitada nos Restaurantes de Especialidades.

Júnior Suite

Suite (adults only hotel)

Lisboa desde 1.618€

Madrid desde 1.680€

Operado por Jolidey

Operado por Quelónea

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Rio de Janeiro

Salvador

Salvador

Rio de Janeiro e Salvador

Iberostar Bahia *****

Hotéis 4* e 5*

9 dias | 7 noites

9 dias | 7 noites

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (468€, sujeitas a alterações)
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de tudo incluído.

Inclui: voos em classe turística. • Taxas aéreas (453€, sujeitas a alterações).
• Transfers. • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço no Rio de Janeiro e de tudo incluído em Salvador.

r
Atenções
especiais

Garrafa de espumante • Cesta de frutas.

Quarto Standard

r
Atenções
especiais

Iberostar Bahia: garrafa de espumante
• Cesta de frutas.

Apartamento e Quarto Standard

Lisboa ou Porto desde 1.512€

Lisboa ou Porto desde 1.543€

Operado por Soltrópico

Operado por Soltrópico

Amazónia

Lua de mel no Amazonas

Hotéis 4* e 5*
13 dias | 11 noites
Itinerário: Portugal – Rio de Janeiro – Amazonas (Cruzeiro Desafio) –
Salvador da Bahia – Praia de Imbassai – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (450€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • 5 refeições (bebidas não incluídas) • Regime de tudo incluído na
praia de Imbassi • Visitas e excursões com guias locais.

r
Atenções
especiais

Windsor Excelsior: jantar no hotel na chegada.
• Vila Galé: Cesta de frutas ou chocolates • Grand
Palladium Imbassai: Cesta de fruta e garrafa de
espumante no quarto. Upgrade quarto (sujeito à
disponibilidade). 15% desconto em tratamentos do
Spa • Cruzeiro Desafio: vinho espumante nacional.

Standard & Júnior Suite
Lisboa ou Porto desde 4.611€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

Tenerife

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Vulcão Arenal

Guanacaste

Lua de mel na Costa Rica e Cuba

Costa Rica de Sonho

Hotéis 4* e 5*

Hotéis 4* e 5*

15 dias | 13 noites

11 dias | 9 noites

Itinerário: Portugal – San José – Tortuguero – Vulcão Arenal – Havana –
Varadero – Portugal

Itinerário: Portugal – San José – Tortuguero – Vulcão Arenal – Praia de
Guanacaste – Portugal

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (365€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • 5 refeições (bebidas não incluídas) • Regime de tudo incluído em
Varadero • Visitas e excursões conforme itinerário.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (310€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • 6 refeições (bebidas não incluídas) • Regime de tudo incluído na
praia de Guanacaste • Visitas e excursões conforme itinerário

r
Atenções
especiais

Hotel Sheraton San José: decoração especial no
quarto no dia de chegada e garrafa de vinho • Pachira
Lodge: piña colada e decoração tropical no quarto
• Hotel Arenal Springs: garrafa de vinho, prato de frutas
e decoração especial de boas-vindas no quarto na noite
de chegada • Hotel Iberostar Selection Varadero:
quarto com cama de casal, garrafa de vinho espumante,
presente de boas-vindas, minibar disponível à chegada
e late check-out (sujeito a disponibilidade).

Standard e Júnior Suite
Lisboa ou Porto desde 2.797€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

r
Atenções
especiais

Hotel Sheraton San José: decoração especial no
quarto no dia de chegada e garrafa de vinho.
• Pachira Lodge: piña colada e arranjo tropical no
quarto. • Hotel Arenal Springs: garrafa de vinho,
Cesta de frutas e decoração especial de boasvindas no quarto na noite de chegada. • Hotel
Occidental Papagayo: upgrade de quarto (sujeto à
disponibilidade).

Standard e Júnior Suite
Lisboa ou Porto desde 2.134€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.

El Calafate

Argentina Sedutora

Hotéis 3* e 4*
14 dias | 11 noites
Itinerário: Portugal – Buenos Aires – Iguaçu – Salta – Purmamarca –
Cayafate – El Calafate – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (493€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • Visitas e excursões conforme itinerário.

r
Atenções
especiais

Buenos Aires: réplica em cerâmica de San Telmo ou
La Boca. Iguaçu: bombons artesanais. El Calafate:
sabonete e gel vegetal exfoliantes com Leite Glaciaria
• Hotel Grand Brizo: upgrade e late check-out • Hotel
Saint George: prato de frutas ou doces no quarto
• Hotel Design Suites Salta: bebida de boas-vindas.
• Hotel Lagos El Calafate: champanhe de boas vindas,
delícia doce ou salgada e decoração especial no quarto.

Quarto standard
Lisboa ou Porto desde 3.063€
Operado por Viagens El Corte Inglés
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

¿

5% de desconto
(já aplicado) especial
lua de mel.

Lua de Mel 2020 • América

Voos, transfers

N e taxas incluídos

América

Machu Picchu

Cartagena das Indias

Colômbia Romântica

Perú Romântico

Hotéis 4* e 5**

Hotéis 3* e 4*

10 dias | 8 noites

16 dias | 14 noites

Itinerário: Portugal – Bogotá – Pereira – Cartagena das Índias – Portugal

Itinerário: Portugal – Lima – Arequipa – Valle del Colca – Puno – Cusco –
Valle Sagrado – Machu Picchu – Mancora – Portugal

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (442€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • Visitas e excursões conforme itinerário com guia ou motorista guia
em espanhol.

r
Atenções
especiais

Tour noturno com jantar no restaurante Club de Pesca
em Cartagena das Índias. Hotel Bioxury: 1 jantar e
massagem de relaxamento para o casal. • Casa San
Carlos Lodge: 1 jantar, morangos com chocolate no
quarto e 1 hora de massagem de relaxamento.

Quarto standard

¿

Lisboa ou Porto desde 3.401€
Operado por Viagens El Corte Inglés

5% de desconto
(já aplicado) especial
lua de mel.

Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (460€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Bilhete de comboio Expedition ou Inca Rail Ollantaytambo
• Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço
• Visitas e excursões conforme itinerário com guia ou motorista guia em
espanhol e áudio guias em Cusco.

r
Atenções
especiais

Garrafa de champanhe na primeira noite em Lima
• Jantar no restaurante Zigzag em Arequipa
• Sessão de pintura em Cusco.

Quarto duplo
Lisboa ou Porto desde 4.788€
Operado por Viagens El Corte Inglés

¿

5% de desconto
(já aplicado) especial
lua de mel.

Lima

Lua de mel no Peru e Riviera Maya

Hotéis 3* 4* e 5*
12 dias | 10 noites
Itinerário: Portugal – Lima – Cusco – Vale Sagrado – Machu Picchu –
Riviera Maya – Portugal
Inclui: voos em classe turística • Taxas aéreas (715€, sujeitas a alterações)
• Transfers • Estadia em quarto duplo em regime de alojamento e pequenoalmoço • 3 refeições (bebidas não incluídas) • Regime de tudo incluído em
Riviera Maya • Visitas e excursões conforme itinerário.

r

Atenções
especiais

Hotel José Antonio, Sonesta Posada del Inca,
Hotel El Mapi: decoração na cama e doces
com cartão de felicitação. • Hotel Palladium, TRS
Coral: upgrade de quarto (sujeto à disponibilidade),
Cesta de frutas e garrafa de vinho espumante no
quarto, 15% desconto em tratamentos SPA.

Quarto standard e deluxe
Lisboa ou Porto desde 3.323€
Operado por Catai

¿

5% de desconto por venda
antecipada (já aplicado), para
reservas efetuadas com mais
de 30 dias de antecedência.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt
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Lua de Mel 2020 • Cruzeiros

Cruzeiros no Mediterrâneo

EM CRUZEIROS
Líderes europeus em
vendas de cruzeiros

C ELEBRITY CR UISE S

O C E A N IA C R UIS E S

Itália, França, Mónaco e Espanha

o

8 dias | 7 noites
De 30 de maio a 11 de julho 2020

Celebrity Apex

Novo Navio

Civitavecchia (Itália) - Nápoles - La Spezia (Itália) - Monte Carlo (Mónaco)
- Cannes (França) - Palma de Maiorca - Barcelona

Camarote
interior

ñ
desde 1.562€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Fascínio do Adriático e do Egeu
11 dias | 10 noites
5 de maio 2020

Sirena

Veneza- Umbria (Itália) - Durres (Albânia) - Dubrovnik (Croácia) - Corfú
- Rodes (Grécia) - Kusadasi (Turquia) – Syros - Nauplia (Grécia) - Pireu
(Grécia)
Camarote
Varanda

Itália e o melhor das Ilhas Gregas
11 dias | 10 noites

ñ
desde 4.019€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

De 15 de maio a 9 de novembro 2020

Celebrity Edge

O’Life
Choice

O’Life Choice: inclui Internet ilimitada gratuita e um
presente à escolha entre: Crédito a bordo até 800$ por
camarote, pacote de bebidas ou excursões em terra.

Novo Navio

Civitavecchia (Itália) - Sicilia (Itália) - Santorini (Grécia) - Pireu - Mykonos
(Grécia) - Rodes (Grécia) - Creta (Grécia) - Nápoles - Civitavecchia

Camarote
interior

ñ
desde 1.969€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

R O Y A L C A R IBBE A N

Ilhas Gregas e Croácia
8 dias | 7 noites
De 23 de maio a 10 de outubro de 2020

Rhapsody of the Seas

Veneza - Dubrovnik (Croácia) - Kotor (Montenegro) - Santorini (Grécia) Katakolon (Grécia) - Veneza

Camarote
interior

ñ
Taxas de embarque
incluídas

desde 794€

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

C O S T A C R UZ E IR O S

r
até 5%
de desconto

Oferta de até 5% de desconto para noivos sobre o preço
da tarifa de cruzeiro, durante todo o ano e em todas as
saídas (exceto Voltas ao Mundo).

Veneza e Adriático
8 dias | 7 noites
De 5 abril a 1 de novembro 2020

Costa Luminosa

Veneza - Bari - Corfú - Pireu (Grécia) - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik
(Croácia) - Veneza.

Camarote
varanda

ñ
desde 1.079€

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de tudo incluído.
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Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

*

Taxas de embarque Tudo Incluído
incluídas
em bebidas

Lua de Mel 2020 • Cruzeiros

Cruzeiros no Norte da Europa

EM CRUZEIROS
Líderes europeus em
vendas de cruzeiros

PRINC ESS CRUISE S

Báltico
12 dias | 11 noites
De 25 de abril a 24 de agosto de 2020

Sky Princess

Novo Navio

Copenhaga - Oslo (Noruega) - Warnemünde (Alemanha) - Talin (Estónia)
- São Petersburgo (2 dias) - Helsínquia - Estocolmo (Suécia) - Copenhaga

Camarote
interior

ñ
Taxas de embarque
incluídas

desde 1.693€

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

C O S T A C R UZ E I R O S

MSC C RUZE IR OS

r

Oferta de 5% de desconto sobre a tarifa de cruzeiro em
interior, vista mar/vista parcial, ou 10% de desconto em
até 10% de categoria varanda, Suite e Suite MSC Yacht Club.
desconto

r

Oferta de até 5% de desconto para noivos sobre o preço
da tarifa de cruzeiro, durante todo o ano e em todas as
até 5% de saídas (exceto Voltas ao Mundo).
desconto

Jóias do Báltico

Os Fiordes Noruegueses e Alemães

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

De 30 de maio a 12 setembro 2020

De 10 de maio a 30 de agosto 2020

MSC Meraviglia

Costa Mágica

Copenhaga - Hellesylt e Geiranger (Noruega) - Alesund (Noruega) Flam (Noruega) - Kiel (Alemanha) - Copenhaga

Estocolmo (2 dias) - Helsínquia - São Petersburgo (2 dias) - Talin (Estónia)
- Estocolmo (2 dias)

Camarote
interior

desde 669€

ñ

r

Taxas de embarque
incluídas

Lua
de mel

Camarote
interior

ñ
desde 1.049€

*

Taxas de embarque Tudo Incluído
incluídas
em bebidas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de tudo incluído.

Tromso: debaixo da luz verde da aurora boreal

A terra dos vikings

12 dias/ 11 noites

8 dias | 7 noites

24 maio, 29 de junho 2020

De 6 de junho a 15 de agosto 2020

MSC Preziosa

Costa Fascinosa

Hamburgo - Alesund (Noruega) - Honningsvag (2 dias, Noruega) Tromso (Noruega) - Trondheim (Noruega) - Molde (Noruega) Flam (Noruega) - Hamburgo

Copenhaga - Hellesylt (Noruega) - Geiranger (Noruega) - Bergen Stavanger (Noruega) - Gotemburgo (Suécia) - Warnemünde (Alemanha)
- Copenhaga

Camarote
interior

Camarote
interior

ñ

desde 1.149€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

ñ

desde 1.239€

*

Taxas de embarque Tudo Incluído
incluídas
em bebidas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de tudo incluído.

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

31

GRANDES VIAGENS EM CRUZEIRO 2020
AUSTRÁLIA
E NOVA ZELÂNDIA | 21 DIAS

AMÉRICA DO SUL
EM CRUZEIRO | 18 DIAS

ALASKA
EM CRUZEIRO | 11 DIAS

Saída23 fev 2020 (Noordam)

Saídas20* fev (Zaandam); 11 nov 2020 (Westerdam)

Saídas6, 20 jul; 3, 17 ago 2020 (Volendam)

CAMAROTE INTERIOR

desde

4 190€ p.p

CAMAROTE EXTERIOR

desde

4 566€ p.p

SIDNEY
Melbourne

CAMAROTE INTERIOR

AUCKLAND

desde

Tauranga
(Rotorua)

3 190€ p.p

SAN ANTONIO
(SANTIAGO)

Gisborne

Porto
Arthur
Hobart B
MILFORD
SOUND

FIORDES CHILENOS
CANAL SARMIENTO

Wellington
Akaroa
(Christchurch)
Port Chalmers
(Dunedin)

CAMAROTE EXTERIOR

CAMAROTE INTERIOR

desde

desde

3 450€ p.p

BUENOS
AIRES B
Puerto
Montt
Punta
Arenas

Montevideo

2 590€ p.p

PARQUE NACIONAL
GLACIAR BAY

desde

3 100€ p.p

Skagway
Juneau
Ketchikan

Stanley,
Ilhas Falkland /
Ilhas Malvinas

PASSAGEM
INTERIOR

ESTREITO
DE MAGALHÃES
COCKBURN
& CANALES BEAGLE
GLACIAR ALLEY

CAMAROTE EXTERIOR

Ushuaia

VANCOUVER

CABO DE HORNOS

O PREÇO INCLUI

Cruzeiro

Voos

Transferes

Taxas

Guia
acompanhante

*Itinerário realizado em sentido inverso: de San Antonio (Valparaíso) a Buenos Aires. Por favor consulte para itinerário detalhado.
Preços por pessoa em acomodação dupla Incluindo: Alojamento em camarote escolhido, pensão completa a bordo do cruzeiro, voos em
companhia área regular em classe turística, transferes, noite de hotel pré-cruzeiro (consultar saídas), visita da cidade, taxas de embarque e
aéreas e serviço de guia/acompanhante a falar espanhol. Não incluí: Excursões opcionais em cada porto, gastos pessoais a bordo, seguro
de viagem e qualquer outro extra durante a viagem. Aplicam-se suplementos para acomodação individual.

Mais informações e reservas na sua agência de viagens

Noite
pré-cruzeiro

Visitas
nas cidades

É um produto:

Especialistas
na Polinésia Francesa

LUXO, ROMANTISMO E O MELHOR SERVIÇO
PARA UMA LUA DE MEL INESQUECÍVEL
Há poucas viagens tão especiais como uma Lua de Mel a navegar
pelas águas azuis do Tahití e da Polinésia Francesa a bordo da Paul
Gauguin Cruises, é uma experiência inesquecível.
Cada casal a bordo poderá desfrutar da calorosa hospitalidade
da cultura polinésia, uma cuidada gastronomia e amplas suites, a
maioria com varanda privada. Na marina á popa do navio, poderá
praticar desportos náuticos e mergulho, tudo isto com um serviço
de luxo cinco estrelas com tudo incluído.

O romantismo está assegurado, uma vez que a Paul Gauguin
oferece aos seus hóspedes acesso exclusivo a praias privadas em
Bora Bora e Taha’a; e um pacote exclusivo de Lua de Mel com
cerimónia Polinésia.
A Paul Gauguin Cruises oferece itinerários pela Polinésia Francesa e
pelas Ilhas da Sociedade entre 7 e 14 noites desde 2.039 euros com
saídas durante todo o ano desde Papeete (Tahití).
INCLUA ESTA VIAGEM NA SUA LISTA DE CASAMENTO!

Lua de Mel 2020 • Cruzeiros

Cruzeiros nas Caraíbas

EM CRUZEIROS
Líderes europeus em
vendas de cruzeiros

C E L E B R I T Y C R UI S E S

NO RW E GIAN CRUISE L I NE
FREE AT SEA: Faça um upgrade às suas férias, pagando apenas
99 € num cruzeiro de 7 noites e escolha 2 destes pacotes:

+

=

.

P

Pacote de bebidas
premium

Pacote
de internet

Pacote de restaurantes
de especialidades

Pacote de
excursões em terra

Caraíbas Orientais
8 dias | 7 noites
De 5 janeiro a 12 de abril 2020

Norwegian Encore

Novo Navio

Miami (EUA) - San Juan (Porto Rico) - St. Thomas (Ilhas Virgens Americanas) - Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) - Miami

Camarote
interior

Caraíbas Ocidentais
7 dias | 6 noites
De 31 de maio a 20 de outubro 2020

Celebrity Equinox

Fort Lauderdale - Key West (EUA) - George Town (Ilhas Caimão) Cozumel (México) - Fort Lauderdale

Camarote
interior

ñ
Taxas de embarque
incluídas

desde 821€

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

ñ
desde 799€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Bahamas e Flórida
8 dias | 7 noites
De 20 de junho a 29 de agosto 2020

Norwegian Pearl

Nova Iorque (EUA) - Porto Canaveral (EUA) - Great Stirrup Cay (Bahamas)
- Nassau (Bahamas) - Nova Iorque

Camarote
interior

ñ
desde 674€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Caraíbas Ocidentais

r

Oferta de 5% de desconto sobre a tarifa de cruzeiro em
interior, vista mar/vista parcial, ou 10% de desconto em
até 10% de categoria varanda, Suite e Suite MSC Yacht Club.
desconto

Tesouros das Caraíbas

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

De 10 de maio a 16 de agosto 2020

De 4 janeiro a 24 de outubro 2020

Norwegian Breakaway

Miami (EUA) - Roatán (Honduras) - Harvest Caye (Belize) - Costa Maya Cozumel (México) - Miami

Camarote
interior

M S C C R UZ E I R O S

MSC Seaside

Miami (EUA) - Ocho Ríos (Jamaica) - George Town (Ilhas Caimão) Cozumel (México) - Ocean Cay (MSC Marine Reserve) - Miami

ñ
desde 924€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Camarote
Varanda

desde 849€

r
Lua
de mel

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Cruzeiros no Alasca

EM CRUZEIROS
Líderes europeus em
vendas de cruzeiros

PRINC ESS CRUISE S

R O Y A L C A R IBBE A N

Alasca

Alasca

8 dias | 7 noites

8 dias | 7 noites

De 24 de maio a 20 de setembro 2020

De 22 de maio a 4 de Setembro 2020

Emerald Princess

Ovation Of the Seas

Seattle (EUA) - Ketchican (Alasca) - Endicott Arm Fjord (Alasca) - Juneau
(Alasca) - Skagway (EUA) - Victoria (Canadá) - Seattle

Seattle (EUA) - Navegação pela passagem interior - Juneau (Alasca) Skagway (EUA) - Glacier Bay - Victoria (Canadá) - Seattle

Camarote
interior

ñ
desde 868€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.
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ñ
Taxas de embarque
incluídas

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

Camarote
interior

ñ
desde 1.091€

Taxas de embarque
incluídas

Inclui: estadia em camarote duplo em regime de pensão completa.

Lua de Mel 2020 • Condições Gerais

C ONDIÇÕE S GE R AIS
1. ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens organizadas
e estadias 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, com o número
único de pessoa coletiva 980099323, com o
capital social realizado de 99.759,58 EUR., com
documentos depositados na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, RNAVT 2084.
2. CONDIÇÕES
O direito de adquirir ou tomar parte em qualquer das
viagens organizadas e estadias publicadas neste
folheto, origina a aceitação expressa, por parte
do cliente, de todas e cada uma das Condições
Gerais, que se consideram automaticamente
parte integrante do programa que consubstancia
o contrato de viagem. As partes contratantes
submetem-se expressamente aos Tribunais do foro
onde se produza a obrigação para resolver todos os
diferendos.
Fica expressamente salvaguardada a possibilidade
de alteração das condições dos programas
oferecidos, devendo para o efeito, ocorrendo
aquelas, serem as mesmas comunicadas ao cliente
antes da celebração do contrato.
3. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o cliente deverá depositar
40% do valor total da viagem/estada, liquidando
os restantes 60% até 21 dias antes da partida/
entrada. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou
menos da data da partida/entrada, o preço total da
viagem/estada deverá ser pago no ato da inscrição,
ficando esta condicionada à obtenção da parte dos
fornecedores da confirmação das reservas para
todos os serviços. Viagens El Corte Inglés reservase o direito de anular qualquer inscrição cujo
pagamento não tenha sido efetuado nas condições
acima mencionadas.
4. DESPESAS DE RESERVA
Por cada reserva será cobrada a taxa de serviço de
18,00 euros (não reembolsável).
5. ANULAÇÕES
A Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem
organizada caso o número de participantes seja
inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o cliente
será informado por escrito do cancelamento no
prazo de 8 dias antes da data prevista de inicio da
viagem, não havendo neste caso, responsabilidade
civil da agência pela rescisão.
6. MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito
para uma determinada viagem, desejar mudar a sua
inscrição para uma outra viagem ou para a mesma
com partida em data diferente, ou ainda efetuar
alterações de dados (nomes, tipo de quarto, local de
partida) deverá pagar uma taxa, como despesas de
alteração no valor de 30 Euros por cada alteração
(não reembolsável) acrescido dos encargos que a
alteração origine. Caso não seja possível efetuar
a alteração, o cliente ficará sujeito às despesas e
encargos previstos na rubrica “Desistências”.
7. CESSÃO DA INSCRIÇÃO
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as
condições requeridas para a viagem, desde que
informe a agência, por forma escrita, até 7 dias
antes da data prevista para a partida e que tal
cessão seja admitida nos termos do regulamento
dos transportes aplicáveis à situação, pois existem
determinadas restrições para a cessão de inscrição
quando são viagens para determinados países e
em determinadas tarifas (deverá em caso de dúvida
consultar-nos ou ao seu agente de viagens). A
cessão da inscrição responsabiliza solidariamente
cedente e cessionário pelo pagamento do preço da
viagem e pelos encargos adicionais originados.
8. BAGAGEM
1- A responsabilidade de Viagens El Corte Inglés
pelo transporte de bagagens é a prevista nas
convenções Internacionais – Convenção de
Montreal e no caso do transporte marítimo a
constante do art.º 40.º n.º 3 do Decreto-lei 263/2007
de 20 de Julho.

2- O passageiro tem a obrigação de reclamar junto
da entidade prestadora dos serviços, no momento
da subtração, deterioração ou destruição da
bagagem, conforme o disposto nas Convenções
Internacionais aplicáveis.
3- A responsabilidade de Viagens El Corte Inglés,
quando exista, só poderá ser acionada mediante
a apresentação do comprovativo da reclamação
prevista no número anterior e tendo como limite
os valores previstos nas respetivas Convenções
Internacionais aplicáveis.
9. ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o
justifiquem, a agência organizadora poderá alterar
a ordem dos percursos, modificar as horas de
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos
por outros de categoria similar. Se circunstâncias
imprevistas obrigarem a suspender quaisquer
viagens, os clientes terão sempre direito ao
reembolso das quantias pagas.
10. ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes
à data de impressão deste programa pelo que estão
sujeitos a alteração que resulte das variações no
custo dos transportes ou do combustível, de direitos,
impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que
se verifique uma alteração no preço da viagem,
até 20 dias antes da data prevista para a partida, o
cliente será imediatamente informado e convidado
a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o
aumento verificado ou anular a sua inscrição nos
mesmos termos e condições que os previstos na
rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.
11. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer
reembolso por serviços não utilizados pelo
cliente. A não prestação de serviços previstos no
programa de viagem por causas não imputáveis
à agência organizadora e caso não seja possível
a substituição por outros equivalentes, confere ao
cliente o direito a ser reembolsado pela diferença
entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.
12. RECLAMAÇÕES
As reclamações apenas poderão ser consideradas
desde que apresentadas por escrito à agência
no prazo máximo de 20 dias úteis após o termo
da prestação dos serviços. As mesmas só
poderão ser aceites desde que participadas aos
fornecedores dos serviços durante o percurso
da viagem, exigindo dos mesmos os respetivos
documentos comprovativos da ocorrência. Em caso
de reclamação por incumprimento dos serviços
contratados poderá o cliente acionar a caução
prevista nos termos da legislação em vigor, devendo
para isso apresentar a respetiva reclamação junto
do Turismo de Portugal I.P no prazo de 20 dias úteis
após o termo da viagem.
13. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se previamente à viagem e por factos não
imputáveis à agência organizadora esta vier a
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço
essencial constante do programa de viagem, tem
o cliente direito a, no prazo de sete dias após a
lhe ter sido comunicado aquele facto a desistir
da viagem, sendo imediatamente reembolsado
de todas as quantias pagas ou, em alternativa,
aceitar uma alteração e eventual variação de
preço. Se os referidos factos não imputáveis
à agência organizadora vierem a determinar a
anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por
participar numa outra viagem organizada de preço
equivalente. Se a viagem organizada proposta em
substituição for de preço inferior, será o cliente
reembolsado da respetiva diferença.
14. DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua
documentação pessoal ou familiar (passaportes,
bilhetes de identidade, autorizações para
menores, vistos, certificados de vacinas e outros
eventualmente exigidos). Cédula ou assento de
nascimento não são válidos como documento de
viagem. A agência organizadora declina qualquer

responsabilidade pela recusa da concessão de
vistos, ou a não permissão da entrada ao cliente
em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as
condições estabelecidas na cláusula “Desistências”,
sendo ainda da conta do cliente todo e qualquer
custo que a situação acarretar.
15. HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade
estão indicadas na hora local do respetivo país
e de acordo com os horários indicados pelas
companhias transportadoras à data da impressão
deste programa, pelo que estão sujeitos a alteração.
Nas viagens realizadas total ou parcialmente em
autocarro, as horas indicadas são aproximadas.
Em todos os meios de transporte ressalvam-se os
atrasos resultantes de razões técnicas ou outras
relacionadas quer com os próprios meios de
transporte, quer com as empresas transportadoras,
quer ainda por causas naturais.
16. DESISTÊNCIAS
A todo o momento o cliente poderá desistir da
viagem mediante comunicação escrita, e ter direito
à devolução das quantias pagas, tendo ainda de
indemnizar a agência pelos seguintes gastos:
1- Gastos de gestão, que são os gastos que a
agência organizadora e a agência vendedora
tenham tido para a obtenção das reservas de
viagem.
2- Gastos de anulação, que são os gastos não
reembolsáveis por parte dos hotéis, transportes
terrestres e visitas acompanhadas;
3- Gastos com as passagens aéreas quando
estiverem sujeitas a condições específicas e não
possam ser reembolsadas após emitidas.
17. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de Viagens El Corte Inglés
encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil na companhia Allianz,
Compañia de Seguros e Reaseguros, S.A., e pelo
Fundo de Garantia das Agências de Viagens e
Turismo nos termos da legislação em vigor.
18. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas a
crianças, dependendo da idade, do fornecedor
de serviços e das datas de viagem, recomendase consultar sempre as condições especiais que
existam, e que em cada caso, serão objeto de
informação concreta e detalhada.
19. SEGURO
Todas as viagens deste catálogo que incluam
transporte e cuja organizadora seja Viagens El
Corte Inglés, gozam da cobertura do “Seguro de
Acidente e Assistência”.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já
o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual.
21. TAXAS DE AVIAÇÃO
Os valores das taxas de aeroporto, de segurança
e de combustível apresentados nesta brochura,
foram calculados à data de impressão. Devido a
constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a
reconfirmação do preço na altura da emissão dos
bilhetes.
22. Os casos omissos, serão resolvidos, desde que
aos mesmos seja aplicável, pelo recurso ao disposto
no D-L 61/2011.
23. VALIDADE
Este catálogo é válido em determinadas datas de
1 de janeiro a 31 de dezembro 2020.
24. EDIÇÃO
Este programa foi impresso em outubro 2019.
NOTA: Os preços e informações expressas
neste catálogo são válidos à data de edição,
salvo erro tipográfico. As condições gerais da
programação dos Operadores Catai, Jolidey,
Lusanova, Quelónea, Soltrópico, TUI, Travelplan,
assim como as coberturas do seguro incluídas nos
mesmos encontram-se refletidas nos catálogos
correspondentes dos operadores anteriormente
referidos, por favor consulte.

Informações e reservas 808 204 729 ou em www.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
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

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

Coimbra:
Supercor
R. Monsenhor Nunes Pereira n.º 5
3030-779 Coimbra
Tel: 239 708 330
coimbra@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
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 213 246 410
centralempresas@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
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

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

