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Intervêm: 
 
Dados da agência vendedora (distribuidora):               

Viagens El Corte Inglés, S.A        RNAVT 2084      N.I.F.  A - 980099323 Dom. Soc:  Avenida António Augusto Aguiar, nº31 1050-0842 Lisboa 

Delegação:                                                                                     TELEFONE:                                  E-mail:       

 

Dados da organizadora: 

Viagens El Corte Inglés, S.A        RNAVT 2084      N.I.F.  A - 980099323 Dom. Soc:  Avenida António Augusto Aguiar, nº31 1050-0842 Lisboa 

                                                                                                            TELEFONE:                                  E-mail:       

 

Dados do cliente (Contraente principal): 

Nome e apelidos:         CARTÃO CIDADÃO:        

 
 
Acordam: na realização da viagem organizada conforme descrito no anexo a este contrato e nº de expediente      , nos termos do documento dos 

Serviços Contratados que se incorporam como anexo ao presente contrato, das suas possíveis alterações nos termos dos sucessivos documentos de 

Serviços Contratados ou outros anexos, e que formariam igualmente parte do presente contrato, tendo prevalência os documentos posteriores em 

data sobre os anteriores, e sujeito às condições gerais que igualmente se anexam, documentos todos eles que formam parte deste contrato para 

todos os efeitos, bem como o conteúdo do programa/folheto, caso se aplique, e informação complementar nele contida. 

 
 
Proteção de Dados 

Em conformidade com a legislação vigente em matéria de Proteção de dados, os dados que nos facultou serão integrados num ficheiro da 

responsabilidade de VIAGENS EL CORTE INGLES, S.A., com a finalidade de gerir os serviços contratados e, com a sua prévia autorização, remeter-

lhe informação comercial e promocional dos nossos serviços que possam ser do seu interesse, por qualquer meio, inclusive eletrónico. Manteremos a 

sua informação pessoal enquanto exista uma relação contractual e/ou comercial, ou enquanto não exercer o seu direito de oposição, apagamento ou 

limitação do tratamento dos seus dados. 

 

Para a gestão das finalidades inerentes ao desenvolvimento e cumprimento do objeto do contrato, poderá ser necessário e obrigatório para a 

prestação do serviço, que os seus dados tenham de ser comunicados aos diferentes fornecedores, tais como companhias aéreas, de navegação, 

hotéis e outros fornecedores de serviços, que utilizarão os dados, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao objeto do contrato. Estes 

fornecedores, dependendo do país de destino da sua viagem, poderão estar localizados em países terceiros pelo que será necessário realizar uma 

transferência internacional de dados. 

 

O titular dos dados poderá aceder à sua informação pessoal, bem como a solicitar a retificação dos dados incorretos ou, caso considere, solicitar a 

eliminação quando, entre outros motivos, os dados já não sejam necessários para os fins que foram recolhidos. Poderá opor-se ao tratamento dos 

seus dados ou exercer o direito de limitação do tratamento da sua informação pessoal, solicitando-nos a conservação da mesma. Em determinadas 

circunstâncias, desde que tecnicamente possível, poderá solicitar a portabilidade dos seus dados para outro responsável de tratamento. 

Para o exercício destes direitos ou outras questões adicionais que tenha relativas à proteção de dados, poderá contactar por escrito o Apartado-

12030, 1061-001 Lisboa; por correio eletrónico para o e-mail: clientes@elcorteingles.pt; ou ainda por telefone, para o número 213 711 711, através de 

autentificação e comprovativo da identidade do titular dos dados. 

 

Pode consultar mais informação detalhada sobre Proteção de Dados na página web: 

www.viagenselcorteingles.pt/politica-de-privacidade  
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CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA 
 
Para os devidos efeitos das presentes Condições Gerais, o programa / folheto é o documento informativo para o qual estas remetem. O Programa 
/Oferta é a descrição da viagem combinado contida no documento de Serviços Contratados, anexo ao presente contrato de viagem combinado e que 
constitui o objeto do mesmo. 
 
1. REGULAÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS 
As presentes Condições Gerais estão sujeitas ao disposto e em conformidade com o disposto na Lei 17/2018 e Lei 144/2015, suas alterações e 
demais disposições vigentes. 
 
2. ORGANIZAÇÃO 
A organização desta viagem organizada foi realizada pela Organizadora que aparece identificada como tal na página inicial deste contrato. 
 
3. PREÇO 

3.1. O preço da Viagem Organizada inclui todos os serviços e complementos que se especifiquem no programa/oferta contratado e que 
expressamente constem no contrato de viagem combinado, bem como o Imposto sobre o Valor Acrescentado (I.V.A) quando este seja aplicável. 

 

3.2. Revisão de preços 
O preço da viagem organizada foi calculado com base nos tipos de câmbio, tarifas de transporte, custo do combustível ou outras fontes de energia, 
e taxas e impostos aplicáveis na data de edição do programa / folheto ou das edições posteriores que tenham sido publicadas. 
 
Qualquer variação de Preço dos citados elementos poderá dar lugar à revisão do preço final da viagem, tanto em aumento como redução, após a  

    celebração, nos valores estritos das variações descritas: 
 
a) O preço do transporte de passageiros derivado do custo de combustível ou de outras fontes de energia; 
b) O nível dos impostos ou taxas sobre os serviços de viagem incluídos no contrato, exigidos por terceiros que não estão diretamente envolvidos na 

execução da viagem organizada, incluídas as taxas, impostos e sobretaxas turísticas, de aterragem e de embarque ou desembarque nos portos 
e aeroportos; ou, 

c) Os tipos de câmbio de moeda aplicáveis à viagem organizada. 
Do mesmo modo, o viajante terá direito a uma redução de preço correspondente a toda diminuição dos custos mencionados que se produza no 
período compreendido entre a celebração do contrato e o início da viagem organizada. No referido suposto, o organizador e, no seu caso, a agência 
vendedora terá direito a deduzir os gastos administrativos reais do reembolso devido ao viajante. Se o viajante solicitar, o organizador e, no seu 
caso, a agência vendedora deverá apresentar a prova destes gastos administrativos. 
Estas alterações relativas ao preço serão notificadas ao viajante de forma clara e compreensível, com uma justificação das mesmas e com o seu 
cálculo em suporte durável, no máximo com 20 dias naturais antes do início da viagem organizada. A referida variação de preço será calculada 
somando/subtraindo ao preço da viagem organizada o aumento/diminuição do custo que se tenha produzido., em cfr. com o n.º 2 do art.º 23.º da L 
17/2018. 
Se o aumento de preço mencionado exceder oito por cento do preço total da viagem organizada, o viajante poderá, num prazo razoável 
especificado pelo organizador, aceitar a alteração proposta ou rescindir o contrato sem pagar penalização. 
 
3.3. Ofertas especiais 
Quando se realize a contratação da viagem organizada como consequência de ofertas especiais, de última hora ou equivalentes, a preço distinto do 
expresso no programa/folheto, os serviços compreendidos no preço são unicamente aqueles que se especificam detalhadamente no 
programa/oferta, mesmo quando, a referida oferta faça referência a algum dos programas descritos nesse folheto. 
 
3.4. Exclusões 
3.4.1. O preço da Viagem Organizada não inclui 
Taxas, impostos e /ou despesas locais a pagar pelo cliente no destino, tais como taxas turísticas, ecológicas, hoteleiras, etc., vistos, taxas de 
aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, certificados de vacinação, bebidas, regimes alimentares especiais - nem mesmo nos regimes de pensão 
completa ou meia-pensão e, em geral, qualquer outro serviço que não esteja expressamente detalhado no programa/oferta, no contrato de viagem 
combinado. 
Não se incluem igualmente as despesas adicionais que possam ser cobradas por alguns alojamentos, diretamente em destino, em conceito de 
serviços adicionais colocados à disposição do passageiro, inclusive ainda que este não faça uso dos mesmos. 
 
3.4.2. Excursões ou visitas facultativas 
No caso de excursões ou visitas facultativas não contratadas em origem, deverá ter-se presente que não formam parte do contrato de viagem 
organizada. A sua publicação possui um carácter meramente informativo e o preço está expresso com a indicação de "estimado".  Por isso mesmo, 
no momento de contratar-se localmente no destino, podem sofrer alterações sobre os seus custos, que alterem o preço estimado. 
Por outra parte, as referidas excursões serão oferecidas ao consumidor com as suas condições específicas e preço definitivo de forma 
independente, não sendo possível garantir até ao momento da sua contratação a possível realização das mesmas. 
 
3.4.3. Viagens de neve 
Nas viagens de neve, salvo indicação expressa em contrário, não estarão incluídos os forfaits, cursos de esqui, nem o aluguer de material. 
 
3.4.4. Gratificações 
Dentro do preço da viagem organizada não estão incluídas as gratificações. 
No caso dos cruzeiros, no preço da viagem não está incluída, salvo indicação contrária, uma aportação económica complementar que 
habitualmente denomina-se de “gorjeta”, cujo valor é determinado em função da duração da viagem e tem como único destinatário o pessoal de 
serviço, relativamente ao qual no início da viagem adverte-se o cliente que deve assumir o compromisso de entregar no final da viagem. 
 

4. FORMA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES E REEMBOLSOS 
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No momento da solicitação de serviços, a Agência poderá solicitar um adiantamento que não será superior a 40% do valor total da viagem, salvo 
que por parte dos prestadores dos serviços seja exigido o pagamento antecipado de valores superiores, emitindo o recibo correspondente no qual 
se especifica, para além do valor adiantado pelo consumidor, a viagem organizada solicitada. O valor restante deverá ser pago de acordo com o 
calendário de pagamentos estabelecido, e em qualquer caso, antes da entrega dos vouchers ou documentação da viagem, que deverá realizar-se 
com a antecedência à data de saída. 
De não se proceder ao pagamento do preço total da viagem nas condições assinaladas, entender-se-á que o consumidor desiste da viagem 
solicitada, sendo aplicadas as condições previstas no ponto seguinte. 
Todos os reembolsos que sejam procedentes por qualquer conceito, formalizam-se sempre através da Agência Vendedora onde terá sido realizada 
a inscrição, não sendo efetuada devolução alguma por serviços não utilizados voluntariamente pelo consumidor. 
 

5. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR, CESSÕES E CANCELAMENTO DA VIAGEM POR NÃO REUNIR O NÚMERO MÍNIMO PREVISTO DE PESSOAS INSCRITAS 
OU CIRCUNSTÂNCIAS INEVITÁVEIS E EXTRAORDINÁRIAS 

 
5.1. Em qualquer momento anterior ao início da viagem organizada o viajante poderá rescindir o contrato, cfr. art.º 25 da Lei 17/2018, nesse caso 
deverá indemnizar a Agência e/ou Organizadora com as seguintes penalizações: 
1) As despesas de reserva, mais os gastos de cancelamento, caso existam e  
2) Uma penalização, que consiste em 5% do total da viagem se a desistência se produzir com mais de dez dias e menos de quinze de antecedência 
da data de início da viagem; 15% entre os dias 3 e 10, e 25% dentro das quarenta e oito horas anteriores à saída.  
De não se apresentar à hora prevista para a saída não terá direito a qualquer devolução das quantias pagas. 
 
Não obstante o disposto no parágrafo anterior, quando ocorram circunstâncias inevitáveis e extraordinárias no lugar de destino ou nas imediações que 
afetem de forma significativa a execução da viagem organizada ou o transporte de passageiros no lugar de destino, o viajante terá direito a rescindir o 
contrato antes do início do mesmo sem pagar nenhuma penalização. Neste caso, o viajante terá direito ao reembolso completo de qualquer 
pagamento realizado, mas não a uma compensação adicional, em cfr. o disposto no mn. º 4 do art.º 25 da Lei 17/2018. 
 
5.2.O viajante poderá ceder, nos termos e condições estabelecidas no art.º 22.º da Lei 17/2018, o contrato de viagem organizada a uma pessoa que 
reúna todas as condições aplicáveis ao referido contrato comunicando previamente ao organizador ou, no seu caso, à agência vendedora, num 
suporte durável, com uma antecedência razoável de pelo menos sete dias naturais ao início da viagem organizada. O cedente e o cessionário 
responderão solidariamente perante a Agência de Viagens da quantia pendente de pagamento do preço da viagem, bem como de qualquer comissão 
ou sobretaxa e dos gastos adicionais da cessão.  O organizador ou, no seu caso, a agência vendedora informarão ao cedente acerca dos custos 
efetivos da cessão. Tais custos deverão ser razoáveis e, em todo o caso, não superarão os custos efetivamente suportados pelo organizador e a 
agência vendedora como consequência da cessão. O organizador e, no seu caso, a agência vendedora facultarão ao cedente as provas das 
comissões, sobretaxas ou outros custos adicionais derivados da cessão do contrato. 
 
5.3. No caso de que a viagem organizada esteja sujeita a condições económicas especiais de contratação, tais como fretamento de aviões, navios ou 
tarifas especiais, os gastos de cancelamento serão estabelecidos de acordo com as condições acordadas entre as partes. As alterações de horário 
dos voos especiais (chárter), que possam produzir-se até 48 horas antes da sua data de saída, não serão consideradas motivo suficiente para a 
desistência da viagem por parte do cliente. Será responsabilidade do cliente reconfirmar os horários dos voos especiais 48 horas antes da data voo. 
Se os voos de conexão às cidades de origem destes voos especiais não tiverem sido reservados através da Companhia de Navegação ou 
Organizadora, esta não assumirá os gastos que a sua alteração ou cancelamento possa gerar perante alterações na operação dos referidos voos 
especiais. 
 
5.4. O organizador (ou, no seu caso, a agência vendedora) poderá, em conformidade com o disposto no art.º 27.º da Lei 17/2018,  cancelar o contrato 
e reembolsar o viajante na totalidade dos pagamentos que este tenha realizado, mas não será responsável por compensação adicional alguma, caso 
se veja na impossibilidade de executar o contrato por circunstâncias inevitáveis e extraordinárias e informa-se o cancelamento ao viajante sem demora 
indevida antes do início da viagem organizada, ou caso o número de pessoas inscritas para a viagem organizada seja inferior ao número mínimo 
especificado no contrato e o organizador ou agência vendedora notificam o viajante sobre o cancelamento dentro dos seguintes prazos: 
 
1.º Vinte dias naturais antes do início da viagem organizada no caso das viagens com mais de seis dias de duração, 
2.º Sete dias naturais antes do início da viagem organizada no caso dos viagens de entre dois e seis dias de duração, 
3.º Quarenta e oito horas antes do início da viagem organizada no caso de viagens de menos de dois dias de duração. 
 
6. ALTERAÇÕES 
A Agência compromete-se a facultar aos seus clientes a totalidade dos serviços contratados, com as condições e características estipuladas, tudo de 
acordo aos seguintes termos: 
a) Fora dos casos de alteração do preço regulados pela estipulação 3.2, o organizador reserva-se o direito a modificar unilateralmente quaisquer 

outras cláusulas do presente contrato sempre que a alteração não seja substancial e seja informada a referida alteração ao viajante pelo próprio 
organizador ou pela agência vendedora de forma clara, compreensível e destacada num suporte durável. 

b) Se antes do início da viagem organizada o organizador se veja obrigado a modificar substancialmente alguma das principais características dos 
serviços de viagem, não pode cumprir com algum dos requisitos especiais do viajante previamente aceite ou propõe aumentar o preço da viagem 
em mais de oito por cento de conforme a cláusula 3, o viajante poderá, num prazo razoável especificado pelo organizador, aceitar a alteração 
proposta ou rescindir o contrato sem pagar penalização. 

c) O viajante que rescinda o contrato de viagem organizada poderá aceitar uma viagem organizada alternativa que ofereça o organizador ou, no seu 
caso, a agência vendedora, a ser possível de qualidade equivalente ou superior. 

d) O organizador ou, no seu caso, a agência vendedora deverá comunicar a referida alteração sem demora ao viajante, de forma clara, compreensível 
e destacada e num suporte durável junto com: 
1) A sua repercussão no preço da viagem organizada quando a alteração dê lugar a uma viagem organizada de qualidade ou custo inferior. 
2) Um prazo razoável no qual o viajante deverá informar sobre a sua decisão. 
3) A indicação de que no suposto do viajante não notificar a sua decisão no prazo indicado no parágrafo anterior, entender-se-á que opta por 

rescindir o contrato sem nenhuma penalização. 
4) No seu caso, a viagem organizada alternativa oferecida e o seu preço. 

e) Em caso de rescisão por parte do viajante do contrato de viagem organizada antes do seu início sem pagamento de penalização em virtude do 
indicado na letra b), ou não aceitação por parte do viajante de uma viagem organizada alternativa, o organizador ou, no seu caso, a agência 
vendedora reembolsarão sem demora indevida todos os pagamentos realizados pelo viajante ou por um terceiro em seu nome e, em qualquer caso, 
num prazo não superior a catorze dias naturais a partir da data de rescisão do contrato. Assim mesmo, será de aplicação o previsto na claúsula 9. 
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l) Em nenhum caso, tudo que não esteja incluído no contrato de viagem organizada (como, por exemplo, bilhetes de transporte desde o lugar de 

origem do viajante até ao lugar de saída da viagem, ou vice-versa, reservas de hotel nos dias prévios ou posteriores à viagem, etc.) será 
responsabilidade do Organizador, não existindo obrigação de indemnizar por esses possíveis gastos de serviços independentes, no caso da viagem 
ser cancelada por alguma das causas de exclusão de indemnização por danos e prejuízos previstas na cláusula 9. 

 
7. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPRIMENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O viajante deverá informar o organizador ou, no seu caso, à agência vendedora sem demora indevida, por escrito ou de outra forma adequada, 
tendo em conta as circunstâncias de cada caso, sobre qualquer falta de conformidade que observe durante a execução de um serviço de viagem 
incluído no contrato, em conformidade com o disposto nos art.º 28 e 33.º da L 17/2018. 
 
8. PRESCRIÇÃO DE AÇÃO 
Não obstante, o disposto na cláusula anterior, o prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos do viajantes que se encontrem a coberto da Lei 
17/2018 prescrevem no prazo de dois anos nos termos do n.º 5 do art.º 29.º da Lei 17/2018. 
 
9. RESPONSABILIDADE 
9.1. Geral 
Os organizadores e as agências de viagens vendedoras de viagens organizadas responderão de forma solidária perante o viajante, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei 17/2018, sobre o correto cumprimento dos serviços de viagem incluídos no contrato, independentemente 
destes serviços devam ser executados pelos próprios ou por outros prestadores, e independentemente do direito de retorno perante o operador a 
quem seja imputável o incumprimento ou cumprimento defeituoso, ou perante terceiros que tenham contribuído para que produzisse as circunstâncias 
que deram lugar à compensação, à redução do preço ou a outras obrigações e o organizador manifeste que assume as funções de organização e 
execução da viagem. 
 
No momento do primeiro pagamento da viagem organizada, será facultado ao passageiro, informação e certificado de Garantia exigido pela normativa 
legal de viagem organizada. 
  
O viajante terá direito a uma redução do preço adequada por qualquer período durante o qual tenha existido falta de conformidade, exceto se o 
organizador ou a agência vendedora demonstrem que a falta de conformidade é imputável ao viajante. 
O viajante terá direito a receber uma indemnização adequada por parte do organizador ou, no seu caso, da agência vendedora por qualquer dano ou 
prejuízo que sofra como consequência de qualquer falta de conformidade. A indemnização será reembolsada sem demora indevida. 
O viajante não terá direito a uma indemnização por danos e prejuízos se o organizador ou, no seu caso, a agência vendedora demonstrem que a falta 
de conformidade é: 
a) Imputável ao viajante; 
b) Imputável a um terceiro alheio à prestação dos serviços contratados e imprevisível ou inevitável; ou, 
c) Devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias. 
 
9.2. Comunicação e obrigação de prestar assistência 
O viajante poderá enviar mensagens, solicitações ou queixas relativas à execução da viagem organizada diretamente à agência vendedora através da 
qual foi adquirida, e o organizador e a agência vendedora deverão proporcionar assistência adequada e sem demora indevida ao viajante em 
dificuldades, em especial no caso de circunstâncias inevitáveis e extraordinárias, em particular mediante: 
a) O fornecimento da informação adequada sobre os serviços sanitários, as autoridades locais e a assistência consular; e 
b) A assistência ao viajante para estabelecer comunicações à distância e a ajuda para encontrar fórmulas de viagem alternativas. 
O organizador e, no seu caso, a agência vendedora poderão faturar um valor adicional razoável pela referida assistência se a dificuldade foi originada 
intencionalmente ou por negligência do viajante. O referido valor não superará em nenhum caso os custos reais em que tenha incorrido o organizador 
ou a agência vendedora. 
 
9.3. Limites do ressarcimento por danos 
O limite do alcance e/ou condições de pagamento de indemnizações por parte dos prestadores de serviços de viagem incluídas na viagem 
organizada,  encontra-se estabelecido e disposto nas convenções internacionais que vinculam a União Europeia, e, ou Portugal, e acham-se 
estabelecidos no art.º 36.º da Lei 17/2018.O contrato de viagem pode limitar a indemnização a pagar, desde que esse limite não seja aplicável às 
lesões corporais, nem aos danos causados de forma deliberada ou por negligência e não represente menos do que o triplo do preço total da viagem 
organizada. 
 
10. DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIAGEM ORGANIZADA 
10.1. Viagens em avião. Apresentação no aeroporto 
Nas viagens em avião, a apresentação no aeroporto recomenda-se que se efetue com um mínimo de antecedência de duas horas (prazo que poderá 
variar em virtude de circunstâncias concretas e país de destino) sobre o horário oficial de saída, e em todo o caso deverão seguir-se estritamente as 
recomendações específicas que indique a documentação de viagem facultada ao subscrever o contrato. 
Na contratação de serviços soltos, recomenda-se que o cliente reconfirme com quarenta e oito horas de antecedência os horários de saída dos voos. 
10.2. Hotéis 
10.2.1. Geral 
A qualidade e conteúdo dos serviços prestados pelo hotel virá determinada pela categoria turística oficial, caso exista, atribuída pelo órgão competente 
do seu país. Caso não exista categoria oficial, a informação que se oferece possui carácter orientativo. 
Conforme, legislação vigente que estabelece apenas a existência de quartos individuais e duplos permitindo que nalguns destes últimos possa 
habilitar-se uma terceira cama ou divã, sempre será entendido que a utilização da terceira cama ou divã é realizada com o conhecimento e 
consentimento das pessoas que ocupam o quarto. Este tácito entendimento decorre da circunstância certa de ter sido advertido previamente, bem 
como de constar a referência a quarto como triplo, ou com outra denominação e ocupação para três pessoas, em todos as documentos de reserva 
facultados ao consumidor ao pagar o adiantamento, no contrato e os bilhetes e/ou documentação da viagem se entrega e simultaneamente assina. 
Igualmente nos casos de quartos duplo para uso de até quatro pessoas, com quatro camas, quando assim se especifique na oferta do programa / 
folheto. 
O horário habitual para a entrada e saída nos hotéis varia em função do primeiro e último serviço que o usuário utilize.  
Como norma geral, os quartos poderão ser utilizados a partir das 15 horas do dia da chegada e deverão ficar livres antes das 12 horas do dia da 
saída, sendo que este horário possa variar sensivelmente em função da política interna de cada estabelecimento. 
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Quando o serviço contratado não inclui o acompanhamento permanente de guia e no suposto de que o viajante preveja a sua chegada ao hotel ou 
apartamento reservado nas datas ou horas distintas às previstas, é necessário, para evitar problemas e más interpretações, comunicar com a maior 
antecedência possível tal circunstância à Agência Organizadora, ao hotel ou aos apartamentos diretamente, consoante o caso. 
Igualmente, deve consultar a Agência, no momento de efetuar a reserva, a possibilidade de levar animais, pois geralmente não são permitidos nos 
hotéis e apartamentos. No suposto de ter confirmado a admissão de animais e caso pretenda viajar com os mesmos, tal circunstância deverá constar 
no contrato. 
O serviço de alojamento de hotel implicará que o quarto esteja disponível na noite correspondente, entendendo-se prestado com independência de 
que, por circunstâncias próprias da viagem organizada, o horário de entrada no mesmo seja alojado mais tarde do inicialmente previsto. 
 
10.2.2. Outros Serviços  
Nos voos cuja chegada ao ponto de destino realize-se depois das 12.00 horas, o primeiro serviço do hotel, quando estiver incluído na oferta do 
programa / folheto, será o jantar.  Igualmente, nos voos cuja chegada ao ponto de destino realize-se depois das 19.00 horas, o primeiro serviço do 
hotel será o alojamento. 
Sempre serão entendidos como trajeto aéreo direto aquele cujo suporte documental seja um único cupão de voo, independentemente do voo realizar 
alguma paragem técnica. 
 

10.2.3. Serviços Suplementares  
Quando os viajantes solicitem serviços suplementares (por exemplo quarto vista mar, etc.) que não possam ser confirmados definitivamente pela 
Agência Organizadora, o viajante poderá optar por desistir definitivamente do serviço suplementar solicitado ou manter a sua solicitação na 
expectativa de que tais serviço possam ser finalmente prestados. 
No suposto de que as partes tenham acordado o pagamento prévio do preço dos serviços suplementares, que finalmente não possam ser prestados, 
o valor pago será reembolsado pela Agência vendedora no momento do desistência do serviço por parte do consumidor ou no regresso da viagem, 
conforme o viajante tenha optado pela desistência na prestação do serviço suplementar solicitado ou tenha mantido a solicitação. 
 
10.3. Apartamentos  
Ao efetuar a reserva, o cliente é plena e exclusivamente responsável por fazer a declaração correta do número de pessoas que irá ocupar o 
apartamento, sem omitir as crianças, qualquer que seja a sua idade. 
Adverte-se que a administração dos apartamentos pode legalmente negar-se a admitir a entrada das pessoas não declaradas, não havendo lugar a 
reclamação alguma por esse motivo. 
Nalguns casos há possibilidade de habilitar cama/s extra/s ou berços, que deverão ser solicitadas pelos clientes antes de finalizar o contrato, e que 
salvo expressa menção em contrário, não estarão incluídas no preço publicado do apartamento. 
 
10.4. Condições económicas especiais para crianças 
Dada a diversidade do tratamento aplicável às crianças, dependendo da sua idade, do fornecedor de serviços e da data da viagem, recomenda-se 
consultar sempre as condições especiais que existam e que a cada momento serão objeto de informação concreta e detalhada e se constará no 
contrato ou na documentação de viagem que se entregue no momento da sua assinatura.  Em geral, quanto ao alojamento, serão aplicáveis sempre 
que a criança partilhe o quarto com dois adultos. 
10.5. Depósito de garantia ou caução solicitada para determinados serviços. 
Determinados fornecedores de serviços, como hotéis, apartamentos, companhias. de aluguer de veículos, etc…podem solicitar ao viajante, antes da 
prestação do serviço e no destino, que apresente uma garantia em previsão do possível consumo de extras ou possíveis danos.  
 
11. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO 
 
Todos os viajantes, sem exceção (menores incluídos), deverão possuir a documentação pessoal correspondente válida e a dos menores devidamente 
autorizados, conforme as leis do país ou países que se visitam. O passageiro compromete-se a facultar à agência por escrito, e antes da contratação 
da viagem, a informação referente a todas as circunstâncias pessoais que possam afetar a esse respeito, para poder facultar a informação de índole 
geral correspondente. 
Será por conta do viajante, quando as viagens assim o exijam a obtenção de vistos, passaportes, certificados de vacinação, etc. No caso de ser 
negada por alguma Autoridade a concessão de vistos, por causas particulares do usufrutuário, ou ser negada a sua entrada no país por falta dos  
requisitos exigidos, ou por defeito na documentação exigida, ou por não ser portador da mesma, a Agência Organizadora declina toda a 
responsabilidade por feitos desta índole, sendo por conta do consumidor qualquer gasto que se origine, aplicando-se nestas circunstâncias as 
condições e normas estabelecidas previstas para a desistência voluntário de serviços.   
Os menores de 18 anos devem possuir uma autorização assinada pelos seus pais ou tutores, na previsão de que o mesmo possa ser solicitado por 
qualquer autoridade. 
Para qualquer informação específica, recomenda-se a consulta do serviço Conselhos aos Viajantes do Portal das Comunidades Portuguesas, através 
da página web www.portaldascomunidades.mne.pt; ou para cidadãos de outros estados deverão consultar a sua embaixada/consulado. Bem como, 
relativo as questões sanitárias na página web. 

 
12. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES 

 
Informa-se o viajante, que no caso de desejar apresentar reclamação, pode dirigir-se à agência de viagem onde formalizou a sua reserva. Não 
obstante, e em cumprimento com o disposto na Lei 144/2015, podendo recorrer às seguintes entidades de resolução alternativa de conflitos de 
consumo: 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.  
 
 
13. SEGURO 
 
Informa-se o viajante de que existe a possibilidade de subscrever um seguro facultativo que cobra os gastos originados em caso do viajante decidir 
rescindir o contrato ou gastos de assistência, incluídos os de repatriação no caso de acidente, doença ou morte. 
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. Bagagens 

Para todos os efeitos e enquanto ao transporte terrestre refere-se, será entendido que a bagagem e restantes bens pessoais do usufrutuário serão 
conservados com o próprio, qualquer que seja a parte do veículo em que tenham sido colocados, e que se transporta por conta e risco do usufrutuário. 
Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todos os manuseamentos de carga e descarga das bagagens. Quanto ao transporte aéreo, 
ferroviário, marítimo ou fluvial da bagagem aplicam-se as condições das companhias transportadoras, sendo o bilhete da passagem o documento 
vinculante entre as citadas companhias e o passageiro. No suposto de sofrer algum dano ou extravio o cliente deverá apresentar, no momento, a 
oportuna reclamação à Companhia de Transportes. A Organizadora compromete-se a prestar a oportuna assistência aos clientes que possam ver-se 
afetados por alguma destas circunstâncias. 

2. Fotografias e mapas 

As fotografias e mapas reproduzidas no catálogo estão destinados unicamente a oferecer uma maior informação aos clientes. No caso de que se 
realize qualquer tipo de modificação nos estabelecimentos, posteriores à publicação do folheto, não poderá ser considerado como publicidade 
enganosa por parte da Organizadora. 

3. Mudança de Direção / Management 

A Organizadora não é responsável pelas mudanças de Direção/Management dos hotéis contidos no catálogo posteriores à sua edição, bem como das 
repercussões e/ou consequentes mudanças implicadas (nome, serviços, categoria do estabelecimento, fecho parcial das instalações, etc..) que em 
qualquer caso, serão pontualmente comunicados ao usufrutuário. 

4. Voos em Conexão 

Quando não exista conexão desde a cidade de origem do cliente à cidade de saída do voo internacional, e como consequência se originem gastos de 
pernoita, os mesmos serão por conta do cliente. O organizador não se responsabiliza pelas incidências derivadas dos voos em conexão adquiridos 
pelo próprio cliente à margem da viagem organizada contratado. 

5. Circuitos 

A Organizadora põe em conhecimento do cliente, que nos circuitos especificados no folheto, o serviço de alojamento será prestado nalgum dos 
estabelecimentos relacionados no mesmo ou em outro de igual categoria e zona caso não exista disponibilidade nos primeiros ou se procede a uma 
alteração de itinerário que assim o exija. Igualmente o itinerário do circuito poderá decorrer segundo algumas das opções descritas no 
programa/oferta. Esta Identificação não supõe modificação do contrato 

6. Documentações 

Nas viagens em grupo, por razões de organização e segurança, nalguns casos o guia será o portador da documentação comprovativa das reservas 
de alojamento, passagens aéreas e restantes serviços a prestar. 

Nas viagens individuais, a referida documentação será entregue ao cliente antes da data de saída. 
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ANEXO AO CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA 

INFORMAÇÃO NORMALIZADA 

A combinação de serviços de viagem oferecidos é uma viagem organizada no sentido do texto da Lei 17/2018 de 08/03/2018 

 sentido, gozará de todos os direitos que se aplicam no marco da União Europeia às viagens organizadas. O organizador e a agência vendedora 
serão plenamente responsáveis da correta execução da viagem organizada no seu conjunto. 

Como exige a legislação o organizador e a agência vendedora estão cobertos por uma garantia para reembolsá-lo dos pagamentos realizados e, 
se o transporte estiver incluído na viagem assegurar a sua repatriação, no caso de que incorram em insolvência. 

Principais direitos em virtude do texto do referida Lei 17/2018 

–Os viajantes receberão toda a informação essencial sobre a viagem organizada antes de celebrar o contrato de viagem organizada. 

– Haverá sempre no mínimo uma entidade responsável sobre a correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato. 

– Irá proporcionar-se aos viajantes um número de telefone de emergência ou os dados de um de contato para que possam contatar com o 
organizador e com a agência vendedora. 

– Os viajantes poderão ceder a viagem organizada a outra pessoa, com um pré-aviso razoável e, caso se aplique, pagamento de gastos 
adicionais. 

– O preço da viagem organizada apenas poderá aumentar se produzirem gastos específicos (por exemplo, nos preços de combustível) e está 
expressamente estipulado no contrato, e em nenhum caso nos últimos vinte dias anteriores ao início da viagem organizada. Se o aumento do preço 
exceder oito por cento do preço da viagem organizada, o viajante poderá rescindir o contrato. Se o organizador reserva o direito de aumentar o 
preço, o viajante terá direito a uma redução do preço se diminuírem os gastos correspondentes. 

– Os viajantes poderão rescindir o contrato sem pagar nenhuma penalização e obter o reembolso completo de todos os pagamentos realizados, 
caso se modifique significativamente algum dos elementos essenciais da viagem organizada que não seja o preço. Se o empresário responsável 
pela viagem organizada cancela antes do seu início, os viajantes terão direito ao reembolso dos pagamentos realizados e, quando proceda, a uma 
compensação. 

– Em circunstâncias excecionais, por exemplo no caso de no local de destino existam graves problemas de segurança que possam afetar a 
viagem organizada, os viajantes poderão rescindir o contrato antes do início da viagem organizada, sem pagar nenhuma penalização. 

– Os viajantes poderão ainda rescindir o contrato em qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de uma 
penalização por rescisão que seja adequada e justificável. 

– Se, depois do início da viagem organizada, não seja possível prestar-se elementos significativos da mesmo, deverão oferecer-se ao viajante 
fórmulas alternativas adequadas, sem custo adicional. Os viajantes poderão rescindir o contrato sem pagar nenhuma penalização e no caso de não 
execução dos serviços quando isso afete substancialmente a execução da viagem organizada e o organizador e, no seu caso, a agência vendedora 
não consigam solucionar o problema. 

– Os viajantes também terão direito a uma redução do preço e/ou a uma indemnização por danos e prejuízos no caso de não execução ou 
execução incorreta dos serviços da viagem. 

– O organizador e a agência vendedora deverão proporcionar assistência ao viajante no caso de que este se encontre em dificuldades. 

– Se o organizador ou a agência vendedora incorram em insolvência irá proceder-se ao reembolso dos pagamentos. No caso de que o 
organizador ou, no seu caso, a agência vendedora incorram em insolvência depois do início da viagem organizada e este inclua o transporte, irá 
garantir-se a repatriação dos viajantes. 

A agência vendedora e o organizador subscreveram uma garantia de proteção perante a insolvência da/s entidade/s garante/s que consta/m nos 
certificados entregues no momento do primeiro pagamento. Caso sejam negados serviços devido à insolvência da agência vendedora ou do 
organizador, os viajantes poderão contatar com as referida/s entidade/s de acordo com os dados que figuram no/s certificado/s mencionado/s, caso 
se aplique, com a autoridade competente (os dados de contato constam no/s certificado/s mencionado/s e entregue/s). 

Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo, e nos demais termos condições de incumprimento, estabelecidos nos art.º 37.º e 39.º da 
Lei 17/2018, o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P., entidade 
responsável pelo respetivo acionamento: 

Turismo de Portugal, I.P. 

Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa 

Acha-se igualmente contratado, pela Agência, nos termos do art.º 41.º da Lei 17/2018 um seguro de responsabilidade civil para cobertura dos 
riscos decorrentes da sua atividade. 

A reserva e prestação dos serviço regem-se pela normativa aplicável e, caso se aplique, pelas Condições Gerais contidas no programa folheto e 
contrato de viagem. 

Os preços indicados estão calculados para um dia e data em concreto. Qualquer variação do estado dos diferentes conceitos assinalados 
legalmente poderá dar lugar à revisão do preço final da viagem, tanto em aumento como em redução, nos valores estritos das variações de preço 
mencionadas. 

No PVP não estão incluídos os gastos de gestão, os juros por empréstimo nem qualquer serviço/taxa/imposto que deva pagar diretamente o 
cliente ao fornecedor. 

O titular da reserva autoriza a agência a emitir a documentação da viagem correspondente. 

 
 
 
 



   
CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA  

 

 
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A./Dom.Soc. Hermosilla, 112 C.P 28009 Madrid / Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119 

                                                                                                                                                             8 /8                                                       
                                                        V.1        830/00609    
 

 
ANEXO AO CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA 

 

O cancelamento ou modificação dos serviços contratados pode gerar gastos de gestão e anulação a cargo do titular da reserva, bem como o 
pagamento das quantidades informadas para os referidos casos. 

No caso de viagens de grupo nas quais os viajantes sejam menores, o contraente designará uma pessoa que assistirá, apoiará e tutelará ao 
Grupo, responsabilizando-se pelo controle e disciplina das pessoas que realizem a viagem. O contraente garantirá que possui a autorização 
expressa dos pais ou tutores dos menores de idade para a realização da viagem, e para adotar as decisões que correspondam em relação à saúde 
do menor, caso seja necessário, por razões de urgência. 

O titular recebeu uma cópia do folheto, caso se aplique, e/ou das condições gerais e particulares que regulam a viagem organizada e cujo 
conteúdo aceita, obrigando-se a comunicar aos restantes viajantes a informação necessária que lhe tenha sido facultada. 

O titular foi suficientemente informado sobre as particularidades do destino: dos horários, escalas, ligações e categoria dos meios de transporte 
a utilizar, em cada caso; sobre os gastos de cancelamento dos diferentes serviços; dos requisitos, vistos, vacinas, etc. necessários para a entrada 
no país/países de destino; sobre a necessidade de possuir a documentação válida e a dos menores devidamente autorizados e/ou acompanhantes 
(solicitamos que consulte a página web:  www.portaldascomunidades.mne.pt), e sobre a possibilidade de subscrever um seguro adicional que cobra 
os gastos de cancelamento e assistência, incluídos os de repatriação em caso de acidente, doença ou morte. 

O cliente dá-se por informado e aceita expressamente, sobre a base da informação de proteção de dados recebida, que o seu número de 
telemóvel seja comunicado aos diferentes fornecedores dos serviços que integram a viagem organizada com o intuito de facilitar a sua comunicação 
com os mesmos durante o decorrer da viagem e para efeitos exclusivo da prestação dos serviços. 

O cliente manifesta sua aceitação das presentes condições, contar com os consentimentos expressos de todos aqueles interessados cujos 
dados tenha facultado para o tratamento que se descreve na informação de Proteção de Dados do contrato de viagem organizada. 

A entrega e posse deste documento não implica o pagamento dos serviços que contém. A agência reserva-se o direito de reter a documentação 
e/ou cancelar a reserva caso não se tenha efetuado o pagamento das quantidades correspondentes. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Em      , a       de       de        
 

 Pela Agência Vendedora                  Pelo Cliente / Contraente Principal 

 
 

 


