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Consulte-nos na sua agência de viagens!

agadir
A CidAde do SoL 

Com mAiS de 3000 horAS e 300 diAS de SoL Por Ano! 

Para quem Procura os Prazeres da Praia: sol, areia fina e dourada, água cristali-
na e temPeraturas quentes, descanso e muita animação, este é o destino ideal.  

Horários dos Voos

Para informações detalhadas, consulte o site 
www.egotravel.pt ou o seu agente de viagens.

agadir é a cidade mais visitada do sul de mar-
rocos e o berço do turismo balnear neste país. 
esta antiga aldeia de pescadores é hoje uma 
cidade moderna com amplas avenidas, espa-
ços verdes jardinados, edifícios de arquitetura 
contemporânea.

o seu ex-libris é a sua baía e as suas praias que se 
estendem ao longo de 10 km de uma areia fina e dourada, 
banhada pelas águas calmas e cristalinas do oceano 
atlântico, onde corre a agradável brisa quente. todo este 
ambiente é um convite ao descanso e a garantia de umas 
excelentes férias para toda a família. 

e como não só de praia é feito este destino deixe-se 
encantar pela cultura e tradição berbere, passeie nos mer-
cados, aprecie a gastronomia e conheça este povo que 
atrai turistas de todos os cantos do mundo. 

GUIA DE VIAGEM
Língua:  As línguas oficiais 
são o árabe padrão e o 
amazigue. no quotidiano, o 
darija (árabe marroquino) é 
o mais utilizado, e nas áreas
urbanas também o francês é 
usado. o inglês é falado nos 
locais mais turísticos.
Diferença horária: não tem.
Clima: clima semiárido e
desértico. durante os meses 
de Verão as temperaturas
variam entre os 19ºc e os
31ºc, sendo a temperatura
da água em média de 20º. 
Cuidados de Saúde: ne-
nhuma vacina é obrigatória,
mas recomenda-se que te-
nha o seu boletim de vaci-
nas em dia. 
Telecomunicações: as re-
des fixa e móvel de teleco-
municações são boas. as
“téléboutiques” disponibili-
zam telefones públicos até
tarde. os telemóveis por-
tugueses poderão ser facil-
mente utilizados mediante
roaming.
Moeda: a moeda marroqui-

na é o dirham, equivalente 
a aproximadamente 0,10€. 
localmente poderá efectuar 
a troca no hotel ou nas lojas 
de câmbio, ou então poderá 
levantar nas caixas automá-
ticas. 
Código Telefónico: +212 

Regime de Entrada: os ci-
dadãos portugueses estão 
isentos de visto para esta-
dias de turismo até 90 dias 
necessitando de passaporte 
válido com o mínimo de va-
lidade de 3 meses após o 
início da viagem. 
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Kasbah
ruinas da histórica muralha típica do 
norte de africa construída para proteger a 
cidade dos ataques dos portugueses. os 
cerca de 236 metros de altura conferem-
lhe a posição ideal para poder apreciar 
a bela vista sobre a baía de agadir, tirar 
fotos ou mesmo passear de camelo ao 
longo das ruinas. 

Vale dos Pássaros
é um pequeno jardim zoológico, com 
uma grande variedade de espécies: aves 
exóticas, peixes próprios da costa de 
agadir, camelos e cangurus. 

souk
tratando-se de uma região do norte de 
áfrica, não poderiam faltar os típicos 
mercados. souk el Had, o maior mercado 
da zona de agadir rodeado por muralha 
com 6 metros de altura, é uma verdadeira 
viagem ao passado. aqui encontrará 
qualquer tipo de produtos à venda, desde 
alimentos, especiarias até ao vestuário 
e artesanato berbere. aproveite ainda 
para conhecer o mercado guelmin onde 
os chamados homens azuis do deserto 
trazem os seus dromedários.

Parque nacional de souss massa 
este parque caracteriza-se pela enorme 
riqueza de fauna e flora que nele pode-
mos encontrar. repleto de vegetação tro-
pical, marcada por inúmeras espécies de 
catos, neste parque poderá contemplar 
flamingos cor-de-rosa e garças cinzentas.   

nova medina
Esta medina fica a cerca de 5km do 
centro e é um verdadeiro museu a céu 
aberto com construção em pedra natural, 
disposta por ruas estreitas. está rodeada 
por um eucaliptal, e alberga muitos arte-
sãos que ali trabalham ao vivo.

cascatas de immouzer
a cerca de 1 hora do centro da cidade de 
Agadir encontram-se estas magnificas 
cascatas. trata-se de uma queda de água 
localizada no atlas e à qual poderá chegar 
através de desfiladeiros e vales rodeados 
por aldeias brancas berberes. 
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Portos e marina
agadir tem um dos portos de pesca e 
comerciais mais importantes de mar-
rocos, uma vez que são um expoente 
mundial da produção de cítricos e da 
pesca da sardinha. nele ainda é possí-
vel apreciar a construção artesanal em 
madeira das pequenas embarcações 
de pesca. agadir tem ainda uma marina 
moderna e atual onde poderá admirar os 
barcos de recreio , passear saboreando 
um gelado, ou mesmo aproveitar para 
fazer pequenas compras. desde a ma-
rina pode passear ao longo do recente 
paredão que se estende ao longo da 
vasta linha de praia. 

A não Perder em AgAdir

aPesar da sua cultura de sol e Praia, agadir é também conHecido 
Pela sua tradição bebere, o seu dinâmico Passeio marítimo que 
termina num bonito Porto, e Pelos seus Pitorescos mercados.

imPerdíveL
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8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas Duplo Individual Triplo 1ª Criança 
2-11 anos

2ª Criança 
2-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 
18 a 25 de Julho 1266 1374 1653 1804 1170 1267 539 566 - -

1 a 29 de agosto 1461 1590 1925 2106 1345 1461 588 620 - -

Junior 
suite

18 a 25 de Julho 1993 2181 - - - - 721 768 - -

1 a 29 de agosto 2333 2559 - - - - 806 863 - -

TUdo 
inCLUído
refeições 
Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais, cozinha ao vivo, frutas, 
vinho espumante e sumos; Pequeno-al-
moço continental/snack

Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e 
variedade de sobremesas

Jantar: Buffets e pratos preparados 
“no momento”; Buffet de entradas e de 
sobremesas

Noites especiais: Buffet temático (2 vezes 
por semana)

Jantares opcionais (reserva prévia): 
• Restaurante fusion “Krystal”
• Restaurante marroquino “Marrakech”
• Restaurante italiano “Il Mare” (aberto no 
verão)

ao jantar é pedido o uso de roupa apro-
priada (para senhores calças).

snacKs
snacks durante 24 horas.

bebidas incluídas
bebidas nacionais e internacionais (com 
e sem álcool) em bares e restaurantes 
do hotel durante 24 horas; reposição do 
mini-bar nos quartos

serViços com custo eXtra 
Lavandaria, Baby Sitting; Bilhar; Serviço 
de câmbio.

24H

riu Palace Tikida Agadir 

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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o Hotel riu Palace tikida agadir (tudo incluído) situa-se numa zona maravilhosa de agadir. 

a única coisa que o separa da praia é o calçadão, sendo que a sua localização o torna na opção perfeita para desfru-
tar do exotismo colorido de marrocos, das praias e das águas azuis do oceano atlântico. rodeado por 10000m2 de 
jardim, com 444 quartos, este hotel irá proporcionar-lhe tranquilidade e uma atmosfera relaxante para que esqueça o 
stress da vida quotidiana

SUITE JUNIOR 
esta suite júnior igual-
mente equipada com as 
comodidades do quarto 
standard, conta com uma 
área bastante maior, tanto 
a área do quarto como do 
espaço de estar. tem ainda 
um vestidor, e oferece um 
roupão de banho aos seus 
hóspedes. 

suite Vista mar 
ou Piscina  
esta suite permite aos seus 
hóspedes contemplar a fan-
tástica vista sobre o oceano 
ou sobre as belas piscinas 
deste hotel. está equipada 
com uma cama de casal 
(200x200), secador de ca-
belo, telefone, televisão por 
satélite, internet por cabo, 
ar condicionado, mini-bar, 
cofre eletrónico e roupão de 
banho. tem ainda um salão 
independente com sofá, 
vestidor e um Wc adicional. 

quarto Vista Piscina
com varanda ou terraço, 
este quartos oferecem 
uma óptima vista sobre 
as fantásticas piscinas 
conferindo aos quartos 
bastante luz natural. estes 
quartos possuem todas as 
comodidades dos quartos 
standard. 

quarto standard
os quartos standard neste 
hotel estão voltados para o 
jardim e/ou piscina através 
de terraço ou varanda, 
conforme o andar. estão 
equipados com duas ca-
mas 100x200 ou uma cama 
de 200x200, secador de 
cabelo, telefone, televisão 
por satélite, internet por 
cabo, ar condicionado, 
mini-bar, cofre eletrónico. 
conta ainda com pequeno 
espaço de estar com sofá 
ou sofá cama. 

eXterior
1 Piscina exterior de água doce 
com jacuzzi
1 Piscina exterior para crianças 
Jardim 
terraço para banhos de sol 
Parque infantil

actiVidades
1 campo polidesportivo (voleibol, 
futebol e basquetebol) 
spa e centro de bem-estar 
Piscina interior
área de Praia Privada 
equipa de entretenimento 
clube infantil (grátis)
ginásio 
ténis de mesa 
bilhar
matraquilhos

serViços 
recepção disponível 24 horas 
serviços de câmbios 
balcão de turismo (excursões e 
entradas) 
Cyber Space
Baby-sitting (Não incluído na 
tarifa) 
lavandaria (não incluído na 
tarifa)
salão de beleza 
boutique
loja de recordações 
Banca de Jornais
toalhas de Praia (mediante 
depósito).
Wi-fi grátis nas áreas publicas 
do hotel 
serviço de autocarros gratuito

riU PALACe 
TikidA 
agadir  
www.riu.com

SerViÇoS

Suplemento 200€ por adulto 

Suplemento 230€ por adulto 

2464 avaliações
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8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas Duplo Individual Triplo 1ª Criança 
2-11 anos

2ª Criança 
2-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 
18 a 25 de Julho 1175 1272 1482 1614 1087 1174 516 541 516 541

1 a 29 de agosto 1317 1430 1674 1827 1215 1317 552 580 552 580

Junior 
suite 

V.Piscina/
mar

18 a 25 de Julho 1642 1791 - - 1507 1641 633 671 633 671

1 a 29 de agosto 1859 2032 - - 1703 1859 687 731 687 731

TUdo 
inCLUído
refeições 
Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais e cozinha ao vivo; 
Pequeno-almoço continental/snack

Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e
variedade de sobremesas; Pratos ligeiros

Jantar: Buffets e pratos preparados no 
momento.

Noites especiais: buffet temático (2 vezes 
por semana)

Jantares opcionais (reserva prévia):
• Restaurante marroquino
• Restaurante asiático

bebidas incluídas
bebidas nacionais e internacionais (com 
e sem álcool) em bares e restaurantes 
do hotel até às 24.00h (dependendo do 
horário de abertura)

serViços com custo eXtra 
Lavandaria, Baby Sitting; Bilhar; Serviço 
de câmbio; mini-bar.

24H

riu Tikkida dunas  

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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o clubHotel riu tikida dunas encontra-se na primeira linha da praia de agadir,  a cerca de 1 
km do  centro desta cidade.

Este hotel, que foi reformado durante a primavera de  2015 disponibiliza 406 quartos. O seu prestigioso serviço e a 
reconhecida qualidade da riu Hotels, permitir-lhe-á usufruir das fantásticas instalações recentemente remodeladas e 
modernizadas.

SUITE JUNIOR VISTA 
Piscina ou mar   
estes espaçosos quartos 
para além de contarem com 
uma fantástica vista sobre o 
oceano atlântico, têm uma 
agradável sala de estar com 
sofá e cama de casal. estão 
igualmente equipados com 
casa de banho e banheira, 
secador de cabelo, ar con-
dicionado, telefone, tV com 
canais por cabo, minibar, 
wi-fi, cofre. 

quarto Vista Piscina 
ou mar (lateral ou 
frontal)
com varanda para uma 
esplendida vista mar ou 
piscina, este quarto oferece 
bastante luz natural bem 
como todas as comodida-
des dos quartos standard.

quarto standard
os quartos standard 
contam com cerca 30m2, 
varanda ou terraço privado 
com vista para o jardim e/
ou para a piscina, e com 
duas camas 100x200. Para 
além disso estão equipa-
dos com casa de banho 
com banheira, secador de 
cabelo, ar condicionado, 
telefone, tV com canais por 
cabo, minibar, wi-fi, cofre. 

eXterior
2 Piscinas exteriores de água 
doce
1 Piscina exterior de água 
salgada
1 Piscina exterior para crianças 
Jardim 
terraço para banhos de sol 
Parque infantil

actiVidades
2 campos de ténis de terra 
batida 
1 campo polidesportivo (voleibol, 
futebol e basquetebol) 
1 campo de voleibol de praia
spa e centro de bem-estar 
Piscina interior
área de Praia Privada 
equipa de entretenimento 
Discoteca / DJ 
clube infantil (grátis)
ginásio 
ténis de mesa 
Petanca
dardos 

serViços 
recepção disponível 24 horas 
room service disponível 24 
horas
balcão de turismo (excursões e 
entradas) 
Baby-sitting (Não incluído na 
tarifa) 
lavandaria (não incluído na 
tarifa)
salão de beleza 
loja de recordações 
Banca de Jornais
toalhas de Praia (mediante 
depósito).
Wi-fi grátis em todo o hotel 

riU TikkidA 
dUnAS  
www.riu.com

SerViÇoS

Suplemento 150€ por adulto 

2437 avaliações



Consulte-nos na sua agência de viagens!

Consulte-nos na sua agência de viagens Pág. 8

8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas Duplo Individual Triplo 1ª Criança 
2-11 anos

2ª ou 3ª Criança 
2-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 
18 a 25 de Julho 864 992 1044 1204 804 923 273 297 - -

1 a 29 de agosto 930 1070 1104 1275 865 993 273 297 - -

familiar 
superior

18 a 25 de Julho 893 1026 - - 831 953 273 297 583 661

1 a 29 de agosto 945 1088 - - 878 1009 273 297 609 693

TUdo 
inCLUído
refeições 
Restaurante Principal – Buffet Interna-
cional 
Pequeno-almoço: das 06h30 às 10h00  
Jantar: 19h00 às 21h30
*Pequeno almoço tardio continental das 10h00 
às 11h00 no terraço do restaurante principal.
Restaurante Oasis / Piscina 
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
restaurante Praia   
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
Restaurante Roma – Cozinha Italiana
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
Jantar à la carte: Das 19h00 às 22h00
Restaurante Le Marrakech – Cozinha 
Tradicional Marroquina 
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
Jantar à la carte: Das 19h00 às 22h00
Restaurante Le Espadon – Marisqueira
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
Jantar à la carte: Das 19h00 às 22h00
Restaurante La Toque Royal – Cozinha 
Francesa  
Almoço – Buffet: Das 12h30 às 15h00
Jantar à la carte: Das 19h00 às 22h00

snacKs e bebidas 
Restaurante Oasis / Piscina: das 10h00 
às 18h00
Restaurante Praia: Das 12h30 às 15h00
Internacional Bar Cocktail: das 10h00 
às 24h00
Disco Bar Flamingo: das 22h00 às 24h00
Piano Bar: das 19h00 às 23h00

bebidas incluídas
café, chá, água com e sem gás, refrige-
rantes, cocktails com e sem álcool, cer-
veja, vinhos e outras bebidas alcoólicas 
locais.    

serViços com custo eXtra 
Bebidas Importadas; Lavandaria, Baby 
sitting.

24H

LTi Agadir Beach Club 

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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o lti agadir beach Hotel é um hotel localizado centralmente, perto das principais zonas de 
entretenimento e compras. 

Rodeado de palmeiras e com acesso directo à praia privativa de areia fina, este hotel dispõe de um infra-estrutra com 
3 andares com um total de 438 quartos.

quarto familiar
suPerior
os quartos familiares 
contam com cerca de 47 
m2, separando uma área de 
estar de um quarto  com 
todas as comodidades de 
um quarto duplo. a sala de 
estar está equipada com 
um sofá cama, ideal para 
alojar até duas crianças. 

quarto familiar suPe-
rior Vista lateral mar
com cerca de 47 m2, com 
todas as características e 
comodidades do quarto 
familiar standard, estes 
quartos oferecem uma 
ampla vista sobre o oceano 
atlântico.  

quarto 
Vista lateral mar 
estes quartos contam com 
as mesmas características 
e equipamentos do quarto 
standard. contudo a sua 
localização oferece uma 
fantástica vista mar. 

quarto standard 
os quartos standard 
contam com 26 m2 e com 
varanda ou terraço privado. 
Para além disso estão equi-
pados com casa de banho 
com banheira, secador de 
cabelo, ar condicionado, 
telefone, tV com canais por 
cabo, minibar e cofre. 

eXterior
Piscina exterior (todo o ano)
Jardim
terraço
terraço para banhos de sol

atiVidades
campo de ténis
spa e centro de bem-estar
área de Praia Privada
equipa de entretenimento
Discoteca / DJ
clube infantil
ginásio
ténis de mesa
campo Voleibol

serViços
aluguer de carro 
recepção disponível 24 horas
serviço expresso de check-in / 
check-out
serviços de câmbios
balcão de turismo
sala para bagagem
multibanco no local
serviço de concierge
Baby-sitting / Serviço para Crian-
ças (não incluído na tarifa)
lavandaria / limpeza a seco / 
serviço de engomadoria (não 
incluído na tarifa)
comodidades para reuniões / 
banquetes
fax / fotocopiadora
barbeiro / salão de beleza
loja de recordações
toalhas de Praia (mediante depó-
sito – 10€).
Wi-fi grátis nas zonas publicas.

LTi AgAdir 
BeACh CLUB
www. ltiagadirbeachclub.com

SerViÇoS

204 avaliações

Pontuação de
comentários 6,7/10

Pontuação obtida a partir 
de 1009 comentários

Suplemento 115€ por adulto 
Suplemento 125€ por adulto 
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8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas
Duplo Individual Triplo 1ª Criança 2-11 anos 2ª Criança 2-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 18 Julho a 29 Agosto 828 914 975 1077 791 873 551 605 - -

Junior 
suite Vista 

mar 
18 Julho a 29 Agosto 934 1031 - - 889 982 603 664 603 664

TUdo 
inCLUído
refeições
Restaurante Atlantis – Buffet Principal 
Pequeno-almoço: das 07h00 às 10h00
Almoço: das 12h00 às 14h30
Jantar: das 19h00 às 22h00

Caffe del Mare
Jantar à la carte: das 19h00 às 22h00 – 
cozinha mediterrânica e marroquina (a)

Restaurante Miso 
Jantar à la carte: das 19h00 às 22h00 – 
cozinha japonesa (b)

Restaurante sushi-bar tailandês  
Jantar à la carte: Das 19h00 às 22h00 – 
cozinha japonesa (b)

(a) restaurante temático / a la carte: 1 refeição 
por cada semana de estadia, mediante reserva.
(b) restaurante temático / a la carte: não incluí-
do na tarifa / regime contratado. 

snacKs e bebidas 
Snack Open – Pizzaria: das 11h00 às 
17h00
Pool Bar: das 10h00 às 23h03
Champions Bar – Chicha Bar: das 17h00 
às 01h00
Discoteca Factory: das 23h00 às 01h00

bebidas incluídas
café, chá, água com e sem gás, refrige-
rantes, cocktails com e sem álcool, cer-
veja, vinhos e outras bebidas alcoólicas 
locais.    

serViços com custo eXtra 
bebidas importadas. 

24H

royal decameron Tafoukt Beach hotel  

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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Situado em apenas a alguns minutos do aeroporto internacional, o Hotel Royal Decameron 
Tafoukt de 4 estrelas oferece 215 quartos e localiza-se nas belas margens do Oceano Atlântico 
a oeste de marrocos.

muito perto do centro de agadir, este hotel com arquitetura tradicional marroquina e com facilidades modernas é o 
local ideal para descontrair e aproveitar tudo o que agadir tem para oferecer. 

eXterior
Piscina exterior
Jardim
terraço para banhos de sol

atiVidades
ginásio
ténis de mesa
ténis
tiro ao alvo
aulas de dança
Voleibol
Petanca
spa e centro de bem-estar
Discoteca / DJ
equipa de entretenimento
centro de desportos náuticos

serViços
serviço de quartos
recepção disponível 24 horas
lavandaria
acesso Wi-fi (não incluído na 
tarifa)
elevador
loja de recordações
Baby Sitting (não incluído na 
tarifa)
toalhas de Praia (mediante depó-
sito – 10€).

royAL 
deCAmeron 
TAfoUkT 
BeACh hoTeL 
www.decameron.com

SerViÇoS

841 avaliações

Pontuação de
comentários 8/10

Pontuação obtida a partir 
de 76 comentários

JUNIOR SUITE VISTA MAR
com todos os equipamen-
tos do quarto standard, a 
suite junior destaca-se pela 
sua dimensão e pela sala 
de estar adjacente ao quar-
to. Para além disso esta 
suite oferece varanda com 
vistas fantásticas sobre o 
oceano atlântico. 

quarto suPerior 
Vista mar 
com uma decoração mais 
moderna e apelativa,  com 
dimensões maiores, este 
quarto oferece todas as 
comodidades como televi-
são com canais por cabo, 
telefone, cofre, minibar, ar 
condicionado, e varanda 
ou terraço e secador. neste 
quarto tem a oportunidade 
de apreciar uma fantástica 
vista mar. 

quarto standard
quarto espaçoso moder-
namente decorado. está 
equipado com televisão 
com canais por cabo, 
telefone, cofre, minibar, ar 
condicionado, e varanda ou 
terraço. a casa de banho 
tem secador e poderá ter 
banheira ou duche. 

Suplemento 100€ por adulto 
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8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas
Duplo Individual Triplo Criança 2-6 anos Criança 7-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 18 Julho a 29 Agosto 794 910 976 1124 768 880 273 297 558 604

Junior 
suite 18 Julho a 29 Agosto 1112 1284 - - 1069 1244 273 297 692 790

TUdo 
inCLUído
refeições
Restaurante Buffet Principal 
Pequeno-Almoço: Buffet 
Almoço: Buffet Internacional
Jantar: Buffet Internacional

Le Mediterránée
Jantar à la carte: cozinha mediterrânica  

Le Safran
Jantar à la carte: cozinha tradicional 
tunisina com música ao vivo

L’Oasis
Jantar à la Carte: Pizaria com duas 
esplanadas

bebidas e snacKs 
Café e pastelaria: das 10h30 às 18h00

bebidas incluídas
café, cappuccino, chá, água com e sem 
gás, refrigerantes, limonada, cocktails 
sem álcool e outras bebidas não alcoó-
licas.  

serViços com custo eXtra 
sauna, tratamentos spa, equipamento 
de Golfe, Serviço de Baby Siting, Mini-Bar 
e cofre. 

este Hotel não serVe bebidas 
alcoÓlicas 

Ti

Palais de rose

das 09h00 
às 23h00

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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PALAiS 
de roSe  
www.palaisdesroses.com

514 avaliações

Pontuação de
comentários 6,8/10

Pontuação obtida a partir 
de 541 comentários

localizado à beira mar, com uma praia privativa com cerca de 200 metros, o hotel Palais de 
roses é um verdadeiro oásis na cidade costeira mais deslumbrante de marrocos.  

este hotel de arquitetura tipicamente berbere está decorado conforme tradição marroquina e tem como principal objeti-
vo oferecer serviços distintos e de qualidade para que os seus clientes disfrutem de umas férias relaxadas. 

eXterior
Piscina exterior
Jardim
terraço para banhos de sol

actiVidades
campo de ténis
bilhar
ténis de mesa
setas
centro de fitness
spa e centro de bem-estar
Piscina interior (todo o ano)
aluguer de bicicleta
Sala de Jogos
Parque infantil
Karaoke
equipa de entretenimento
Kids club

serViços
serviço de quartos
aluguer de carro
serviço de transporte (custo 
adicional)
recepção disponível 24 horas
serviços de câmbios
balcão de turismo
sala para bagagem
multibanco no local
serviço de concierge
salão / área de televisão parti-
lhados
Baby-sitting / Serviço para Crian-
ças (não incluído na tarifa)
lavandaria / engomadaria
fax / fotocopiadora
barbeiro / salão de beleza
loja de recordações
serviço de despertar
Wi-fi nas áreas publicas (incluído 
na tarifa)

SerViÇoS

JUNIOR SUITE 
este quarto com cerca de 
50m2 e com pequena sala 
de estar, está equipado 
com telefone, tV com 
canais por cabo, cofre, 
ar condicionado, casa de 
banho com banheira de 
hidromassagem e secador 
de cabelo. disfrute ainda 
de varanda privativa onde 
poderá apreciar a vista para 
a baía de agadir. 

quarto standard
Vista mar
com as mesmas caracte-
rísticas e dimensões dos 
quartos standard, este 
quarto permite ao hóspede 
disfrutar de uma fantástica 
vista para o oceano.

quarto standard  
com cerca de 32 m2, os 
quartos standard deste 
hotel estão classicamente 
decorado com pisos de 
mármore, secretária e sofá. 
estão equipados com 
telefone, tV com canais por 
cabo, cofre, ar condicio-
nado, casa de banho com 
banheira e secador de 
cabelo.

Suplemento 100€ por adulto 
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8 dias / 7 noites no regime de tudo incluído (preços por pessoa e em euros)

Quarto Datas
Duplo Individual Triplo Criança 2-5 anos Criança 6-11 anos Capacidade

MáximaVenda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo Venda

antecipada catálogo Venda
antecipada catálogo

standard 

18 a 25 Julho 
29 agosto 596 677 731 836 574 651 273 297 434 487

1 a 22 agosto 630 717 791 906 606 689 273 297 452 507

TUdo 
inCLUído
refeições e snacKs
Restaurante Buffet Principal
Pequeno-Almoço: das 07h30 às 10h00
Almoço: das 12h30 às 14h30
Jantar: das 19h30 às 22h00
Snacks: das 10h00 às 11h00 / das 16h00 
às 18h00

bebidas e snacKs 
Pool Bar: das 10h30 às 18h00
Lobby Bar: das 10h00 às 23h00

bebidas incluídas
café, cappuccino, chá, água com e sem 
gás, refrigerantes, limonada, cocktails 
com e sem álcool, cerveja, vinhos e 
outras bebidas alcoólicas locais.    

serViços com custo eXtra 
bebidas importadas. 

Ti

Blue Sea Le Tivoli

das 07h00 
às 23h00

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto, em voo directo em classe eco nómica com 
direito a 1 peça de 15 kg de bagagem; Taxas de aeroporto (115€), de segurança e combustível a 
reconfirmar na emissão; Estadia no regime mencionado; Transfers in e out; Taxas hoteleiras, serviço e 
iVa; seguro assistência + aPs. (upgrade opcional para seguro elite plus +30€).
BEBÉS 0-23 MESES: 50€
o que não está incluído?
taxa de turismo a pagar localmente no hotel: aproximadamente 20€ por pessoa; excursões opcio-

nais; Serviços não mencionados; Taxas de fotografias e filmagens; Despesas de carácter pessoal; 
Gratificações; Despesas de Reserva 20€.
suPlemento de Partida
Classe V incluído; classe W 30€/pessoa; classe C-Confort 45€/pessoa.
Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por favor contacte a sua agência de viagens.
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este hotel de apenas quatro andares oferece-lhe espetaculares vistas sobre a bonita área en-
volvente de agadir, graças à sua localização privilegiada numa colina. 

Apesar do seu aparente isolamento encontra-se apenas a 10 minutos do centro de Agadir, e a 5 minutos da sua praia 
privativa. este hotel de ambiente familiar é ideal para umas férias calmas e relaxadas plenas de conforto. 

todos os quartos deste hotel encontram-se decorados com o tradicional estilo marroquino e equipados com casa de 
banho privada, king-sized bed e varanda ou terraço.

quarto standard
estes quartos têm cerca de 31m2 
com varanda  ou terraço vista jardim 
ou piscina. estão equipados com ar 
condicionado, tV com canais por 
cabo,  sofá cama , casa de banho 
com banheira e secador.

eXterior
Piscina exterior
Piscina exterior para crianças
Jardim
terraço para banhos de sol

comida e bebida
bar
Restaurante (buffet)
snack-bar

actiVidades
campo de ténis
campo Voleibol
ténis de mesa
setas
sauna
spa e centro de bem-estar
ginásio  
Parque infantil
Sala de Jogos

serViços
aluguer de carro
recepção disponível 24 horas
serviços de câmbios
balcão de turismo
sala para bagagem
multibanco no local
serviço de concierge
serviço de lavandaria e engo-
madoria (não incluído na tarifa)
fax / fotocopiadora
barbeiro / salão de beleza
equipa de entretenimento
toalhas de Praia (mediante depó-
sito – 10€)
Wi-fi grátis na recepção 

BLUe SeA 
Le TivoLi 
www.blueseahotels.com

SerViÇoS

650 avaliações

Pontuação de
comentários 6,7/10

Pontuação obtida a partir 
de 1059 comentários
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serpentes, e pela gnaoua, 
música tradicionalmente 
marroquina. 
chegada ao hotel, jantar, e 
restante noite livre. 

DIA 5 
após pequeno-almoço e 
check-out no hotel, par-
tida para taroudant. Pelo 
caminho, paragem nas 
aldeias berberes de Moulay 

brahim&asni. após almoço 
em taroudant, visita à 
cidade conhecida como 
“Pequena marrakech”, 
devido às suas muralhas. 
esta cidade é reconhe-
cida sobretudo pelo seu 
comércio, pelas suas 
muralhas, as mais bem 
preservadas de marrocos, 
e pela profusão de hortas 
e jardins. a viagem segue 

para Agadir onde ficará 
alojado no hotel labranda 
les dunes d’ or. 

DIA 5 -8 
estadia em tudo incluído no 
hotel labranda les dunes 
d’or para que possa relaxar 
e usufruir do calor e das 
belas praias que a baía de 
agadir tem para oferecer. 

ComBinAdo:
CirCUiTo 
+ PrAiA

Itinerário Combinado: 8 dias/7 noites

3 noites
Tudo incluído

4 noites
meia Pensão

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto em voo directo em 
classe económica; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (115€) a re-
confirmar no acto de emissão; Transporte em shuttle com ar condicionado e 
motorista durante todo o itinerário; alojamento nos hotéis mencionados; taxas 
de serviço e entradas nos monumentos descritos; guia locais em essaouira e 
marrakech; seguro de viagens base + aPs (upgrade opcional para seguro elite 
plus +30€).

o que não está incluído?
excursões opcionais; serviços não mencionados no itinerário; taxas de fotogra-
fia e filmagem; Taxas Locais (+/-20€ por pessoa a pagar localmente no hotel); 
Despesas de caracter pessoal; Gratificações. Despesas de Reserva 20€.

Hotéis PreVistos
1 noite  Hotel anezi tower 4*
1 noite  noite les iles essaouira 4*
2 noites  atlas asni 4*
3 noites  Hotel labranda les dunes d’or 4*

refeições 
7 Pequenos-almoços
7 Jantares 
3 almoços
4 dias com bebidas e snacks à descrição

. o produto é válido para um mínimo 
de 4 participantes. 
. Valor por Pessoa e em euros
. lugares limitados 

Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para 
venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por 
favor contacte a sua agência de via-
gens.

dia 1
chegada e recepção no 
aeroporto de agadir e trans-
porte ao hotel anezi tower. 
Jantar no hotel e noite livre. 

dia 2
após o pequeno-almoço 
partida para essaouira. 
durante o percurso, aprecie 
as fantásticas vistas sobre 
a costa do atlântico, onde 
praias de areia fina e rochas 
podem ser contempladas. 
durante o percurso pa-
ragem numa cooperativa 
de óleo de argan para que 
conheça a produção deste 
óleo bastante procurado 
na europa devido às suas 
propriedades benéficas. 
chegada a essaouira e che-
ck in no hotel iles essaouira. 
Jantar no hotel e noite livre. 

dia 3
após o pequeno-almo-
ço, city tour à cidade de 
essaoiura, uma cidade mul-
tifacetada e uma das mais 
bonitas e mais visitadas de 
marrocos. na praça princi-
pal, encontrará um pequeno 
centro urbano onde existem 
diversos cafés, esplanadas, 
restaurantes e pastelarias. 
no antigo porto existem 

exemplos de arquitetura 
portuguesa, herança deixa-
da pelos nossos descobri-
dores.
após o almoço, disfrute da 
vista ao sublime porto de 
pesca, e depois conheça 
as principais atrações desta 
cidade: as muralhas, a 
medina antiga, skala e o 
bastião.
Ao final da tarde, partida 
em direção a marrakech. 
check-in e jantar no hotel 
atlas asni. 

dia 4 
após o pequeno-almoço, 
visita à almedina, uma cida-
de e fortificada. Aqui a visita 
começa pela mesquita de 
Koutoubia de arquitetura 
árabe-andaluz, seguindo-
se o Palácio da bahia com 
os seus pátios e jardins. 
tempo ainda para visitar 
túmulos saadianos, onde 
jazem alguns dos grandes 
sultões da história.
após o almoço, visita aos 
mercados típicos onde 
terá tempo para compras, 
seguindo-se uma visita à 
praça Jemaa El Fna, onde 
se deixará levar pelo bonito 
pôr do sol, pelos afrodi-
síacos encantadores de 

suPlemento 
de Partida
classe V incluído; 
classe W 30€/pessoa; 
classe C-Confort 45€/pessoa.

8 dias / 7 noites no regime de meia Pensão e tudo incluído 
(preços por pessoa e em euros)

COMBINADO Duplo Individual Triplo 1ª Criança 
2-11 anos

Capacidade
Máxima

18 a 25 de Julho 835 1128 780 559
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dia 1
chegada e recepção pelo 
nosso guia no aeroporto de 
agadir. transporte ao hotel 
para alojamento e jantar. 

dia 2
após o pequeno-almo-
ço, partida em direção 
a marrakech. Visita aos 
Jardins de Menera seguido 
de paragem para o almoço. 
Pela tarde, visita aos pontos 
de interesse da almedi-
na de marrakech: bahia 
Palace, túmulos saadianos 
e a praça Jemaa El Fna, 
onde se deixará levar pelo 
bonito pôr do sol e pelos 
afrodisíacos encantadores 
de serpentes. 
Jantar num restaurante 
típico marroquino seguido 
de um espetáculo ao vivo 
de folclore. transporte ao 
hotel. 

dia 3 
após o pequeno-almoço, 
partida para meknes. Pelo 
caminho, paragem em beni 
Mellal, uma cidade fortifica-
da mas bastante moderna 
no seu interior, e em azrou. 
chegada a ifrane, uma 
cidade com 3 parques natu-

rais, sendo bastante rica em 
fauna e flora. Após almoço, 
saída de ifrane em direcção 
a meknes para alojamento 
e jantar. 

dia 4 
Após pequeno-almoço, city 
tour por meknes, cidade 
conhecida como a Versai-
lles de marrocos, fundada 
no final do Séc. XVII por 
Moulay Ismail. A visita 
panorâmica da cidade inclui 
o bab mansour e o bairro 
Judeu. Pela tarde, passeio 
até  às ruinas romanas de 
Volubilis, seguindo viagem 
até fez. chegada e jantar 
no hotel menzeh zalagh.

DIA 5 
Pequeno-almoço no 
hotel. em hora a determinar 
localmente, início da visita 
a fez, a mais antiga cidade 
cultural e espiritual de 
marrocos. Visita à medersa 
Taryne (escola santa) e ao 
exterior da mesquita de 
Karaouine. Paragem para 
almoço. continuação da vi-
sita pela medina antiga com 
destaque para as pequenas 
oficinas onde, utilizando 
formas ancestrais, os 
artesãos produzem das 

mais reconhecidas peças 
do artesanato marroquino. 
Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento. 

dia 6
após o pequeno-almoço, 
saída para rabat, capital 
administrativa de marro-
cos, onde visitará o Royal 
Palace, o mausoléu de 
mohamed V, a torre da 
mesquita de Hassan e Kas-

bah Oudayas. Pela tarde, 
partida para casablanca, 
a maior e mais moderna 
cidade marroquina. aqui, 
realizaremos um pequeno 
city tour que passará pela 
mesquita de Hassan ii. ao 
final da tarde, transporte ao 
hotel. Jantar e alojamento.

dia 7 
Pequeno-almoço no hotel 
e partida para agadir. Pelo 

caminho,  paragem em 
marrakesh para almoçar 
e passear nos mercados. 
Chegada à Agadir. Jantar 
e pernoite no hotel anezi 
tower. 

dia 8
após pequeno-almoço, 
check-out e transporte ao 
aeroporto de agadir. 

Itinerário Circuito: 8 dias/7 noites

CirCUiTo:
CidadeS 
imPeriAiS 7 noites

meia Pensão

o que está incluído?
Passagem aérea lisboa ou Porto/agadir/lisboa ou Porto em voo directo em 
classe económica; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (115€) a re-
confirmar no acto de emissão; Transporte em shuttle com ar condicionado e 
motorista durante todo o itinerário; alojamento nos hotéis mencionados; taxas 
de serviço e entradas nos monumentos descritos; guia locais em essaouira e 
marrakech; seguro de viagens base + aPs (upgrade opcional para seguro elite 
plus +30€).

o que não está incluído?
excursões opcionais; serviços não mencionados no itinerário; taxas de fotogra-
fia e filmagem; Taxas Locais (+/-20€ por pessoa a pagar localmente no hotel); 
Despesas de caracter pessoal; Gratificações. Despesas de Reserva 20€.

Hotéis PreVistos
2 noites  anezi tower 4* 
1 noite le zenith Hotel 4*
1 noite zaki Hotel 4*
1 noite  menzeh zalagh 4*
1 noite  zalagh Kasbah 4*

refeições 
7 Pequenos-almoços
7 Jantares 

. o produto é válido para um mínimo 
de 6 participantes. 
. Valor por Pessoa e em euros
. lugares limitados 

Venda anteciPada
Valores promocionais válidos para 
venda antecipada até 30 abril 2016.
Para estadias de duas semanas por 
favor contacte a sua agência de via-
gens.

suPlemento 
de Partida
classe V incluído; 
classe W 30€/pessoa; 
classe C-Confort 45€/pessoa.

8 dias / 7 noites no regime de meia Pensão
(preços por pessoa e em euros)

CIRCUITO Duplo Individual Triplo 1ª Criança 
2-11 anos

Capacidade
Máxima

18 a 25 de Julho 799 1075 752 539
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marrakech 
com um milhão de habitantes, marrakech 
é das cidades mais emblemáticas de 
marrocos. um traço marcante da cidade 
é o seu trânsito frenético. Por outro lado, 
oferece também tranquilos refúgios em 
praças e parques. Esta cidade fortificada, 
tem na sua almedina toda a essência 
cultural de marrocos, já que nela pode-
mos caminhar pela praça djmeaa el-fna 
onde o visitante terá acesso ao comércio 
local, restaurantes e esplanadas. ainda 
na almedina poderá visitar túmulos de 
saadian, a Koutoubia, o Palácio bahia, e 
os Jardins de Menara.

immouzzer
nenhum pintor conseguiria fazer juz à 
beleza e grandiosidade deste cenário. 
terra natal da tribo ida ou tanane, im-
mouzzer oferece-nos uma paisagem que 
é tanto austera como voluptuosa. desde 
as oliveiras e as amendoeiras, às áridas 
montanhas que ilustram toda a gama 
de cores entre o ocre e o vermelho, até 
chegar ao conhecido “Vale do Paraíso”, 
onde podemos contemplar lindas quedas 
de água. Pelo caminho, visita a uma casa 
tradicional com mais de 100 anos.

agadir 
este passeio é a forma mais cómoda 
de conhecer agadir, já que permitirá 
descobrir o Porto e apreciar a baía através 
do topo da sua Kasbah (antiga cidade 
fortificada). Passeio pelas largas avenidas 
da cidade com passagem pelo principal 
mercado, seguindo-se uma visita aos 
principais monumentos: mesquita moha-
med V, igreja de st. anna, e a sinagoga 
el beth.

taroudant 
taroudant, apelidada de “Pequena 
marrakech” devido às suas muralhas e 
à animada Praça assarag, uma espécie 
de Praça Jemaa El Fna em miniatura. É 
conhecida sobretudo pelo seu comér-
cio, pelas suas muralhas de 7,5 km que 
incluiem 130 torres, 19 bastiões, 5 portas 
de estilo mourisco e um castelo.  

1

2

4

3

5

6

7

PASSeioS oPCionAiS

essaouira
Essaouira é uma pacata cidade fortifi-
cada do litoral,  a não perder durante 
a sua viagem a marrocos. antigo 
porto comercial fenício, baptizado 
pelos Portugueses de “mogador”. o 
seu centro histórico, classificado pela 
unesco como Património mundial em 
2009 é uma mistura de cidade medieval 
do século XViii com a cultura actual 
marroquina.
em essaouira pode visitar os mercados 
de peixe e a lota onde chegam os bar-
cos, os antigos portos, as várias torres 
de defesa, o bastião, as antigas peças 
de artilharia portuguesa, assim como a 
primitiva igreja.

aPesar das suas Vastas Praias ao longo da costa do oceano atlânti-
co, marrocos destaca-se Pela riqueza cultural, internacionalmente 
reconHecida. as actiVidades abaiXo ProPostas, dar-lHe-ão a conHecer 

as singularidades, tradições e belezas desta região. 

Passeio de moto 4 
se preferir atividades com mais adre-
nalina, poderá fazer um passeio pelos 
trilhos existentes em agadir com um guia 
especializado lhe mostrará o melhor que 
esta cidade tem para oferecer.

Passeio de camelo 
 aprecie a paisagem enquanto experien-
cia um passeio de camelo. num bonito 
cenário de campo um guia especializa-
do irá conduzi-lo nesta segura e nova 
experiência.
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a - organização
a organização técnica das viagens constantes no sitio www.ego-
travel.com e dos programas de viagens publicados nos catálogos, 
folhetos ou promoções a este associados, foram realizadas por 
ego travel - amo Viagens, s.a., com sede no Parque de em-
presas, 24, 7900-571 Ferreira do Alentejo, com o capital social de 
€100.000, matriculada na conservatória de registo comercial de 
Lisboa N.º 9616/2011, Contribuinte Fiscal N.º 509 841 813 e com 
o rnaVt (registo nacional de agência de Viagem n.º 3417, com
escritório na Av. António Serpa N.º 32 9º B, 1015-027).

b - inscrições
no acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor percentual 
sob o total, referido no acto de cada inscrição. este valor de de-
pósito poderá variar em função do tipo de produto contratado, no-
meadamente nos que exigem emissão de passagem aérea ou ga-
rantia de disponibilidade, preço e também da forma de pagamento 
escolhida pelo próprio cliente. (Nunca inferior a 25% do total).
A confirmação dos serviços solicitados pelo cliente será informada 
em cada acto de inscrição, podendo ficar confirmada utilizando 
disponibilidades próprias e geridas pela ego travel - amo Via-
gens, S.A ou poderá ficar condicionada à obtenção da confirma-
ção dos serviços solicitados por parte de outros fornecedores.
Nas operações charter a sinalização poderá ser de 30% ou su-
perior.
a ego travel - amo Viagens, s.a. reserva-se no direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas 
condições acima mencionadas.

c - desPesas de reserVa
Por cada reserva serão cobradas as seguintes verbas (não reem-
bolsáveis):
despesas de reserva - €20,00.

d - desPesas de alteração ou reemissão
Por cada alteração ou reemissão (nomes, datas, tipo de alojamen-
to, viagem, etc.) será cobrada uma taxa, no mínimo, de €30,00 não 
reembolsáveis.
nota: o ponto d não é aplicado quando existem despesas de alte-
ração ou reemissões de casos específicos mencionados e/ou de-
terminados pela ego travel - amo Viagens, s.a.. no caso de bilhe-
tes de avião iata será cobrada a taxa correspondente à alteração 
ou reemissão efetuada exigida pela companhia aérea em questão, 
assim como no caso de emissão de bilhetes de transportes maríti-
mos (cruzeiros) onde também será cobrada a taxa correspondente 
à alteração ou reemissão exigida pela companhia de cruzeiros que, 
em muitos casos, corresponde a uma nova reserva.

e - cessão da inscrição
1. o cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para
a viagem organizada, desde que informe a agência vendedora e
consequentemente a organizadora, por forma escrita, até 7 dias
antes da data prevista para a partida e que tal cessão seja possível 
nos termos dos regulamentos de transporte aplicáveis à situação 
e os diferentes fornecedores de serviços da viagem aceitem a sua 
substituição.
2. quando se trate de cruzeiros e viagens aéreas de longo curso, o
prazo previsto no número anterior é alargado para 15 dias.
3. a cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e 
o cessionário pelo pagamento integral do preço da viagem e pelos
eventuais encargos adicionais originados pela mesma.
4. a ego travel - amo Viagens, s.a. ressalva-se o direito de não 
aplicar esta condição sempre que se trate de viagens organizadas
que incluam transporte aéreo em companhias aéreas regulares ou 
transportes marítimos em companhias de cruzeiros na medida em 
que estas reservas são pessoais e intransmissíveis.

f - desistÊncias/cancelamentos
1. O cliente pode sempre desistir da viagem previamente confirma-
da, devendo a agência vendedora solicitar por escrito o respectivo
cancelamento à operadora/organizadora.
2. o cliente será responsável por todos os encargos a que a desis-
tência dê lugar e ainda acrescidos de uma percentagem de 15% 
do valor total. Os encargos terão que ser devidamente justificados, 
descriminando todos os valores assumidos pela operadora/orga-
nizadora aos respectivos prestadores de serviços (Hotéis, compa-
nhias aéreas, companhias de seguro e demais envolvidos).
3. caso os clientes já tenham pago algum valor a título de sina-
lização de reserva, o mesmo será devolvido deduzindo todos os
encargos mencionados no ponto 2.
4. em caso de cancelamento de programas em voos charter terão
os seguintes gastos:
4.1 cancelar até 30 dias antes do inicio dos serviços: consultar
o ponto 2)
4.2 Cancelar entre 30 e 15 dias antes do inicio dos serviços: 50%
do valor total
4.3 Cancelar 15 dias antes do inicio dos serviços: 100% do valor 
total
5. Em caso de uma inscrição ter Condições particulares de Cance-
lamento, e que sejam diferentes das acima mencionadas, as mes-
mas deverão ser informadas por escrito pela operadora à agência 
vendedora no momento da confirmação dos serviços.
6. No caso específico de cancelamentos abrangidos pelo seguro 
de viagem englobado nas viagens organizadas dos programas da 
ego travel - amo Viagens, s.a., o cliente deverá activar de ime-
diato o seguro indicando com clareza o nome da pessoa segura, 
idade, morada, contacto telefónico, motivo de cancelamento/de-
sistência devidamente justificado e nome da agência organizado-
ra, para que a seguradora analise e reembolse, se assim for o caso, 
directamente o cliente. neste caso a ego travel - amo Viagens,
s.a. emitirá factura com despesas de cancelamento de acordo
com o estipulado nas alíneas anteriores.

g - mudanças
caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para uma deter-
minada data ou viagem, desejar mudar a sua inscrição para outra 
viagem organizada ou para a mesma com data de partida diferen-
te, deverá pagar a taxa de “despesas de alteração ou reemissão” 
(ponto d). contudo, esta alteração terá que ser permitida pelos 
fornecedores e prestadores de serviços envolvidos, pois a sua não 
aceitação desta alteração, fica sujeito às despesas e encargos pre-
vistos na rubrica “desistências/cancelamentos” (ponto f).

H - alterações de itinerário
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as 
horas de partida, substituir o tipo de aeronave e/ou a companhia 
aérea, navio e/ou companhia de cruzeiro, suprimir ou substituir 
portos de escala e ainda substituir qualquer dos hotéis previstos 
por outros de categoria e localização similar. se circunstâncias 
imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes 
terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.

i - Preço
todos os preços mencionados no programa, salvo se mencionado 
outro, quer sejam pacote, quer sejam serviços sem transporte in-
cluído ou de apenas transporte, são sempre por pessoa. no caso 
de venda apenas só de estada (hotel / apartamento) e quando não 
houver indicação contrária no programa, o preço mencionado é 
por pessoa e por noite. o preço a pagar é exatamente o que está 
publicado, nas condições e classes e/ou categorias apresentadas.

J - ALTERAÇÕES AO PREÇO
1. os preços constantes do programa estão baseados nos cus-
tos de serviços e taxas de câmbio vigentes à data de publicação 
de cada programa, pelo que estão sujeitos a alteração legais que 
resulte das variações no custo da aeronave ou outros transportes,
do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. 
Em viagens organizadas, sempre que se verifique uma alteração 
ao preço e/ou taxas, 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 con-
dições que os previstos na rubrica “impossibilidade de cumpri-
mento” (ponto K). a ego travel - amo Viagens, s.a. ressalva-se
o direito de publicar tais alterações em www.egotravel.com como 
forma de garantir a informação atempada dos clientes respeitando 
o prazo legal de 20 dias antes da data de partida ou imediatamente
após a informação dada pelos fornecedores quer sejam eles com-
panhia aéreas, unidades hoteleiras ou outros.

2. atendendo às alterações ao preço, podem existir diferenças
de preços nos canais de venda da agência organizadora, como
sejam sistemas de reservas por telefone, portais na internet e nas 
próprias agências de viagens vendedoras resultantes da gestão
comercial individual do programa alheia à agência organizadora.

K - imPossibilidade de cumPrimento
se 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 desistir da viagem 
sem qualquer penalização, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar por escrito 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 reem-
bolsado da respetiva diferença.

l - mínimo de ParticiPantes
a agência organizadora reserva-se o direito de cancelar a viagem 
organizada caso o número de participantes seja inferior ao míni-
mo exigido. nas operações charter o breakeven é calculado numa 
ocupação percentual de 85% do espaço total disponível. Nestes 
casos, o cliente será informado por escrito do cancelamento com 
pelo menos 8 dias de antecedência, não havendo neste caso es-
pecífico, responsabilidade civil da agência pela rescisão.

m - 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 sua substituição 
por outros equivalentes, confere ao cliente o direito de ser reembol-
sado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos 
efetivamente prestados.
contudo, esta anomalia deverá ser comunicada de imediato à 
agência organizadora para que esta possa assegurar, em tempo 
útil, a prestação de serviços equivalentes aos contratados.

n - reclamações
somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por 
escrito à agência onde se efetuou a reserva e liquidação total da 
viagem e num prazo não superior a 20 dias após o termo da pres-
tação dos serviços. as mesmas só poderão ser aceites desde que 
tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis, 
guias, agentes locais, companhias aéreas, companhias de cru-
zeiro, etc.) durante o decurso da viagem ou estada, exigindo dos 
mesmos os respetivos documentos comprovativos da ocorrência.

a ego travel - amo Viagens, s.a. aderiu ao Provedor do cliente 
das agências de Viagens, assim sendo, as reclamações deverão 
ser apresentadas no prazo máximo de 20 dias a contar do fim da 
viagem a que respeita, por escrito, para a seguinte morada:

ProVedor do cliente
rua duque de Palmela, 2, 1º dto, 
1250-098 Lisboa.

as reclamações são objeto de apreciação 
preliminar de modo a avaliar a sua admissi-
bilidade sendo indeferidas aquelas que manifestamente sejam de 
má-fé ou desprovidas de fundamento. as decisões do Provedor 
do cliente são sempre comunicadas por escrito à agência em cau-
sa e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 
30 dias a contar da notificação da decisão.

o - bagagem
a ego travel - amo Viagens, s.a. é responsável pela bagagem 
nos termos legais. o passageiro tem a obrigação de reclamar junto 
da entidade prestadora dos serviços, no momento da subtração, 
deterioração ou destruição da bagagem. no transporte internacio-
nal, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita 
por escrito ao transportador mediatamente após a verificação do 
dano, e no máximo de 7 dias a contar da sua entrega. a responsa-

bilidade da agência só poderá ser acionada mediante a apresen-
tação do comprovativo da reclamação prevista no número anterior 
“reclamações” (ponto n).

P - resPonsabilidade
a responsabilidade da agência organizadora das viagens cons-
tantes deste programa e emergentes das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na 
companhia de seguros allianz, com a apólice nº 200913776 nos 
termos da legislação em vigor.

q - documentação
o cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação 
pessoal ou familiar (passaporte, bilhete de identidade, documenta-
ção militar, autorização para menores, vistos, certificados de vaci-
nas e/ou outros eventualmente exigidos). a cédula pessoal não é 
um documento válido para transpor as fronteiras portuguesas. a 
ego travel - amo Viagens, s.a. declina qualquer responsabilidade 
pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada 
ao cliente em país estrangeiro e/ou não autorização de embarque 
por parte das companhias aéreas ou de cruzeiro; nestes casos 
aplicam-se as condições estabelecidas na rubrica “desistências/
cancelamentos” (ponto f), sendo ainda da responsabilidade do 
cliente todo e qualquer custo adicional que tal situação acarretar, 
i.e. os danos provocados pela falta de documentação do clien-
te serão da exclusiva responsabilidade do mesmo, devendo as 
eventuais despesas dai decorrentes correr por sua conta e risco, 
em particular os gastos de anulação por desistência, assim como 
os danos produzidos pela interrupção da viagem e eventual re-
patriação.

r - Horas de cHegada e Partida
as horas de chegada e partida em cada cidade / porto de escala 
mencionadas nos bilhetes e nos vouchers estão indicadas em hora 
local do respetivo país e de acordo com os horários das compa-
nhias transportadoras à data de impressão/publicação do progra-
ma de viagem pelo que estão sempre sujeitos a alteração, o que 
poderá ocorrer no próprio dia da viagem. nas viagens feitas total 
ou parcialmente de autocarro, as horas indicadas e de duração são 
aproximadas. em todos os meios de transporte ressalvam-se os 
atrasos resultantes de razões técnicas, meteorológicas ou outras 
relacionadas quer com os próprios meios de transporte, quer com 
as empresas transportadoras.

s - Hotéis/aPartamentos/quartos/camarotes
é de total e inteira responsabilidade do cliente a informação do 
número de pessoas (adultos + crianças + bebés) e respectiva data 
de nascimento das pessoas que irão ocupar o quarto/apartamen-
to. no caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas 
a unidade hoteleira poderá oficialmente recusar a sua entrada. Os 
preços apresentados nos programas são por pessoa e estão ba-
seados na ocupação do quarto duplo standard. nem todos os ho-
téis dispõem de quarto triplo, sendo por isso colocada num quarto 
duplo uma cama extra, podendo esta não ser de idêntica qualida-
de e conforto. quando se trata de quartos equipados com duas 
camas largas ou de casal considera-se que na maioria dos casos 
o triplo é constituído por apenas aquelas duas camas. a relação de 
hotéis e apartamentos constantes do programa é indicativa bem
assim como a sua categoria. No caso específico dos cruzeiros, os 
camarotes triplos e quádruplos, serão compostos por duas camas 
acrescidas de um ou dois beliches e /ou sofá-cama.

t - Horário
as horas de entrada e de saída no primeiro e último dia serão em 
função do primeiro e último serviço. regra geral e internacional, 
nos hotéis, os quartos podem ser utilizados a partir das 14h00 do 
dia de chegada e deverão ser deixados livres às 12h00 do dia de 
saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se, normalmente, pe-
las 17h00 do dia da chegada sendo que deverão ficar livres até 
às 10h00 do dia de saída. a entrega das chaves é feita dentro do 
horário normal de funcionamento na receção ou em local a indicar.

U - REGIME DE ALOJAMENTO
nas viagens organizadas em regime de sa (só alojamento), aPa 
(alojamento e pequeno-almoço), mP (alojamento, pequeno-almo-
ço e jantar), Pc (alojamento, pequeno-almoço, almoço e jantar) e 
ti (tudo incluído), nunca estão incluídas nos preços as refeições 
que coincidam com as horas de voo, transporte de e para os 
aeroportos ou de espera de ligações. regra geral e salvo outra 
indicação, os regimes de mP, Pc e ti não incluem bebidas e extras 
de carácter pessoal.

V - condições Para crianças
nas viagens organizadas assim como no transporte aéreo serão 
mencionadas em cada programa as diferentes condições a aplicar 
às crianças, em função da sua idade ou do numero de crianças 
que possam estar a partilhar o mesmo programa.

W - taXas de aeroPorto, segurança e sobretaXa de 
combustíVel
os preços dos programas de viagem publicados pela ego travel - 
amo Viagens, s.a. já incluem taxas de aeroporto, portuárias, segu-
rança (YP) e sobretaxa de combustível (Yq) com base em valores 
determinados à data da publicação do mesmo estando sujeito a 
alteração legal conforme indicado na rubrica “alterações ao Preço” 
(ponto J). Quando por motivos alheios à agência organizadora não 
seja possível incorporar no preço as taxas de aeroporto ou outros 
locais, as mesmas serão sempre informadas, a título indicativo, 
junto ao programa.

X - iVa
Os preços mencionados nos programas refletem já o Imposto de 
Valor acrescentado conforme estipulado nos diversos casos em 
que se apliquem e respectivas leis em vigor.

Y - Validade
Programas válidos de acordo com as datas mencionadas em cada 
programa.

data de Publicação
1 de dezembro de 2015.

condições gerais
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