
 

 

México Arqueológico
                                                  

povoações indígenas, folclore e arte colonial, na sua excelente gastronomia e também por uma riqueza natural 

composta pelos vulcões da meseta central e pel
 

 

Programa de Viagem 
 
1º. Dia  ●    Lisboa / Madrid / México
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 05
Ibéria  com destino a Madrid. Chegada pelas 09h15.
13h25 também em avião da Ibéria 
18h30 .Assistência e transporte em, viatura privada com AC e serviços de Guia local para o
4**** (www.hotelescortes.com)

 

México Arqueológico
                                                  14 DIAS / 11 NOITES  

Poucos lugares do Mundo causam tanto espanto 

como o México. O país apresenta uma diversidade 

na sua geografia que comporta todas as 

formações geológicas do 

1.972.552 Kms de área, mais de 60% do seu 

território encontra

a Leste e Oeste por montanhas. O México tem 

mais de 9.000 Kms de litoral e é banhado pelos 

dois oceanos, Atlântico e Pacífico.

conhecido pelas suas praias paradisíacas de mar 

azul turquesa e areal branco como Acapulco, 

Cancun ou Riviera Maya, este país tem muito mais 

para oferecer já que é o expoente máximo de 

civilizações como a Maia, a Tolteca e a 

Caracteriza-se por uma riqueza cultural reflectida 

em cidades coloniais e complexos arqueológicos, 

povoações indígenas, folclore e arte colonial, na sua excelente gastronomia e também por uma riqueza natural 

composta pelos vulcões da meseta central e pela selva no estado de Chiapas. 

Lisboa / Madrid / México 
o Aeroporto de Lisboa pelas 05h00 para formalidades de embarque e partida às 06h55

. Chegada pelas 09h15. (hora local +1 que em Lisboa). Mu
Ibéria com destino à Cidade do México (refeições e bebi

Assistência e transporte em, viatura privada com AC e serviços de Guia local para o
hotelescortes.com). Jantar e alojamento. 

 
  2º. Dia ● Cidade do México
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio no 
Tour, em autocarro de turismo com Ar Condicionado e 
Guia local, para visitar os principais pontos de 
interesse turístico da capital mexicana. A Praça da 
Constituição, mundialmente conhecida por 
flanqueada pelo Palácio Nacional e pela Catedral 
segunda maior do Mundo, apenas superada pela Praça 
Vermelha de Moscovo. O Parque Chapultepec, o 
pulmão da cidade, com os seus lagos, museus, jardins 
zoológico e botânico. O Museu de Antropologia 
dos maiores e mais importantes do país, onde nos será 
explicada a história da formação do País. 
Restaurante do Museu. Jantar e alojamento no Hotel.
 

México Arqueológico 

Poucos lugares do Mundo causam tanto espanto 

como o México. O país apresenta uma diversidade 

na sua geografia que comporta todas as 

formações geológicas do hemisfério oeste. Com 

1.972.552 Kms de área, mais de 60% do seu 

território encontra-se no planalto central, cercado 

a Leste e Oeste por montanhas. O México tem 

mais de 9.000 Kms de litoral e é banhado pelos 

dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Sobejamente 

onhecido pelas suas praias paradisíacas de mar 

azul turquesa e areal branco como Acapulco, 

Cancun ou Riviera Maya, este país tem muito mais 

para oferecer já que é o expoente máximo de 

civilizações como a Maia, a Tolteca e a Azteca. 

se por uma riqueza cultural reflectida 

em cidades coloniais e complexos arqueológicos, 

povoações indígenas, folclore e arte colonial, na sua excelente gastronomia e também por uma riqueza natural 

mbarque e partida às 06h55 em avião da 
(hora local +1 que em Lisboa). Mudança de avião e partida às 

com destino à Cidade do México (refeições e bebidas a bordo). Chegada pelas 
Assistência e transporte em, viatura privada com AC e serviços de Guia local para o Hotel Holiday Inn Zócalo 

Cidade do México 
buffet servido no Hotel e inicio no 

Tour, em autocarro de turismo com Ar Condicionado e 
Guia local, para visitar os principais pontos de 
interesse turístico da capital mexicana. A Praça da 
Constituição, mundialmente conhecida por Zócalo, 

alácio Nacional e pela Catedral - é a 
segunda maior do Mundo, apenas superada pela Praça 
Vermelha de Moscovo. O Parque Chapultepec, o 
pulmão da cidade, com os seus lagos, museus, jardins 
zoológico e botânico. O Museu de Antropologia - um 

importantes do país, onde nos será 
explicada a história da formação do País. Almoço no 
Restaurante do Museu. Jantar e alojamento no Hotel. 



 
4º. Dia ● Cidade do México / Puebla
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel
Igreja de Santo Domingo, famosa pela sua Capela do 
Visita da cidade e Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação para Oaxaca
alojamento no Casa Conzatti 4**** 

nacionais - cidade que, pela sua concepção e ar
Espanha. Jantar e alojamento no Hotel.
 
 
6º. Dia ● Oaxaca / Tehuantepec  
Após o Pequeno Almoço americano, saída do para uma visita à 
de Tule, que se diz ter mais de 2.000 anos. À chegada a Mitla, visita do parque arqueológico, lugar consagrado às 
cerimónias religiosas dos Zapotecas e Mixtecas, onde abundam elementos geométricos e desenhos abstratos de 
grande beleza. Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação da viagem para Tehuantepec
o país tem a sua largura mínima e é também a menor distância entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico (200 

 
 3º. Dia ● México / Teotihuacan / México
Após o Pequeno Almoço
saída em autocarro de turismo com Ar condicionado 
e Guia local, em direcção a Teotihuacan para uma 
visita às Pirâmides do Sol e da Lua, a Avenida d
Mortos, e o Templo de Quetzalcoatl. Almoço servido 
no Restaurante Típico Quinto 
Arqueológica. De tarde, iniciaremos o nosso regresso 
à cidade do México visitando a Basílica de 
Guadalupe, local de peregrinação obrigatória para 
toda a América Latina. Visitaremos a Basílica antiga e 
nova construída pelo grande Arquitecto Mexi
Pedro Ramirez Vázquez também responsável pela 
construção do Museu de Antropologia. 
alojamento no Hotel.
 

Cidade do México / Puebla / Oaxaca -   (470 Kms) 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, saída para Puebla  - cidade recheada de história colonial
Igreja de Santo Domingo, famosa pela sua Capela do Rosário - uma das mais significativas da Arte Barroca mexicana
Visita da cidade e Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação para Oaxaca
alojamento no Casa Conzatti 4**** (www.casaconzatti.com.mx). 

 

 5º. Dia ● Estadia em Oaxaca
Pequeno Almoço
saída para visitar a famosa zona arqueológica 
de Monte Alban. 
um dos maiores monumentos do continente 
americano. Construída no cimo de uma 
montanha que os sacerdotes nivelaram. O 
conjunto é formad
Observatório Astronómico, Pirâmides e mais de 
100 túmulos. 
local. De tarde, visita à cidade de Oaxaca, terra 
natal de Benito Juárez

pela sua concepção e arquitectura, nos faz sentir como que numa qualquer pequena cidade de 
Jantar e alojamento no Hotel. 

Oaxaca / Tehuantepec  -   (251 Kms) 
Após o Pequeno Almoço americano, saída do para uma visita à zona arqueológica de Mitla, parando em 
de Tule, que se diz ter mais de 2.000 anos. À chegada a Mitla, visita do parque arqueológico, lugar consagrado às 
cerimónias religiosas dos Zapotecas e Mixtecas, onde abundam elementos geométricos e desenhos abstratos de 

o servido num restaurante local. De tarde, continuação da viagem para Tehuantepec
o país tem a sua largura mínima e é também a menor distância entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico (200 

Kms). Jantar e alojamento no Hotel Calli 3*** 
 

 

7º. Dia ● Tehuantepec / San Cristobal
Pequeno Almoço americano no Hotel e partida em direcção a San 
Cristobal de Las Casas. Em rota, faremos uma excitante viagem em 
lancha através do Cañon del Sumidero, maravilha geológica formada 
pelas águas do rio. As suas vertentes superam, em algumas partes, os 
800 metros sobre o nível das águas do rio. Segundo a lenda, os 
indígenas Chiapanecos preferiam atirar
do que serem feitos prisioneiros pelos espanhóis. 
num Restaurante Típico local. De tarde, prosse
Cristóbal de las Casas, antiga capital do estado e à qual 
chamar-se Cidade Real. A cidade combina o seu património cultural 
com a uma forte cultura indígena. As lindas e coloridas vestimentas 
caracterizam cada grupo étnico. Podemos o
onde habitualmente vendem produtos regionais, fru
medicinais, vegetais, artesanato, etc. 
Diego de Mazareigos 4**** (www.dieg

México / Teotihuacan / México 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, 
saída em autocarro de turismo com Ar condicionado 
e Guia local, em direcção a Teotihuacan para uma 

des do Sol e da Lua, a Avenida dos 
Mortos, e o Templo de Quetzalcoatl. Almoço servido 
no Restaurante Típico Quinto Sol na Zona 
Arqueológica. De tarde, iniciaremos o nosso regresso 
à cidade do México visitando a Basílica de 
Guadalupe, local de peregrinação obrigatória para 
toda a América Latina. Visitaremos a Basílica antiga e 
nova construída pelo grande Arquitecto Mexicano 
Pedro Ramirez Vázquez também responsável pela 
construção do Museu de Antropologia. Jantar e 
alojamento no Hotel. 

cidade recheada de história colonial como a 
uma das mais significativas da Arte Barroca mexicana. 

Visita da cidade e Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação para Oaxaca. Chegada. Jantar e 

Estadia em Oaxaca 
Pequeno Almoço americano servido no Hotel e 
saída para visitar a famosa zona arqueológica 
de Monte Alban. Esta antigo cidade Zapoteca é 
um dos maiores monumentos do continente 
americano. Construída no cimo de uma 
montanha que os sacerdotes nivelaram. O 
conjunto é formado pela Grande Praça, o 
Observatório Astronómico, Pirâmides e mais de 

Almoço servido num restaurante 
local. De tarde, visita à cidade de Oaxaca, terra 
natal de Benito Juárez, um dos maiores heróis 

nos faz sentir como que numa qualquer pequena cidade de 

zona arqueológica de Mitla, parando em rota na árvore 
de Tule, que se diz ter mais de 2.000 anos. À chegada a Mitla, visita do parque arqueológico, lugar consagrado às 
cerimónias religiosas dos Zapotecas e Mixtecas, onde abundam elementos geométricos e desenhos abstratos de 

o servido num restaurante local. De tarde, continuação da viagem para Tehuantepec - local onde 
o país tem a sua largura mínima e é também a menor distância entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico (200 

Kms). Jantar e alojamento no Hotel Calli 3*** (www.hotelcalli.com). 

Cristobal de las Casas   -  (405 Kms) 
Pequeno Almoço americano no Hotel e partida em direcção a San 

de Las Casas. Em rota, faremos uma excitante viagem em 
Sumidero, maravilha geológica formada 

pelas águas do rio. As suas vertentes superam, em algumas partes, os 
800 metros sobre o nível das águas do rio. Segundo a lenda, os 

dígenas Chiapanecos preferiam atirar-se do alto das suas vertentes 
do que serem feitos prisioneiros pelos espanhóis. Almoço servido 
num Restaurante Típico local. De tarde, prosseguiremos para San 

asas, antiga capital do estado e à qual costumava 
se Cidade Real. A cidade combina o seu património cultural 

com a uma forte cultura indígena. As lindas e coloridas vestimentas 
caracterizam cada grupo étnico. Podemos observa-los no Mercado 

tualmente vendem produtos regionais, frutas, ervas 
medicinais, vegetais, artesanato, etc. Jantar e alojamento no Hotel 

diegodemazariegos.com.mx). 



secreta, o Fabuloso tumulo Real, com um sarcófago monolítico gravado lindíssimo, o Palácio com 4 esplêndidas torres 
que serviram provavelmente como obse
assim como muitos outros edifícios. Almoço num restaurante local
alojamento no Hotel Plaza Campeche 4****
 

paradisíaca banhada por águas de sete matizes em tons de turquesa. É um dos recursos turísticos mais importantes do 
país com infraestrutura da mais alta qualidade. 
em regime de Tudo Incluído. 
 

8º. Dia ● San Cristobal de las Casas / Palenque
Pequeno Almoço americano servido no Hotel e partida para uma visita 
às comunidades indígenas de San Juan Chamula e Zinaca
povos mayas que foram estudados pelos antropólogos durante 
muitos anos e onde o habitantes actuais tentam resistir à chegada 
inevitável do turista. Almoço. De tarde, continuação em direcção a 
Palenque. Em rota, para além de poder admirar a imensa 
biodiversidade vegetal, visitaremos as impressionantes e belas 
Cascatas de Água Azul, localizadas no meio da selva e rodeadas de 
exuberante vegetação. As águas descem através da montanha numa 
rápida sucessão de cascatas e  cores tendo por cor mais predominante 
o azul turquesa. Chegada a Palenque. Jantar
Misión Palenque 4**** (www.hotelesmission.com.mx

 
 
 
9º. Dia ● Palenque / Campeche  -  (350 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio de um Tour pela 
cidade de Palenque situada num balcão natural que abre as suas 
extraordinárias cortinas para a selv
pináculo nos séculos VI a VIII aC. Os seus edifícios mais notáveis são : 
o Templo das Inscrições, uma Majestosa Pirâmide com uma cripta 

secreta, o Fabuloso tumulo Real, com um sarcófago monolítico gravado lindíssimo, o Palácio com 4 esplêndidas torres 
que serviram provavelmente como observatórios, os Templos da Cruz e da Cruz Florida, o Templo de Jaguar e do Sol, 
assim como muitos outros edifícios. Almoço num restaurante local. De tarde, continuação para Campeche. Jantar e 

Plaza Campeche 4**** (www.hotelplazacampeche.com). 

 
 
10º. Dia ●  Campeche / Uxmal / Mérida   
Pequeno Almoço americano servido e no Hotel e Tour de visita 
panorâmica aos principais pontos de interesse turístico desta bela 
cidade amuralhada de Campeche.  Partida em direcção a Uxmal para 
uma visita ao seu centro arqueológico
clássica dos Mayas e seus edifícios principais: a Pirâmide do Adivinho, 
o Palácio dos Governadores e o Quadrilátero das Freiras 
servido num restaurante típico local. De tarde, continuação da nossa 
viagem para Mérida – também conhecida pela  
faremos um Tour panorâmico de orientação, destacando
Monumento à Pátria, a Praça Principal, a Catedral e 
Governo, o Palácio Municipal e Casa de Montejo
no Hotel El Castellano 4**** (www.hotelelcastellano.com
 
 
 

 
11º. Dia ● Mérida / Chichen Itza / 
 Pequeno Almoço americano
direcção a Chichen Itza, ao notável centro cerimonial da 
Cultura Maya, situado a Este da cidade de 
majestosidade dos seus edifícios. A construção da Pirâmide 
de Kukulkan pode interpretar
Calendário Maya. Neste Edifício, nos equinócios do Sol, pode 
ser observado um fenómeno espectacular, calculado com 
grande precisão, a silhueta de uma serpente encapelada. 
Outros edifícios imponentes são : o Jogo da Bola, o Templo 
dos Tabuleiros, a Casa Colorida, O Caracol ou Observatório e 
o Mercado. Existem também dois maravilhosos Cenotes o 
Sagrado e o X’Tloloc que abasteciam de ág
habitantes. Almoço servido num Restaurante Típico local. De 
tarde, continuação em direcção a 

paradisíaca banhada por águas de sete matizes em tons de turquesa. É um dos recursos turísticos mais importantes do 
país com infraestrutura da mais alta qualidade. Alojamento no Hotel Grand Oasis Cancun

de las Casas / Palenque - (200 Kms) 
servido no Hotel e partida para uma visita 

às comunidades indígenas de San Juan Chamula e Zinacantan, dois 
que foram estudados pelos antropólogos durante 

muitos anos e onde o habitantes actuais tentam resistir à chegada 
De tarde, continuação em direcção a 

para além de poder admirar a imensa 
visitaremos as impressionantes e belas 

ascatas de Água Azul, localizadas no meio da selva e rodeadas de 
s descem através da montanha numa 

rápida sucessão de cascatas e  cores tendo por cor mais predominante 
o azul turquesa. Chegada a Palenque. Jantar e alojamento no Hotel 

www.hotelesmission.com.mx). 

(350 Kms) 
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio de um Tour pela 
cidade de Palenque situada num balcão natural que abre as suas 

va. Cidade Maya alcançou o seu 
C. Os seus edifícios mais notáveis são : 

o Templo das Inscrições, uma Majestosa Pirâmide com uma cripta 
secreta, o Fabuloso tumulo Real, com um sarcófago monolítico gravado lindíssimo, o Palácio com 4 esplêndidas torres 

rvatórios, os Templos da Cruz e da Cruz Florida, o Templo de Jaguar e do Sol, 
De tarde, continuação para Campeche. Jantar e 

Mérida   -  (250 Kms) 
servido e no Hotel e Tour de visita 

panorâmica aos principais pontos de interesse turístico desta bela 
cidade amuralhada de Campeche.  Partida em direcção a Uxmal para 
uma visita ao seu centro arqueológico - exemplo da era clássica e pós-

s e seus edifícios principais: a Pirâmide do Adivinho, 
o Palácio dos Governadores e o Quadrilátero das Freiras - Almoço 
servido num restaurante típico local. De tarde, continuação da nossa 

também conhecida pela  Cidade Branca, onde 
mos um Tour panorâmico de orientação, destacando-se o 

Monumento à Pátria, a Praça Principal, a Catedral e o Palácio do 
Governo, o Palácio Municipal e Casa de Montejo.  Jantar e alojamento 

www.hotelelcastellano.com). 

Mérida / Chichen Itza / Cancun  -  (220 Kms) 
americano servido no Hotel e partida em 

direcção a Chichen Itza, ao notável centro cerimonial da 
ste da cidade de Mérida.  Grande 

majestosidade dos seus edifícios. A construção da Pirâmide 
de Kukulkan pode interpretar-se como um símbolo do 
Calendário Maya. Neste Edifício, nos equinócios do Sol, pode 
ser observado um fenómeno espectacular, calculado com 

, a silhueta de uma serpente encapelada. 
Outros edifícios imponentes são : o Jogo da Bola, o Templo 
dos Tabuleiros, a Casa Colorida, O Caracol ou Observatório e 
o Mercado. Existem também dois maravilhosos Cenotes o 
Sagrado e o X’Tloloc que abasteciam de água os antigos 
habitantes. Almoço servido num Restaurante Típico local. De 
tarde, continuação em direcção a Cancun, uma península 

paradisíaca banhada por águas de sete matizes em tons de turquesa. É um dos recursos turísticos mais importantes do 
Grand Oasis Cancun 4**** (oasishotelstels.com) 



Manhã livre. Em hora a informar localmente
e partida às 12h05 com destino à 
Ibéria com destino a Madrid. Refeições e bebidas servidas a bordo.
 
 
14º. Dia ● Madrid / Lisboa 
Chegada pelas 07h50. Mudança de avião e emba
Chegada pelas 09h10. 
 

Fim da Viagem 
 

Mínimo de 30 Participantes para c
 
O Programa inclui : 
 
● Passagem aérea, classe turística, Lisboa / Madrid / México + Cancún / 
● 12 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares
● Pensão completa durante toda a viagem como indicado no programa
● Todos os transferes e excursões em viatura privada com AC
● Serviços de Guia oficial (em português ou castelhano) durante toda a viagem
● Todas as entradas em Museus e zonas arqueológicas indicados no programa
● Cruzeiro em lancha no Cañon del Sumidero
● Seguro de Assistência em Viagem no valor d
● Acompanhamento permanente por um Delegado da Booking Travel
● Todas as taxas e impostos 
● Gratificações a Bagageiros, Guias e Motoristas
 
 
O Programa não inclui : 
 
● Gastos de natureza pessoal
● Taxa de saída do México (USD 
● Em geral tudo o que não constar na rúbrica 
 
 

Informações Úteis 
México 
 

Documentação : Passaporte válido para toda a viagem
Capital : Cidade do México 
Moeda : Peso; 1,00 EUR  = 17MXN
Idioma : Castelhano 
Hora Local : GMT  -5 horas 
Vacinas : Não são obrigatórias 
Taxas a pagar localmente: USD 30

 

 

 

 

 

 

 

 
12º. Dia ● Estadia em Cancún
Estadia no Hotel em regime de Tudo Incluído. Dia 
inteiramente livre para actividades de gosto pessoal, 
nomeadamente banhos de Sol e Mar, passeios, visitas, 
descansar, participar em excursões de organização local 
como por exemplo a Tulum e Xel
 
 
 
13º. Dia ● Cancún / Miami / Madrid

Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto de Cancun
com destino à Miami. Chegada pelas 14h50.. Mudança de avião e partida às 

com destino a Madrid. Refeições e bebidas servidas a bordo. 

Mudança de avião e embarque às 08h50 também em avião da Ibéria

nimo de 30 Participantes para confirmação da viagem - Preço sob consulta 

Passagem aérea, classe turística, Lisboa / Madrid / México + Cancún / Miami / Madrid / Lisboa
noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares 

Pensão completa durante toda a viagem como indicado no programa 
excursões em viatura privada com AC 

oficial (em português ou castelhano) durante toda a viagem 
Todas as entradas em Museus e zonas arqueológicas indicados no programa 
Cruzeiro em lancha no Cañon del Sumidero 

cia em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa 
Acompanhamento permanente por um Delegado da Booking Travel 
Todas as taxas e impostos incluindo as de Aeroporto (EUR 387,00 sujeito alteração até à emissão dos bilhetes)

Bagageiros, Guias e Motoristas 

Gastos de natureza pessoal tais como : bebidas, lavandaria, chamadas telefónicas
Taxa de saída do México (USD 30,00) a pagar localmente 
Em geral tudo o que não constar na rúbrica Os preços incluem 

válido para toda a viagem 

= 17MXN 

30,00 d à saída 

Estadia em Cancún 
Estadia no Hotel em regime de Tudo Incluído. Dia 
inteiramente livre para actividades de gosto pessoal, 
nomeadamente banhos de Sol e Mar, passeios, visitas, 
descansar, participar em excursões de organização local 
como por exemplo a Tulum e Xel-Há, Isla Mujeres, etc. etc.  

/ Madrid 
Cancun para formalidades de embarque 

. Mudança de avião e partida às 17h10 em avião da 

em avião da Ibéria com destino a Lisboa. 

sob consulta  

/ Madrid / Lisboa 

(EUR 387,00 sujeito alteração até à emissão dos bilhetes) 

telefónicas, etc 



 

Condições Gerais 
 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking - 
Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua  
Fernando Lopes Graça, Nr 10-A , 1600 – 067  Lisboa, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de Euros 
200.000,00, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 
1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado 
de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da 
realização da viagem e os restantes 30% até 30 dias antes da 
partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado 
nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço  sujeito a actualização à data de 
emissão. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da via-
gem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência dê 
lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço 
da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos 

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num número 
mínimo de participantes, pelo que  a Agência organizadora po-
derá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número 
mínimo de participantes. 

 

 

 

 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros de 
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa,  pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  de 
variações de custos nos transportes,  do combustível, dos hotéis, 
de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. 
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo que  lhe 
for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições  previstos na rubrica “ 
Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante 
do programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da 
viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias 
pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual 
variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante 
deste programa e  emergentes das obrigações assumidas, encon-
tra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na 
Companhia de Seguros Victoria e por uma caução no Turismo de 
Portugal  nos termos da legislação em vigor. 
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