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Dizem que todos os momentos da nossa vida, 
cada um à sua maneira, são especiais.
Contam a nossa história, são parte integrante 
da nossa vida.

E quando duas pessoas resolvem juntar-se, 
e juntar as suas histórias numa, esse é 
certamente um momento muito marcante.

E dentro de todo o processo, etapas e 
momentos que compõem um casamento, a 
Lua de Mel ocupa um lugar muito particular.
Porque deve ser recordada e partilhada. 
Vivida e revivida vezes sem conta.

Por isso tem de ser, numa palavra, Perfeita.

LUAS DE MEL

CONTAM A NOSSA 
HISTÓRIA, SÃO 
PARTE INTEGRANTE 
DA NOSSA VIDA.

Para contribuir, à sua maneira, para essa 
perfeição, a equipa Solférias desafiou e 
selecionou alguns dos seus destinos favoritos 
e alguns hotéis.

Mais perto, mais longe ou ainda mais 
longínquos, mas todos eles muito especiais

Porque qualquer viagem começa quando 
começa a ser imaginada

E porque se todos os momentos são 
especiais, alguns podem ser mais especiais 
que outros.

OFERTA DE 1 TROLLEY 
SOLFÉRIAS

por quarto para reservas efetuadas no valor
mínimo de 3.000€ por pessoa* 

*Oferta limitada ao stock existente

ESTAMOS PRONTOSa sua espera!
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NOITE DE NÚPCIAS

Consectetur

Todos gostamos de histórias que acabam bem.

Mas, na Solférias, gostamos igualmente de narrativas que começam bem.

Por isso, selecionámos algumas das melhores sugestões, de Norte a Sul do 
país, para a sua Noite de Núpcias.

Para que possa começar da melhor maneira, rumo a um final feliz.

PARA QUE POSSA 
COMEÇAR 
DA MELHOR 
MANEIRA, RUMO 
A UM FINAL FELIZ
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Portugal é uma caixa de surpresas, mesmo para aqueles que aí vivem.
Não acredita? Então pense no Douro e descanse o olhar na paisagem arrebatadora, em Aveiro e delicie-se com os ovos moles enquanto navega 
pela ria, de moliceiro, em Óbidos e imagine-se a viver um verdadeiro conto de fadas, em Sintra a descobrir um local encantado cheio de palácios e 
mistérios, em Évora e em toda a tranquilidade do Alentejo, ou no Algarve e nas águas mais tranquilas e quentes do país.
Assim percebe-se porque escolher Portugal como destino da sua lua de mel é razão suficiente para torná-la ainda mais inesquecível.

NOITE DE NÚPCIASPORTUGAL CONTINENTAL
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MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| NOITE DE NÚPCIAS

DOURO ROYAL

PORTO E NORTE
NOITE DE NÚPCIAS

DOURO ROYAL VALLEY HOTEL & SPA 5* (BAIÃO)
- 1 Noite em quarto Duplo Vista Rio com pequeno-almoço buffet;
- Upgrade para suite vista rio (mediante disponibilidade);
- Decoração Romantica, Espumante, bombons e surpresa 
especial no quarto;
- Jantar para 2 pessoas no Restaurante Palato D’Ouro à luz das 
velas menu do Chefe (Bebidas incluídas: Seleção Douro Royal);
- Ritual de pés, mãos ou couro cabeludo de 20minutos;
- Acesso gratuito à área de relaxamento do Spa e 20% desconto 
em tratamentos;
- Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade).

MELIA BRAGA HOTEL & SPA HOTEL 5* (BRAGA) 
- 1 Noite de alojamento em quarto Duplo com pequeno-almoço 
no quarto até às 14h00;
- Decoração Especial e tratamento VIP;
- Massagem “Momento a Dois” (50min.);
- Repouso e Ritual do Chá;
- Entrada no Health Club; 
- Late check-Out até às 15h00 (mediante disponibilidade);
- Garagem.

DOURO PALACE HOTEL, RESORT & SPA 4* (BAIÃO)
- 1 noite em quarto duplo com pequeno-almoço buffet;
- Decoração Romantica, Espumante, bombons e surpresa 
especial no quarto; 
- Jantar para 2 pessoas no Restaurante Eça à luz das velas 
menu do Chefe (Bebidas incluídas: Seleção Douro Palace);
- Ritual de pés, mãos ou couro cabeludo de 20 minutos**;
- Acesso gratuito à área de relaxamento do Spa e 20% de 
desconto em tratamentos; 
- Late check-out até às 15h (mediante disponibilidade).

PESTANA PALÁCIO DO FREIXO POUSADA
AND NATIONAL MONUMENT (PORTO)
- 1 Noite em quarto Classic com pequeno-almoço servido no quarto;
- Tratamento VIP com espumante;
- Jantar (Menu sem bebidas);
- Upgrade e late check out mediante disponibilidade.

DOURO PALACE

MELIA BRAGA

PESTANA POUSADA 
DO FREIXO

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 190€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 140€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 190€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 148€
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MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| NOITE DE NÚPCIAS

MELIA RIA

CENTRO
NOITE DE NÚPCIAS

MELIÃ RIA HOTEL & SPA 4* (AVEIRO) 
- 1 Noite de alojamento em quarto de casal com cama queen size;
- Pequeno-almoço Buffet (opção de pequeno-almoço continental 
servido no quarto até às 14h00 sem taxa de serviço);
- 1 Garrafa de espumante no quarto com ovos moles;
- Roupão e chinelos no quarto;
- Entrada no Health Club (Sauna, Banho Turco, Piscina aquecida e 
Ginásio);
- Late check out (até às 15h00) mediante disponibilidade do hotel
- Oferta de Garagem

ROYAL ÓBIDOS SPA & GOLF RESORT 5* (ÓBIDOS)
- 1 Noite de alojamento em quarto Superior com pequeno-almoço 
buffet;
- VIP especial honeymoon;
- Massagem Abhyanga para o casal (30 minutos por pessoa);
- Acesso gratuito ao ginásio, sauna, banho turco e piscina interior;
- Wifi Gratuito;
- Estacionamento.

PALÁCIO DA LOUSÃ BOUTIQUE HOTEL 4* (LOUSÃ)
- 1 Noite de alojamento em quarto Standard com pequeno-
almoço buffet;
- VIP no quarto à chegada – água e fruta, miniatura de Licor 
Beirão e miniatura de mel DOP da Serra da Lousã;
- 1 Jantar (menu do dia – bebidas não incluídas);
- 1 Experiência de Degustação de Vinho do Porto.

MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO HOTEL 5* (ÍLHAVO)
- 2 Noites de alojamento em quarto Standard, com pequeno-
almoço buffet assistido;
- Refeição com Menu de Degustação para duas pessoas;
- Massagem relaxante no Montebelo Vista Alegre Spa para duas 
pessoas;
- Late check-out (mediante disponibilidade).

PALÁCIO DA LOUSÃ

ROYAL ÓBIDOS

MONTEBELO VISTA
ALEGRE

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 79€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 91€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 139€

Preço indicativo por
pessoa para 2 noites: 217€
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MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| NOITE DE NÚPCIAS

PALÁCIO DO ESTORIL

LISBOA
E VALE DO TEJO

NOITE DE NÚPCIAS

PALÁCIO DO ESTORIL HOTEL, GOLF & SPA 5* (ESTORIL)

- 1 Noite de alojamento em quarto Duplo com pequeno-almoço 
buffet;
- Espumante, morangos e chocolate, no quarto à chegada;
- Serviço de abertura de cama, com pétalas de rosa, no 
quarto;
- Jantar no Restaurante Grill Four Seasons ou Terraço 
Bougainvillea, Menu Degustação Estoril (bebidas da seleção do 
Hotel incluídas);
- Acesso ao circuito Banyan Tree Spa;
- Uma massagem às costas, no Banyan Tree Spa.

TIVOLI PALÁCIO DE SETEAIS 5* (SINTRA)

- 1 Noite de alojamento em quarto Premium com Vista com 
pequeno-almoço buffet no restaurante do Hotel;
- Decoração romântica no quarto (à chegada);
- VIP de boas-vindas tradicional incluindo óleos e sais 
hidratantes e relaxantes;
- Tratamento de Casal Anantara Spa (2 horas) incluindo ritual 
relaxante de pés, massagem, facial vinoterapia e um copo de 
vinho de Colares;
- Early Check-in e Late check-out (mediante disponibilidade).

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 210€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 275€

TIVOLI PALÁCIO
DE SETEAIS
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MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| NOITE DE NÚPCIAS

ALENTEJO
NOITE DE NÚPCIAS

CONVENTO DO ESPINHEIRO, A LUXURY COLLECTION 
HOTEL & SPA 5* (ÉVORA)

- 1 Noite de alojamento em quarto duplo Deluxe Garden 
View com pequeno-almoço buffet;
- Bebida de boas-vindas – Licor de poejo;
- Garrafa de espumante + trufas de chocolate no quarto;
- 1 jantar para 2 pessoas (Menu de 3 pratos escolha do Chef 
(bebidas da seleção do Hotel incluídas);
- Visita Guiada pela História do Convento pelas 17h;
- Prova de vinhos diária com escanção pelas 18h;
- Acesso ao SPA.

ALENTEJO MARMÒRIS HOTEL & SPA 5* (VILA VIÇOSA)

- 2 Noites de alojamento em quarto Standard com pequeno-
almoço buffet e “À la Carte”;
- Bebida de boas-vindas à chegada;
- Vip “In Love” no quarto com Espumante, morangos com 
chocolate e decoração especial;
- Livre acesso ao circuito terapêutico de relaxamento do 
Stone Spa;
- Early check-in e Late check-out mediante disponibilidade;
- Wi-Fi gratuito;
- Parque de estacionamento gratuito mediante 
disponibilidade;
- 1 Massagem Relax Moment a Casal;
- 1 Jantar para 2 pessoas no Restaurante Narcissus 
Fernandesii (bebidas não incluídas).

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 195€

Preço indicativo por
pessoa para 2 noites: 225€

ALENTEJO MARMÒRISCONVENTO
DO ESPINHEIRO
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MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| NOITE DE NÚPCIAS

ALGARVE
NOITE DE NÚPCIAS

WYNDHAM GRAND ALGARVE (QUINTA DO LAGO)
- 1 Noite de alojamento em Sunset Suite com pequeno-almoço 
buffet;
- Check in personalizado com bebida de boas-vindas no Grand Bar 
& Lounge;
- Decoração romântica na suite;
- Upgrade para Sunrise Suite, mediante disponibilidade;
- 10% desconto no SPA em massagens e tratamentos para casal.

TIVOLI CARVOEIRO HOTEL 4* (CARVOEIRO)
- 1 Noite de alojamento em quarto Superior com pequeno-almoço 
buffet;
- Upgrade Gratuito de quarto (Sujeito a Disponibilidade no ato da 
reserva);
- Decoração Romântica à chegada;
- Welcome Gift - Garrafa de Espumante e Doces Regionais.

TIVOLI MARINA DE VILAMOURA 5* (VILAMOURA)
- 1 Noite de alojamento em quarto Superior Vista Marina com 
pequeno-almoço buffet;
- Upgrade Gratuito de quarto (Sujeito a Disponibilidade no ato da 
reserva);
- Decoração Romântica à chegada;
- Welcome Gift - Garrafa de Espumante e Doces Regionais.

ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT 5* (VILAMOURA)
- 1 Noite de alojamento em quarto Superior Vista Marina com 
pequeno-almoço buffet;
- Upgrade Gratuito de quarto (Sujeito a Disponibilidade no ato da 
reserva);
- Decoração Romântica à chegada;
- Welcome Gift - Garrafa de Espumante e Doces Regionais.

TIVOLI CARVOEIRO

ANANTARA VILAMOURA

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 74€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 129€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 103€

Preço indicativo por
pessoa para 1 noite: 140€

WYNDHAM GRAND 
ALGARVE

TIVOLI MARINA
DE VILAMOURA
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MALDIVAS
Se pedissem a muitos noivos para definir lua de mel numa palavra, talvez muitos o façam, usando Maldivas. 
Se existe um destino perfeito para histórias, memórias e momentos inesquecíveis,
este é certamente um dos mais fantásticos. Para viver, intensamente, a dois.

PARA VIVER A DOIS.
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OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada fruta e uma garrafa de 
espumante; 

- Um presente no quarto durante a estada;

- 50% de desconto por pessoa na seleção de 
tratamentos no Spa uma vez durante a estada

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

CONSTANCE 
MOOFUSHI 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3664€

MALDIVAS12



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

CONSTANCE 
HALAVELI 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3236€

| MALDIVAS

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada fruta e uma garrafa de 
espumante; 

- Um presente no quarto durante a estada;

- 50% de desconto por pessoa na seleção de 
tratamentos no Spa uma vez durante a estada

MALDIVAS13



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Bungalow à chegada presente de lua de mel 
e uma garrafa de espumante 

- Massagem gratuita durante a estada de 60 
minutos para o casal entre as 10H00 e as 14H00;

- um almoço de cortesia no Drift on Jehunuhura 
private island durante a estada;

- upgrade de quarto mediante disponibilidade 
(exceto em villas com piscina e villas com 3 quartos).

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

KANUHURA 
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3647€

MALDIVAS14



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração de cama em formato romântico à 
chegada;

- Bebida de boas-vindas na Villa;

- Bolo de lua de mel;

- Lembrança de lua de mel (um presente de despedida)

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração de cama em formato romântico à chegada;

- Jantar romântico à luz de velas para o casal uma vez 
durante a estada;

- Bolo de lua de mel;

- Serviço de abertura de cama romântico;

- Banho de espuma aromático uma vez por estada 
(a pedido);

- Lembrança de lua de mel (um presente de despedida)

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

OBLU SELECT
AT SANGELI 5*

| MALDIVAS

VARU BY
ATMOSPHERE 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2680€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2829€

MALDIVAS15



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

OZEN BY
ATMOSPHERE 
MAADHOO 5*

| MALDIVAS

ATMOSPHERE 
KANIFUSHI 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3630€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3999€

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração de cama em formato romântico à chegada;

- Jantar romântico à luz de velas para o casal uma 
vez durante a estada;

- Bolo de lua de mel;

- Serviço de abertura de cama romântico;

- Banho de espuma aromático uma vez por estada 
(a pedido);

- Lembrança de lua de mel (um presente de despedida)

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração de cama em formato romântico à chegada;

- Jantar romântico à luz de velas para o casal uma 
vez durante a estada;

- Bolo de lua de mel;

- Serviço de abertura de cama romântico;

- Banho de espuma aromático uma vez por estada 
(a pedido);

- Lembrança de lua de mel (um presente de despedida)

MALDIVAS16



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

ANANTARA 
VELI 5*

| MALDIVAS

ANANTARA 
DHIGU 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2919€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2773€

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Bungalow à chegada caixa com chocolate e 
uma garrafa de espumante;

- À chegada decoração de cama em formato 
romântico.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada caixa com chocolate e uma 
garrafa de espumante;

- À chegada decoração de cama em formato 
romântico.

MALDIVAS17



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada fruta e uma garrafa de 
espumante da reserva privada “popcap”;

- Massagem de casal gratuita por estada de 30 
minutos no Spa entre as 10h00 e as 12h00 
(marcação obrigatória);

- Um cruzeiro ao pôr do sol por estada, oferta de  
“Photo Fanatics” (uma foto impressa A5 oferecida)

LUX SOUTH 
ARI ATOLL 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2717€

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS MALDIVAS18



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

LUX NORTH 
MALE
ATOLL 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 4894€

| MALDIVAS

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada fruta e uma garrafa de 
espumante da reserva privada “popcap”;

- Massagem de casal gratuita por estada de 30 
minutos no Spa entre as 10h00 e as 12h00 
(marcação obrigatória);

- banho de espuma romântico uma vez por estada 
(a pedido)

MALDIVAS19



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada garrafa de espumante;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Bolo de casamento;

- Lembrança de lua de mel (um presente de despedida)

- Uma massagem para o casal gratuita de 60 
minutos para ser realizada entre 09H00 e 13H00

- ou um Cruzeiro Sunset Dolphin combinado 
gratuito

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

SIX SENSES 
LAAMÚ 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3585€

MALDIVAS20



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada garrafa de espumante e fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Na Villa à chegada garrafa de espumante e fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto.

HURAWALHI 
ISLAND 
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3573€

MEERU 
ISLAND 
RESORT 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1814€

MALDIVAS21



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Quarto à chegada garrafa de espumante 
e fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Bungalow à chegada garrafa de espumante um 
frasco de Macaroons e um frasco de doces em forma 
de coração;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- T-shirt de lua de mel (Azul e Rosa);

- Welcome Drink.

KUREDU 
ISLAND 
RESORT 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1850€

VELIGANDU 
ISLAND 
RESORT 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2469€

MALDIVAS22



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Quarto à chegada garrafa de champagne 
Taittinger (375ml);

- Oferta de Tapas no Chill Bar, uma seleção de 3 
pratos de tapas e 2 copos de vinho espumante;

- Oferta de presente L’Occitane, voucher oferta no 
Spa de Usd 25

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No Quarto à chegada garrafa de espumante e 
chocolate ou Macaroons;

- Decoração romântica à chegada no quarto
com flores;

KURAMATHI 
RESORT 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2005€

VEASSARU 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1944€

MALDIVAS23



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração romântica à chegada no quarto com 
flores e cesto de fruta;

- Oferta de jantar romântico na praia com garrafa 
de espumante incluída;

- Oferta de massagem de 30 minutos para o casal 
no Spa

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração romântica à chegada no quarto com 
oferta de uma garrafa de champagne Moet (375ml);

- Um pacote de café especial do resort;

- Oferta de uma caixa de chocolate praliné caseiro;

- Oferta especial personalizado no Spa 

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

KANDOLHU 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3276€

DIGHALI 
RESORT 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3288€

MALDIVAS24



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante e um cesto 
de fruta;

- Oferta de um bolo de lua de mel em forma de 
coração entregue no quarto no dia à escolha;

- Oferta de jantar romântico com 3 pratos;

- Oferta de uma massagem para o casal de 60 
minutos no Spa;

- Cocktail ao pôr do sol no Breeze para o casal.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

KANDIMA 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2243€

MALDIVAS25



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante e um cesto 
de fruta;

- Oferta de jantar romântico com “set menu” no 
restaurante Olive Me;

- Oferta de uma massagem para o casal de 50 
minutos no Spa.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

KUDA FUSHI 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2551€

MALDIVAS26



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração romântica à chegada no quarto com oferta 
de uma garrafa de espumante e um cesto de fruta;

- Oferta de um bolo de lua de mel;

- Oferta de jantar romântico na praia à luz da velas 
com 4 pratos;

- Oferta de uma massagem Balinese para o casal de 
50 minutos no Tamara by Manadara Spa.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

RIU PALACE 
MALDIVES 5*

| MALDIVAS

LILY BEACH 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3432€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2369€

MALDIVAS27



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante e chocolate;

- Um jantar romântico à luz das velas;

- Upgrade de tipologia mediante disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante e chocolate;

- Um jantar romântico à luz das velas;

- Upgrade de tipologia mediante disponibilidade;

- Desconto de 50% do H20 (restaurante 
subaquático), excluindo bebidas

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

COCOON 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2499€

YOU & ME 
BY COCOON 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2360€

MALDIVAS28



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| MALDIVAS

NIYAMA 
PRIVATE 
ISLANDS 
MALDIVES 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3683€

ROYAL
ISLAND 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1785€

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma cesta de fruta e bolo de lua de mel;

- Oferta de uma massagem para o casal de 60 
minutos no Spa.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto decoração romântica à chegada com 
oferta de uma garrafa de espumante e uma cesta 
de fruta;

- Um jantar romântico à luz das velas com vinho 
incluido.

MALDIVAS29



Belas Cascatas, crateras de vulcões adormecidos, estátuas gigantes e belos jardins, tudo 
numa só Ilha. Junte a água quente de um oceano tranquilo, alguns dos melhores resorts do 
planeta e, claro, um dos mais belos pores do sol. Tudo para uma lua de mel inesquecível.

MAURÍCIASTUDO NUMA SÓ ILHA.
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https://www.youtube.com/watch?v=KGKqiTfoJAo 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
canapés;

- Decoração romântica com velas à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Jantar à luz das velas num dos restaurantes do hotel 
(não inclui bebidas);

- 25% desconto numa massagem para o casal no Spa 
entre 09H30 e as 14H00. 

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Um pequeno-almoço tropical no terraço;

- Uma aula de preparação de cocktails;

- Um brinde no terraço do quarto com canapés;

- Jantar à luz das velas num dos restaurantes do 
hotel (não inclui bebidas) para clientes em meia pensão;

- Uma massagem de 50 minutos para o casal no 
Spa entre 10H30 e as 16H00 (para clientes com mínimo de 

10 noites)

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

LUX BELLE 
MARE
RESORT 5*

| MAURÍCIAS

CONSTANCE 
BELLE MARE 
PLAGE 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2003€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 3435€

MAURÍCIAS31



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante;

- Decoração romântica com velas à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Jantar romântico (3 courses) num dos restaurantes do 
hotel (não inclui bebidas);

- Uma massagem de 45 minutos para o casal no Spa 
entre 10H00 e as 13H00 (para clientes com mínimo de 7 noites);

- Upgrade para quarto superior mediante 
disponibilidade

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
cesta de fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto e bolo 
de casamento; 

- Lembrança de lua de mel;

- Jantar romântico (set menu) num dos restaurantes 
do hotel (não inclui bebidas), esta oferta é valida para 
estadia de 4 noites em Meia pensão.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

ANANTARA 
IKO 
MAURITIUS 5*

LONG
BEACH 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2216€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1929€

| MAURÍCIAS MAURÍCIAS32



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

TROU AUX 
BICHES 
RESORT 5*

ST. REGIS 
MAURITIUS 
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2502€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2039€

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante 
e cesta de fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Uma massagem de 45 minutos para o casal no Spa 
entre 09H00 e as 15H00

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Oferta de uma experiência para o casal (escolha no 

catálogo de experiências e válida para mínimo de 4 noites)

| MAURÍCIAS MAURÍCIAS33



Este é um destino que apela à felicidade. Com praias com palmeiras que parecem saídas 
dos melhores posts das redes sociais, Zanzibar é igualmente um destino para quem, mesmo 
em lua de mel, não dispensa a prática de surf, windsurf, kite surf ou mergulho.

ZANZIBARAPELA À FELICIDADE

34

https://www.youtube.com/watch?v=wrm-obZffvU


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Jantar a dois à luz das velas, na praia ou jardim do 

hotel, com direito a uma garrafa de vinho.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- 10% redução nos serviços do Samawati Spa e 

Centro de Mergulho;

- Cesto de frutas,  flores e garrafa de vinho no 

quarto à chegada;

- Upgrade de quarto, mediante disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

KARAFUU 
BEACH 
RESORT 5*

| ZANZIBAR

INDIGO
BEACH 
ZANZIBAR 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 915€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1311€

ZANZIBAR35



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Massagem de 30 minutos a dois no Dream Spa;

- Garrafa de espumante no quarto à chegada;

- Um jantar romântico a dois;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Garrafa de espumante no quarto à chegada;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

TUI BLUE 
ZANZIBAR 5*

| ZANZIBAR

RIU PALACE 
ZANZIBAR 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2053€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2024€

ZANZIBAR36



As Seicheles são o paraíso das cores, combinando os tons
turquesa do mar com o dourado da areia e o verde da vegetação.
E, claro, alguns dos resorts mais românticos de todo o mundo.

SEICHELLESO PARAÍSO DAS CORES
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https://youtu.be/yLlYcSVRZxM


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
bolo de lua de mel;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- 20% desconto para o casal no Spa entre 09H00 e 
as 14H00

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
cesto de fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Oferta de um banho Lemuria Signature para o 
casal, um Pareo e um Polo;

- Upgrade de quarto mediante disponibilidade

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

CONSTANCE 
LEMURIA 5*

| SEICHELLES

KEMPINSKI 
SEYCHELLES 
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2207€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2595€

SEICHELLES38



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
cesto de fruta;

- Bolo de lua de mel;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Jantar romântico no restaurante do Resort para 
clientes em meia pensão ou pensão completa

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e 
bolo de lua de mel;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Pic-nic romântico na praia para o casal;

- Uma experiência para o casal no “One Romantic 
In Villa Dinning”

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

HILTON 
SEYCHELLES 
NORTHOLME 5*

| SEICHELLES

THE H RESORT 
BEAU VALLON 
BEACH 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2455€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2648€

SEICHELLES39



Não foi à toa que, conta a lenda, Bali era a Ilha eleita pelos Deuses. Se nesses tempos,
foi certamente a beleza natural da ilha que os cativou, nos nossos dias junta-se animação, 
gastronomia e muito boa energia. Afinal, o cenário ideal para o início de uma vida a dois.

BALIELEITA PELOS DEUSES
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https://www.youtube.com/watch?v=BzGI2q1G2N0 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada cesto de fruta;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- 25% desconto em massagem no YHI Spa

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Oferta de 60 minutos para o casal em massagem 
no Spa Anantara;

- 30% desconto em jantar para o casal nos 
restaurantes Dining by design ou Spice Spoon

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

ANANTARA 
SEMINYAK 
BALI 5*

| BALI

MELIÃ
BALI 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1691€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1873€

BALI41



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada cesto de fruta e flores;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel

- Oferta de 30 minutos para o casal em massagem 
Balinesa;

- 10% desconto no Ayodya spa, 10% desconto em 
todos os restaurantes do resort

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| BALI

AYODYA 
RESORT
BALI 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1608€

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada cesto de fruta e flores;

- Decoração romântica à chegada no quarto;

- Lembrança de lua de mel;

- Oferta de bolo de lua de mel

NUSA DUA 
BEACH HOTEL 
& SPA 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1701€

BALI42



POLINÉSIA
FRANCESA

COMBINAÇÃO PERFEITA

Se já imaginou o paraíso, temos a certeza de que algumas das imagens foram retiradas de uma destas ilhas: 
Taiti, Bora Bora, Moorea, Raiatea, Tahaa, Rangiroa, Rurutu, Huahine, Manihi ou Tetiaroa.
Se quisermos associar cores a destinos de luas de mel então a Polinésia é azul: azul-turquesa, 
azul do céu e azul do mar, uma combinação perfeita para uma lua de mel perfeita.
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https://www.youtube.com/watch?v=oHdNXXrfUVY


INTER-
CONTINENTAL 
BORA BORA 
LE MOANA 4*

INTER-
CONTINENTAL
TAHITI 5*

TAHITI

BORA BORA

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- No quarto à chegada garrafa de espumante e flores;

- Decoração romântica à chegada no quarto

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (6 noites Bora Bora + 1 noite Tahiti): 

(inclui voos em classe económica) 
4827€

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| POLINÉSIA FRANCESA POLINÉSIA FRANCESA44



Em Aruba, é sobretudo a cor branca da areia que primeiro chama a atenção. Depois, o Mar das Caraíbas desperta 
igualmente a atenção, enquanto o jantar é servido, num cenário perfeito de lua de mel, em frente ao mar. 
Um dos destinos mais românticos das Caraíbas é igualmente um paraíso para os amantes do snorkel.

ARUBAO ROMANCE DAS CARAÍBAS
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https://youtu.be/yDQGNSq858c 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Uma garrafa de espumante;

- Chocolates e um brinde surpresa; 
(oferta mediante apresentação de certificado de casamento no ato 
da reserva. A viagem lua de mel deve ocorrer nos primeiros 06 meses 
depois casamento, para ter direito às ofertas apresentadas).

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Garrafa de champanhe e souvenir de recordação;

- Localização preferencial do quarto e entradas VIP 

para o show Guy Bavli com lugar preferencial; 
(oferta mediante apresentação de certificado de casamento 
no ato da reserva. A viagem lua de mel deve ocorrer nos 
primeiros 06 meses depois casamento, para ter direito às ofertas 
apresentadas).

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

DIVI ARUBA 
ALL
INCLUSIVE 5*

| ARUBA

BUCUTI &
TARA BEACH
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 2539€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 

Oferta válida para reservas até 31.10.2021
2499€

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

ARUBA46

https://sigav.solferias.pt/#gphotel/view/8058
https://sigav.solferias.pt/#gphotel/view/8058
https://sigav.solferias.pt/#gphotel/view/8058


CUBAOS MELHORES RITMOS

Só o nome - Cuba - apela à nossa imaginação, trazendo um toque de exotismo a um dos destinos 
com mais carácter das Caraíbas. Depois, é só tornar tudo o que sonhámos em realidade, passeando 
entre a imponente arquitetura colonial de Havana e terminando nas magníficas praias. Tudo 
acompanhado pela música e ritmos, que serão a banda sonora ideal da sua lua de mel.
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https://www.youtube.com/watch?v=q579VAFbvP0 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Atendimento personalizado e Check-in privativo com 
cocktail de boas-vindas (sujeito ao horário de chegada);

- Quarto especial lua de mel (localização, cama king size, 
decoração e amenities VIP);

- Detalhe floral;

- Garrafa de champanhe e  Chocolates no quarto;

- Abertura de cama romântica (na primeira noite);

- Prioridade na reserva de restaurantes especializados;

- 10% de desconto em todos os tratamentos YHI SPA;

- Late check-out garantido até às 15:00h;

- Presente especial  e Cockyail semanal de lua de mel 
(oferta mediante apresentação de certificado de casamento no 
ato da reserva. A viagem lua de mel deve ocorrer nos primeiros 06 
meses depois casamento, para ter direito às ofertas apresentadas).

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Quarto com cama de casal e vista;

- Upgrade para quarto superior (sujeito a disponibilidade;)

- Vinho espumante à chegada;

- Presente surpresa Iberostar;

- Late check out (sujeito a disponibilidade);

- 15% de desconto nos serviços de SPA;

- Prioridade para reservas em restaurantes 

especializados; (oferta mediante apresentação de certificado 
de casamento no ato da reserva. A viagem lua de mel deve 
ocorrer nos primeiros 06 meses depois casamento, para ter direito 
às ofertas apresentadas).

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

MELIA INTER-
NACIONAL 5*

| CUBA

IBEROSTAR 
VARADERO 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1409€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1340€

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

CUBA48



País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, diz a letra da canção.
E na verdade o Brasil é um destino imperdível, variado e com todos os encantos para 
uma lua de mel inesquecível. O embaraço vai ser mesmo escolher o local perfeito.

BRASILO PAÍS TROPICAL
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https://www.youtube.com/watch?v=-Pdvd1bwLAg


MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

MIRAMAR 
HOTEL BY 
WINDSOR 5*

| BRASIL

POUSADA
VILA D’ESTE 4*

BÚZIOS

RIO DE JANEIRO

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
POUSADA VILA D’ESTE:

- Bebida de boas-vindas;

- Uma garrafa de espumante nacional e flores no 
quarto à chegada;

- Uma massagem para o casal;  (oferta mediante 
comprovativo).

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (3 noites Buzios e 3 noites Rio): 

(inclui voos em classe económica) 1571€
Oferta válida para reservas até 31.10.2021

BRASIL50



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Upgrade para um quarto superior ao reservado 
(sujeito a disponibilidade);

- Bebida de boas vindas à chegada, roupão e 

chinelos no quarto (oferta mediante apresentação de 
certificado de casamento no ato da reserva)

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Um espumante Nannai no quarto (oferta mediante 
apresentação de certificado de casamento no ato da reserva);

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

VILA GALÉ 
TOUROS 5*

| BRASIL

NANNAI
RESORT
& SPA 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1865€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1335€

RECIFE - PORTO DE GALINHAS

NATAL - TOUROS

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

BRASIL51



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Upgrade para um quarto superior ao reservado 
(sujeito a disponibilidade);

- Bebida de boas vindas à chegada, roupão e 

chinelos no quarto (oferta mediante apresentação de 
certificado de casamento no ato da reserva)

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração e enxoval especial 
(suspensa durante a pandemia);

- Um espumante nacional e uma cesta de frutas  no 
apartamento;

- Primeiro pequeno almoço servido no quarto;

- Um acesso a área de relaxamento do Spa;

- 20% de desconto no Candle Light Dinner 
(mediante comprovativo).

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

VILA GALÉ 
CUMBUCO 5*

| BRASIL

TIVOLI ECO 
RESORT PRAIA 
DO FORTE 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1775€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1322€
SALVADOR – LITORAL NORTE

FORTALEZA – CUMBUCO

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

Oferta válida para reservas até 31.10.2021

BRASIL52



Em São Tomé, a vida é fácil, os sorrisos iluminam os rostos,
a paisagem é avassaladora e as praias são desertas e deslumbrantes.
Ingredientes perfeitos para uma lua de mel também ela perfeita.

SÃO TOMÉA VIDA É FÁCIL
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https://www.youtube.com/watch?v=htRLYQfCVrw


MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

ROÇA SUNDY 
PRÍNCIPE 
ISLAND 4*

| SÃO TOMÉ

OMALI
LODGE 4*

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Garrafa de vinho no quarto à chegada;

- Um jantar romântico;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (5 noites S. Tomé + 2 noites 

Príncipe; inclui voos em classe económica): 
1.778€SÃO TOMÉ

ILHA DO PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ54



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

SUNDY PRAIA 
PRÍNCIPE 
ISLAND 5*

| SÃO TOMÉ

OMALI
LODGE 4*

SÃO TOMÉ

ILHA DO PRÍNCIPE

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Garrafa de vinho no quarto à chegada;

- Um jantar romântico;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (5 noites S. Tomé + 2 noites 

Príncipe; inclui voos em classe económica): 
2.405€

SÃO TOMÉ55



Egito é História, antigas civilizações, faraós, esfinges, pirâmides, templos e santuários, o Fértil 
Vale do Nilo, Alexandria, e a sua famosa Biblioteca, é Luxor e Assuão, mas Egito é também 
Hurghada, a fabulosa estância balnear. A mistura ideal para uma lua de mel perfeita.

EGITOÉ HISTÓRIA
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https://youtu.be/KUl-9WYY9BI


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Cesto de frutas no quarto à chegada;

- Up-grade de quarto gratuito, mediante 

disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT| EGITO

PRIMA LIFE 
MAKADI 
RESORT 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 862€

EGITO57



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Cesto de frutas no quarto à chegada;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Cesto de frutas no quarto à chegada;

- Up-grade de quarto, mediante disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

PREMIER LE 
REVE HOTEL
& SPA 5*

| EGITO

SUNNY DAYS 
SPA & AQUA 
PARK 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 747€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1.160€

EGITO58



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

CARNIVAL
NILE

| EGITO

CAIRO

CRUZEIRO

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Cesto de frutas no quarto à chegada.

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (3 noites Cairo + 4 noites Cruzeiro; 

inclui voos em classe económica):
1.809€
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Com temperaturas de água do mar entre os 22ºC e os 25ºC, 
as praias de Cabo Verde são autênticos paraísos. É o destino ideal
para uma lua de mel vivida ao som de mornas e coladeiras, e pores do sol intermináveis...

CABO VERDEPORES DO SOL INTERMINÁVEIS
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https://www.youtube.com/watch?v=Wconr2J91gI 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Tratamento VIP no Quarto;

- Cesto de frutas, uma garrafa de espumante;

- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Tratamento VIP no Quarto;

- Cesto de frutas, uma garrafa de espumante;

- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

OÁSIS
SALINAS
SEA 5*

| CABO VERDE

OÁSIS 
BELORIZONTE
4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 909€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 999€

CABO VERDE

Oferta válida para reservas até 16.09.2021

Oferta válida para reservas até 16.09.2021Oferta válida para reservas até 16.09.2021
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OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Tratamento VIP no Quarto;

- Cesto de frutas, uma garrafa de espumante;

- Uma massagem para o casal de 30 minutos.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

MORABEZA
4*

HILTON
SAL 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1129€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 909€

| CABO VERDE

Oferta válida para reservas até 16.09.2021

Oferta válida para reservas até 16.09.2021

CABO VERDE62



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração do quarto e uma garrafa de 
espumante à chegada;

- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração do quarto e uma garrafa de 
espumante à chegada;

- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

RIU
CABO VERDE
5*

RIU
FUNANÁ 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1059€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1159€

| CABO VERDE

Oferta válida para reservas até 16.09.2021

Oferta válida para reservas até 16.09.2021

CABO VERDE63



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Decoração do quarto e uma garrafa de 
espumante à chegada;

- Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

RIU PALACE 
SANTA
MARIA 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 7 noites (inclui voos em classe económica) 1319€

| CABO VERDE CABO VERDE

Oferta válida para reservas até 16.09.2021
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A Grécia é um dos paraísos na terra, desenhada por deuses inspirados, onde o contraste
do azul do mar com o branco das casas é completado, aqui e ali, por buganvílias de cores fortes.
Prepare-se para momentos inesquecíveis e fotos e mais fotos para recordar uma viagem inesquecível.

GRÉCIAUM DOS PARAÍSOS NA TERRA
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https://www.youtube.com/watch?v=8ebj2aR8Pig  


MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

CLIFF SIDE 
HOTEL 4*

| GRÉCIA

AMALIA 
ATENAS 
HOTEL 4*

ATENAS

SANTORINI

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
Hotel Cliff Side:
- Oferta de -15% de desconto no Lotus Spa Santorini 
(Spa situado no hotel El Greco em Fira um dos melhores da ilha); 

-Cesta de frutas em Santorini; 
- Late check out ou Upgrade de quarto sujeito a 
disponibilidade; 
- Guarda-sóis e  cadeiras de praias no Vasilikos;
- Restaurant em Kamari beach; 
- Garrafa de vinho espumante em Santorini.

Preço indicativo por pessoa para programa de 7 

noites (2 noites Atenas + 5 noites Santorini; 

inclui voos em classe económica):
1571€

GRÉCIA66



MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

VOLCANO 
VIEW 5*

| GRÉCIA

NJV ATHENS 
PLAZA 5*

ATENAS

SANTORINI

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
Hotel Volcano View:
- Oferta de 15% de desconto no restaurante Elia 
no Hotel Petit Palace (Premiado como um dos 
restaurantes mais românticos da Europa);
- Oferta de 15% de desconto no Spa do Del Sol;
- Free Shuttle bus para o centro 7 vezes por dia;
- Garrafa de vinho espumante em Santorini.;
- Late check out OU Upgrade sujeito a 
disponibilidade;
- Guarda-sóis e cadeiras de praias cortesia no 
41 Forty One Beach Bar Restaurant em Perivolos 
beach.

Preço indicativo por pessoa para programa de 7 

noites (2 noites Atenas + 5 noites Santorini; 

inclui voos em classe económica):
1535€

GRÉCIA67



Intimista, misterioso e com uma história repleta de lendas e bonitas histórias de amor
(a Lagoa das 7 cidades é o símbolo de uma delas), os Açores estão à sua espera, para escrever os novos 
capítulos. Um dos destinos ideais para quem procura uma lua de mel tranquila e em contato com a natureza.

AÇORESINTIMISTA E MISTERIOSO
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https://www.youtube.com/watch?v=nUS8E2RFN4c&t=2s 


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Upgrade gratuito para tipologia superior, 
mediante disponibilidade;
- Welcome drink;
- 1 Cesta romântica (1 Espumante e Fruta ou Chocolate);

- Decoração alusiva ao tema, no dia check-in;
- 1 Pequeno almoço (2pax) servido no quarto;
- Roupão e chinelos, para usufruir na estadia;
- Special amenities;
- 1 Jantar romântico para 2 pessoas com menu 
Sugestão do Chef (inclui: entrada; prato de carne ou peixe; 
sobremesa; café, água e vinho da casa);

- Acesso ao Health Club (piscina interior e exterior, jacuzzi, 
sauna, banho turco e ginásio);

- Estacionamento gratuito coberto;
- Late check-out, mediante disponibilidade.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- 2 noites de estadia em Duplo Land View com 
pequeno almoço;

- Free Upgrade para quarto duplo vista mar;

- Decoração romântica à chega;

- Jantar romântico com bebidas incluídas

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

PEDRAS DO 
MAR RESORT 
& SPA 5*

| AÇORES

AZORIS ROYAL 
GARDEN 4*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 3 noites (inclui voos em classe económica) 339€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 2 noites (inclui voos em classe económica) 269€

AÇORES69



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
-  1 jantar menu degustação de 4 pratos, com 
bebidas incluídas; 

- Couple balance massage;

- Welcome amenity à chegada (espumante e bombons); 

- Late check-out mediante disponibilidade;

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- 2 Noites de alojamento em Suite

- Oferta de Tratamento VIP especial Lua-de-Mel;

- Receção especial no momento da chegada;

- Decoração romântica no quarto;

- Espumante e morangos ou chocolates;

- 1 Jantar na sala da suite à luz das velas com Menu 
seleção do Chef especial Lua-de-Mel (Menu composto 
por entrada + prato principal + sobremesa, a ser selecionado 
pelos clientes no momento do Check-In).

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

GRAND HOTEL 
AÇORES 
ATLÂNTICO 5*

| AÇORES

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 2 noites (inclui voos em classe económica) 507€

WHITE SUITES 
& VILLAS
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 2 noites (inclui voos em classe económica) 649€

AÇORES70



A Madeira oferece cultura, praia e ótima gastronomia. Mas, sobretudo, um acolhimento perfeito, um clima 
ameno e uma paisagem decifrada por flores, pelo verde das serras e pelo azul do mar. E claro, pelas praias 
de Porto Santo mesmo ali ao pé. Razões de sobra para que seja este o destino escolhido para a sua lua mel.

MADEIRAACOLHIMENTO PERFEITO

71

https://www.youtube.com/watch?v=KoOwlAMix1U&list=PLrngotOYBGlxr-16HB-YF23BcsSgabG6H


OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Tratamento VIP MELIÁ no dia da chegada;
- Jantar “CHEF IN YOUR KITCHEN” (serviço exclusivo) com 
menu Gourmet e Vinhos incluídos “Seleção Meliã”;
- 5 Bebidas por pessoa no Bar do Hotel (Vinho branco ou 
tinto seleção Meliá, cerveja, refrigerantes, água ou café);

- 1 Massagem a dois com Óleo de Chocolate 60 min;
- 1 Entrada gratuita na Zona ACQUA SENSATIONS;
- 1 dia de Experiência Bali Bed + espumante e 
massagem mãos e pés;
- Passeio em TUK TUK no Funchal;
- 1 Visita às famosas Caves do Madeira Wine no centro 
do Funchal com Prova de Vinhos.

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Boas vindas no quarto (Fruta e água mineral, 
Espumantes, Velas e pétalas de rosa); 

- Livre acesso ao VIDA Health Club e suas atividades 
desportivas associadas; 

- Facilidades desportivas gratuitas: bilhar, ténis de 
mesa, squash; 

- Late check-out gratuito (mediante disponibilidade); 

- 2 vouchers prenda, a ser trocado por uma das 
seguintes atividades (meio-dia: Massagem parcial 
ou Passeio de barco ou Jeep Safari ou passeio 
numa levada.

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

VIDAMAR
RESORT 
MADEIRA 5*

| MADEIRA

MELIA 
MADEIRA 
MARE 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 4 noites (inclui voos em classe económica) 854€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 5 noites (inclui voos em classe económica) 552€

MADEIRA72



OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Cesto Romântico de boas-vindas com espumante 
no quarto;
- Up garde de quarto (sujeito a disponibilidade);
- 1 Ultimate Couple’s Aromatherapy experience com 
acesso à área húmida do Laurea Spa;
- 1 jantar de degustação de 6 pratos no restaurante 
Galáxia Skyfood
- 1 jantar de degustação de 4 pratos no restaurante 
Terreiro Concept

OFERTA EXCLUSIVA LUA-DE-MEL:
- Upgrade de quarto gratuito

- 1 garrafa de espumante à chegada

MAIS INFORMAÇÕES EM SOLFERIAS.PT

CAJU LE PETI 
HOTEL 4*

| MADEIRA

SAVOY
PALACE 5*
Preço indicativo por pessoa para programa 

de 5 noites (inclui voos em classe económica) 907€

Preço indicativo por pessoa para programa 

de 2 noites (inclui voos em classe económica) 239€

MADEIRA73



COVID-19

A Solférias acompanha, em permanência, a evolução do 
surto do novo Coronavírus Covid-19 e tem estado atenta 
às recomendações emitidas pelas entidades nacionais e 
internacionais competentes, designadamente a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a Direção Geral de Saúde, bem como 
o Portal das Comunidades.

As medidas de segurança e proteção nos vários países e 
companhias aéreas, variam de acordo com as políticas internas 
de cada governo e de acordo com a evolução da situação 
epidemiológica e de vacinação em cada país, influenciando 
assim as regras fronteiriças para quem viaja.

Para que a viagem dos clientes decorra da melhor forma 
possível, é essencial que se informem antecipadamente sobre 
todas as medidas (e possíveis atualizações) exigidas pelo país 
para onde pretendem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente 
em relação a documentações e procedimentos-requisitos de 
entrada/saída.

Em virtude das alterações constantes, a Solférias disponibiliza 
apenas no seu site, a informação mais relevante e atualizada 
sobre a abertura de fronteiras e relativamente às medidas 
implementadas nos vários destinos que comercializa e que já 
estejam abertos ou já tenham data oficial prevista de abertura.

Essa informação poderá ser acedida, de uma forma fácil, 
através do link: Update Covid19
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https://www.solferias.pt/#content/contactos


CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se inserem as presentes 
condições gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, na ausência de documen-
to autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei nú-
mero 17 /2018 de 8 de março.
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Co-
nexo constante do presente programa, as correspondentes fichas de informação normali-
zada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao 
Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vin-
cula as partes.

 1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias - Operador Tu-
rístico, S A, pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Pe-
reira Gomes, Lote 1, lº B, 1600 - 196 Lisboa, titular do RNAVT 1989.

 2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se a inscrição tiver lugar a 
21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no 
ato da inscrição. A Soliférias, S A reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pa-
gamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas encon-
tram-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação de todos os 
serviços.

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual, informamos que o Via-
jante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consu-
mo Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com; Co-
missão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt.

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de 
viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhis-
ta por escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem 
demora injustificada As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas aos forne-
cedores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos docu-
mentos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indem-
nização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada 
prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de re-
clamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração 
ou destruição de bagagem No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a 
reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verifica-
ção do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em causa o mero atraso 
na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data 
de entrega da mesma A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o 
acionamento da responsabilidade da Soliférias, S A sobre a entidade prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entida-
des prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, 
sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transpor-
te Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de via-
gens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou aloja-
mento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos re-
sultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
e) € 31424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo au-
tomóvel;
e)€ 1097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
6.3 Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração, 
destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento 
turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites
a)€ 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda do estabeleci-
mento de alojamento turístico.
6.4 A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada 
ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração (nomes, da-
tas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com 
informação a prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais 
alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetua-
da utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 
de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito 
a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada 
pelos prestadores de serviços e apenas será feita mediante acordo prévio entre as partes.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (car-
tão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, 
certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A agência declina qualquer respon-
sabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajan-

te em país estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal si-
tuação acarretar.
8.2 Viagens na União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União Europeia de-
verão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (Passaporte; B 1, Car-
tão do Cidadão ou outro documento que seja exigível); Para obtenção de assistência mé-
dica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacio-
nais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documen-
tação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos paí-
ses de origem.
8.3. Viagens fora da União Europeia
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora da União Europeia 
deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (passaporte) bem co-
mo do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reser-
va); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quan-
to à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consula-
dos dos países de origem.

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1 Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito 
para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou 
para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar 
a taxa acima referida, como despesas de alteração Contudo, quando a mudança tiver lu-
gar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, pa-
ra a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem 
a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contra-
to pelo Viajante”.
9.2 Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos 
não imputáveis à agência (ex ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os pre-
ços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que moti-
vou a contratação

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preen-
cha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agên-
cia de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista 
para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão 
devidamente informados e comprovados pela agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1 Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de viagens e turismo se 
veja obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos servi-
ços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exigências especiais solicitada pelo Via-
jante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante 
pode, no prazo de 08 (oito) dias seguidos:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turis-
mo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2 A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e 
turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta com a aplicação das respetivas 
taxas de rescisão previstas na cláusula 15ª, infra.

12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1 Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de participantes a Agência 
reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcan-
çado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração superior 
a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração de dois a 
seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com duração inferior 
a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo poderá ainda res-
cindir o contrato se for impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis 
e excecionais.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos apenas con-
fere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo máximo 
de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1 Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de 
câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações 
(aume to ou redução de preço) que resultem de variações no custo dos transportes ou do 
combustível, impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2 Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, aplicar-se-
-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3 Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo reserva-se o direito de de-
duzir ao reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes despesas administrativas, que 
a pedido do viajante serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados 
pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembol-
so pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de via-
gem por causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição 
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre 
o preço dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encar-
gos a que o início do cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, menos a rea-
fectação de serviços e as economias de custos.
15.3 Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia pa-
ga e os montantes acima referidos Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzi-
do da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4 O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma 

sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e exce-
cionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente 
a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino A rescisão do con-
trato de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral 
dos pagamentos efetuados.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido 
efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao abrigo do Decreto-lei n.º 
17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, es-
tá sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reser-
vas simuladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos 
valores titulados pelo vale.

16. RESPONSABILIDADE
16.1 A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de todos os servi-
ços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2 Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turismo são respon-
sáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem 
prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
16.3 As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as 
agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4 Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde pela correta 
emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos presta-
dores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5 A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária em vendas ou reser-
vas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos tí-
tulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas nos sistemas de reservas que 
lhes sejam imputáveis.
16.6 A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros. devido a deficiências 
técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder à re-
serva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de 
viagem conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7 A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na reserva que sejam im-
putáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1 Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não lhe forem imputá-
veis, este não possa terminar a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a 
seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, as autoridades 
locais e a assistência consular e;
b) Auxílio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar soluções al-
ternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido causada pe-
lo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo pode-
rá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação dessa as-
sistência.
17.3 Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não puder regressar, a 
agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar os custos de aloja-
mento necessários, se possível de categoria equivalente, por um período não superior a três 
noites por viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável 
pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4 A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com mobilidade reduzi-
da, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem 
às pessoas que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de via-
gens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas 
antes do início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo 
de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P. enti-
dade responsável pelo respetivo acionamento Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 
6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt

19. SEGUROS
19.1 A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente 
das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na 
Companhia de Seguros Seguradores Unidos, apólice nº 0001481167, no montante de 75.000 
euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em 
função das necessidades de segurança do viajante. Existem seguros específicos para clien-
tes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem ser expressamente solicitados.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. 
A. na margem.

21. VALIDADE
Este documento é válido de 01/05/21 a 30/04/22.

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específi-
cas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão ba-
seados na cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevante desta moeda 
poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula “al-
teração de preço”. Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os pre-
ços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos 
termos constantes da cláusula “alteração de preço”.

INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país e de acor-
do com horários das respetivas companhias aérea à data de impressão deste programa, 
podendo por isso ser sujeitas a alteração. Os horários das ligações aéreas podem sofrer al-
terações, pelo que aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da via-
gem organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Via-
jante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem orga-
nizada, que o faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 6 horas em relação 
ao horário de chegada/partida prevista na viagem organizada. Qualquer serviço adquiri-
do fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibili-
zado pela Solférias

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados nesta brochura 
seguem as normas de qualidade do país de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados 
por outros similares quando por motivos alheios à agência não seja possível manter ou con-
firmar a reserva existente, obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de tal te-
nha conhecimento. Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as 
condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsa-
bilidade do Viajante a informação do número de pessoas que irão ocupar o apartamento. 
No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, os fornecedores poderão re-
cusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. Nem 
todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada uma cama extra que 
pode não ser de idêntica qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o 
triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas A relação dos hotéis e apartamen-
tos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita a crité-
rios e classificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de meia pensão 
e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro ser-
viço de refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilida-
de de late check-out, o último serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condi-
cionada pela hora em que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alo-
jamento por parte do Viajante

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro 
e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem ser utilizados a par-
tir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 12 h do dia de saída. Nos 
apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser 
deixados livres até às 10 h do dia de saída Em muitos alojamentos é solicitado uma garan-
tia/caução, que é restituída após a saída do Viajante e após confirmação do estado em que 
deixou o alojamento.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas ás crianças (destino e fornecedor) recomen-
da-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam aplicadas à viagem 
em causa.

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem organizada 
na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte, beneficia á de todos os direitos da UE 
aplicáveis às viagens organizadas. A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a 
venda ao cliente serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalidade da 
viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soliférias, S. A. e a agência de 
viagens que efetuou a venda ao cliente têm uma proteção para reembolsar os pagamentos 
que tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu 
repatriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s).
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem organizada antes 
de celebrarem o respetivo contrato.
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de todos os servi-
ços de viagem incluídos no contrato.
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos contactos de um 
ponto de contacto para poderem comunicar com o organizador ou a agência de viagens.
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um pré-aviso ra-
zoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais.
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento de custos es-
pecíficos (por exemplo, o preço do combustível), se essa possibilidade estiver expressamen-
te prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organiza-
da. Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante po-
de rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o preço, o viajante 
tem direito a uma redução do preço em caso de redução dos custos relevantes.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e obter o reem-
bolso integral de quaisquer pagamentos efetuados em caso de alteração significativa de al-
gum dos elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do preço. Se, antes do 
início da viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm 
direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da 
viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves proble-
mas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da 
viagem organizada mediante o pagamento de uma taxa de rescisão adequada.
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos significativos 
da mesma conforme acordado, terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, 
sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem 
pagar uma taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do contrato, 
esta falta de conformidade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o 
organizador não supra esta falta.
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma indemnização por 
danos em caso de incumprimento ou de execução deficiente dos serviços de viagem.
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão reembolsa-
dos. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem orga-
nizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamen-
to dos viajantes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em caso 
de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contac-
tar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua 
Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830,info@turismodeportu-
gal.pt) se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias – Opera-
dor Turístico, S. A.
Sitio web que disponibiliza a Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacio-
nal: www.dre.pt
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