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Cresci com o  desejo de conhecer cada ponto e cada curva do 
planeta.
 
Partilhar o prazer por conhecer o mundo e a expansão do meu 
conhecimento por essa via sempre foi, para mim, um objetivo 
maior. Tal como interagir com pessoas e culturas e trazer para 
casa mais saber e mais experiência.  O brilho que transparecia 
ao descrever os cheiros e ruídos, as cores e os movimentos de 
cada lugar contagiou colegas, amigos e, hoje, clientes.
 
Há vinte anos, transformei este prazer numa forma profissional 
de continuar a tocar pessoas.
 
Hoje, a vontade de partilhar o mundo com os mais novos fez-
me desenhar com a equipa da Space, um conjunto de viagens 
para destinos que consideramos “Essenciais” para a formação 
individual de cada jovem. Deixá-los sonhar a partir de um olhar 
pessoal sobre o nosso belo e vivo planeta Terra, contribui para 
a valorização e consolidação dos mais elementares valores da 
Humanidade.
 
O mundo é muito grande e merece ser conhecido.

E partilhado.

E viajar é a melhor forma.

Ricardo Santos Costa

Space Viagens

escolas@spaceviagens.pt

mailto:escolas%40spaceviagens.pt?subject=


Harry Potter’s
Hogwarts Express
em Glenfinnan Bridge,
Escócia
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açores

Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a São Miguel. Chegada, 
transfere e alojamento. Almoço. Início da viagem com 
um passeio guiado em jeep pela costa sul e com subida 
ao Pico da Barrosa, para apreciar a Lagoa do Fogo. 
Continuação até à Caldeira Velha e às caldeiras da 
Ribeira Grande, onde é possível admirar o fenómeno 
de vulcanismo secundário à superfície. Regresso ao 
alojamento. Tempo e jantar livres.

O arquipélago dos Açores, e em 
particular a ilha de São Miguel, remete 
para a natureza no seu estado mais 
puro. Lagoas, furnas, florestas, terra 
preta, rochosa e vulcânica transportam 
para uma paisagem quase lunar, de tão 
diferente de tudo aquilo a que os nossos 
olhos estão habituados. Impossível não 
pensar em sustentabilidade. Impossível 
não refletir acerca das atividades da 
ilha e do respeito pelo meio ambiente. 
Impossível não se deixar extasiar e não 
sonhar com o mistério de Atlântida, a 
cidade perdida...

Dia

01



Após pequeno-almoço, partida de Ponta Delgada em direção à Ribeira Grande. 
Paragem para visitar o centro da Ribeira Grande. De seguida, a caminho das 
Furnas, paragem no Miradouro de Santa Iria, visita à famosa fábrica de chá 
Gorreana. Paragem no Miradouro do Pico do Ferro, onde se pode admirar uma 
vista maravilhosa sobre o vale. Tempo para almoço. Paragem e visita ao Vale 
das Furnas, onde podem ser vistos fenómenos vulcânicos ainda em atividade. 
Continuação para o Observatório Microbiano das Furnas, que nos oferece uma 
exposição demonstrativa sobre a biodiversidade de seres microscópicos que 
habitam nas águas termais açorianas. Visita ao Parque Terra Nostra, do século 
XIX, com os seus 20 hectares de diferentes variedades de plantas e árvores 
trazidas de todas as partes do mundo. Passagem pelo Lago das Furnas. 
Regresso ao alojamento. Tempo e jantar livres.

Dia

02
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Após pequeno-almoço, partimos para visitar a Lagoa 
das Sete Cidades, no oeste da ilha, mais propriamente 
o vulcão das Sete Cidades, e as suas diversas lagoas, 
com especial atenção para as bonitas lagoas Verde e a 
Azul, consideradas uma das 7 Maravilhas de Portugal. 
Tomando a estrada do Pico do Carvão, que nos irá levar 
à famosa Vista do Rei, iremos desfrutar de uma paisagem 
magnífica, bem como do vulcão do Fogo. Tempo para 
avistar as pequenas crateras vulcanicas, rodeadas 
por uma vegetação luxuriante. A caminho da freguesia 
das Sete Cidades, mais uma paragem: Miradouro da 
Lagoa de Santiago, onde aproveitaremos para almoçar. 
A Freguesia das Sete Cidades, localizada no centro 
do vulcão com o mesmo nome, também será visitada. 
Esta freguesia tem pouco mais de 700 habitantes, 
sendo, na sua maioria, agricultores. O regresso a Ponta 
Delgada será feito pela costa sul da ilha, onde iremos 
ter oportunidade de parar no maravilhoso Miradouro do 
Escalvado, com vista para a freguesia dos Mosteiros, 
lugar famoso pelas suas casas de veraneio, a praia 
e as poças naturais, formadas por lava negra, como 
também os seus Ilhéus, mais propriamente o que resta 
daquilo que uma vez terá sido uma cratera de um vulcão. 
Ainda antes do final do passeio, iremos visitar a famosa 
plantação de ananases. Regresso ao alojamento. Tempo 
e jantar livres.

O arquipélago mais 
grandioso de basalto
e flores!

Dia

03



Pequeno-almoço. Hoje o dia é dedicado ao mar. Para 
isso, o nosso meio de transporte será o barco. Viagem 
ao longo da costa para observação dos mamíferos 
marinhos dos Açores, os grandes cetáceos e golfinhos, 
no seu habitat natural. Regresso e almoço. Visita a uma 
queijaria tradicional e às conhecer as famosas queijadas 
de Vila Franca do Campo. Regresso ao alojamento. 
Tempo e jantar livres.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Suplemento Meia Pensão – 
100€

 👽 Passeio de barco - 33€

Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até 
ao horário, a combinar localmente, 
para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de 
regresso ao continente. Chegada, 
desembarque e fim da viagem.

Dia

04

desde

620€
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madeira
Obrigado Gonçalves Zarco, Tristão 
Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, 
descobridores e capitães donatários 
da pérola do Atlântico. Atualmente, 
sinónimo de paisagens de cortar a 
respiração, boa comida e vida rodeada 
de uma exuberante natureza. Ignorar 
o património que é a sua floresta 
Laurissilva, o murmúrio da água a 
correr ao longo das levadas, a beleza 
das veredas e o contacto com o oceano 
sem fim, seria pecaminoso. O cenário 
perfeito para uma aula de educação 
ambiental. Ao vivo e cheia de cores.



Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino à Madeira. Chegada, 
transfere e alojamento. Início do passeio pelo centro do 
Funchal. Passagem pela movimentada Avenida do Mar, 
pelo edifício do Governo Regional, pelas ruas estreitas do 
centro histórico, repletas de bares e restaurantes, pelo 
Forte de São Tiago, construído no início do século XVII, 
para proteger a cidade dos ataques marítimos. Visita 
ao Mercado dos Lavradores, um prédio que preserva a 
arquitetura tradicional do Estado Novo. Almoço em frente 
ao mar. Embarque no famoso teleférico do Funchal em 
direção ao Monte, apreciando a vista sobre a cidade. 
Visita à Igreja de Nossa Senhora do Monte - padroeira do 
Funchal – que é o local de peregrinação mais importante 
da ilha. Visita aos Jardins Municipais e descida até ao 
Livramento em carros de cestos. Regresso ao alojamento 
e jantar livre.

Passeio noturno - Caminhada pelo centro do Funchal.

Após pequeno-almoço, início da visita guiada ao Curral 
das Freiras, uma aldeia isolada rodeada por enormes 
montanhas. Paragem na Eira do Serrado de onde se tem 
a melhor vista panorâmica sobre essa vila, subindo ao 
miradouro a 1095 metros de altitude. Continuamos para 
o Cabo Girão com 580 metros de altura, conhecido pela 
sua plataforma suspensa em vidro que nos proporciona 
uma vista vertiginosa sobre o Funchal, Câmara de 
Lobos e, claro, o oceano ao fundo. A viagem cruza a 
ilha pelo maciço central pelo Paul da Serra, de onde as 
vistas são incríveis, para se chegar a Porto Moniz onde 
encontramos as famosas piscinas naturais feitas de 
rochas vulcânicas. Almoço num restaurante típico para 
experimentar as iguarias locais. O regresso faz-se pela 
estrada dos túneis onde se encontram várias quedas 
de água e que permite vistas únicas sobre a costa norte 
da ilha. Passando a vila do Seixal, chegamos à graciosa 
vila de São Vicente. Aqui paramos para visitar as grutas 
naturais de lava. Regresso ao alojamento. Tempo e jantar 
livres.

Dia

01
Dia

02
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A eterna pérola do 
Atlântico!

Após pequeno-almoço, saída para conhecer o terceiro 
ponto mais alto da ilha, o Pico do Arieiro. Descida até 
o Parque Natural do Ribeirão Frio e caminhada pela 
Levada dos Balcões, numa descoberta da majestosa 
Floresta de Laurissilva, espécie de floresta húmida 
subtropical, endémica das ilhas da Madeira, Açores, 
Canárias e Cabo Verde, mas especialmente bem 
conservada e com maior mancha nas terras altas 
da Ilha da Madeira, Património Mundial Natural da 
UNESCO. A caminhada pela levada e a floresta da 
Laurissilva são pontos de partida para retomar o tema 
da sustentabilidade do planeta e a necessidade da 
preservação de ecossistemas tão frágeis como estes. 
Almoço. A visita continua até Santana, com paragem nas 
famosas casas triangulares típicas desta vila. Passagem 
por Santa Cruz. Regresso ao alojamento. Tempo e jantar 
livres.

Dia

03



Após pequeno-almoço, deslocação até à marina do 
Funchal. Passeio de barco a bordo da Nau Santa Maria 
de Colombo, uma réplica do barco que o navegador 
Cristóvão Colombo usou para fazer a descoberta 
das Américas. Durante este passeio é usual avistar 
golfinhos, baleias e tartarugas marinhas. Uma excelente 
oportunidade para sensibilizar os mais novos para a 
proteção dos oceanos. Regresso e almoço na zona da 
marina do Funchal. De seguida, partida rumo ao Museu 
do galático jogador Cristiano Ronaldo. Resto da tarde 
livre. Regresso ao alojamento e jantar livre.

Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até ao horário, a 
combinar localmente, para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de regresso ao continente. 
Chegada, desembarque e fim da viagem.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Funchal on bike - 30€

 👽 Suplemento Meia Pensão – 
53€

 👽 Entrada nas piscinas de Porto 
Moniz - 1.50€

Dia

04

desde

450€
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madrid
A capital de “nuestros hermanos” 
reserva-nos uma visita tão 
enriquecedora quanto inesperada. 
Situada no centro de Espanha, a 
elegância das avenidas de Madrid só 
é equiparável aos seus espaços verdes 
irrepreensíveis e às incríveis coleções 
de arte que ostenta. Importante foco 
da Movida madrilena dos anos 70, 
a cidade surge eterna e feérica nos 
filmes de Pedro Almodovar. Madrid 
nos encanta, plena de tapas, alegria e 
salero.

Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a Madrid. Chegada, 
transfere e alojamento. Início do dia com a visita guiada 
ao Palácio Real, ou não estivéssemos nós em terras 
monárquicas. Almoço. Segue-se um passeio a pé pela 
cidade, passando pela Catedral de Santa Maria a Real 
de Almudena, pelas Portas do Sol, com o seu famoso 
Quilómetro Zero, e pela majestosa Plaza Maior. Descida 
pela Gran Vía, passando pela Chueca com as suas lojas 
da moda até à Praça de Cibeles e à Porta de Alcalá. 
Tempo livre e regresso ao alojamento. Jantar livre.

Dia

01



Após pequeno-almoço, saída para visitar o Real Jardim 
Botânico de Madrid, no fim do qual teremos tempo para 
almoço. A parte da tarde é dedicada à coleção do Museu 
do Prado. Goya e Velásquez aguardam-nos com as suas 
obras primas. De seguida, tempo livre e regresso ao 
alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno - Caminhada pela zona de diversão de 
La Chueca.

Dia

02

Após o pequeno-almoço, visita à Estação de Atocha e 
ao Memorial às vítimas do Atentado de 11 de Março de 
2004, relembrando a recente tragédia que, após o 11 de 
setembro, deixou a Europa em estado de alerta. Tempo 
para almoço. Durante a tarde, visita ao Museu Reina 
Sofia e à história contemporânea de Espanha. Impossível 
ignorar a Guernica de Picasso, seja pela sua importância, 
seja pela sua monumentalidade. Tempo livre e regresso 
ao alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno - Caminhada pelo centro histórico da 
cidade.

Dia

03
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Após o pequeno-almoço, saída para o Parque Warner. 
O parque possui mais de 31 hectares e é dividido em 5 
áreas temáticas: Cartoon Village, Hollywood Boulevard, 
Movie World Studios, Old West Territory e Super Heroes 
World. Conta com mais de quarenta atrações, das 
quais se destacam seis montanhas russas, uma delas 
transportando-nos para o mundo da realidade virtual. 
Um dia inesquecível para todos. Almoço livre. No final do 
dia, regresso ao alojamento. Jantar livre.

Dia

04

Lo mejor no ha pasado
ni está por venir.

Está pasando ahora.



Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Tour de bicicleta – 25€

 👽 Upgrade para Hotel 3* – 50€

 👽 Entrada no Museu Thyssen- 
Bornemisza – 9€

Após o pequeno-almoço, visita ao Parque de El Retiro, 
onde nos deixaremos deslumbrar pelo Palácio de 
Velásquez, pelo Palácio de Cristal e pela célebre e 
singular estátua de El Angel Caído, a única escultura do 
mundo que representa o diabo. Tempo livre. Em horário 
a combinar localmente, transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de regresso a Portugal. 
Chegada, desembarque e fim da viagem ou tempo e 
jantar livre, caso a escola opte pelo sexto dia opcional.

Dia

05

Inclui:

 👽 1 noite adicional de 
alojamento;

 👽 Autocarro privado e guia 
turístico;

 👽 Entradas nos monumentos e 
visitas com guia turístico;

 👽 Almoço.

D I A  O P C I O N A L desde 118€

Após o pequeno-almoço, encontro com o guia e 
transporte em autocarro privado até ao Vale dos Caídos, 
monumento franquista alusivo à guerra civil espanhola, 
e ao Real Mosteiro de San Lorenzo de el Escorial, onde 
se encontram os restos mortais da Rainha Isabel de 
Portugal. Almoço no local. Tempo livre e, em horário 
a combinar localmente, transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de regresso a Portugal. 
Chegada, desembarque e fim da viagem.

Dia

06

desde

485€

https://spaceviagens.pt


Barcelona encontra um lugar especial 
no conjunto das cidades europeias, 
fruto da sua profunda singularidade. 
Encontro de culturas. Proximidade do 
Mediterrâneo. Praia junto à cidade. 
Cidade do sol, do sal e das águas 
quentes. Cidade portuária há mais de 
dois mil anos. Cidade planeada. Mãe 
de Picasso, Dali, Miró, Gaudi, Tapiés. 
Barcelona arrojada. Arejada. Com as 
Ramblas a terminar num tributo àquele 
que havia de mudar a geografia do 
mundo – Cristóvão Colombo.

bar
cel
ona

Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a Barcelona. Chegada, 
transfere e alojamento. Início do nosso percurso na Casa 
Museu Gaudí, passando de seguida pela Casa Milá ou 
La Pedrera, obra de Gaudí, e pela Fundação Tapiés. 
Almoço. Continuação da visita pelo Passeig de Gràcia, 
apreciando a Casa Batló, a Casa Amatller e a Casa Lléo 
Moreira. Passeio pela Praça da Catalunha. Entrada nas 
famosas Ramblas e visita guiada pelo Bairro Gótico e 
pelo Raval, visitando o Mercado da Boqueria. Percurso 
com passagem pela Estátua de Cristóvão Colombo e 
caminhada até ao Porto Olímpico. Tempo livre e regresso 
ao alojamento. Jantar livre, recomendando uma ida 
até ao Bairro Gótico que oferece inúmeras opções para 
jantar ou petiscar.

Passeio noturno - Caminhada pelas Ramblas e pelo 
Bairro Gótico, para conhecer a "movida noturna" da 
cidade, sempre repleta de turistas.

Dia

01



Após o pequeno-almoço, seguimos com mais um 
dia dedicado a Antoni Gaudí, visitando o Parc Guell, 
declarado Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Almoço nos jardins. Seguimos a visita para a 
Sagrada Família, a mais importante e inacabada obra 
do arquiteto, tendo redesenhado todo a sua estrutura 
neogótica em 1882. Antes do regresso ao alojamento, 
passagem pelo Recinto Modernista de Sant Pau, também 
declarado Património da Humanidade, uma das joias 
arquitetónicas de Barcelona. Regresso ao alojamento. 
Jantar livre.

Passeio noturno - Caminhada junto ao Mediterrâneo pelo 
Porto Olímpico.

Dia

02
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Pequeno-almoço. Subida de teleférico, desde o Porto 
Olímpico até Montjuic, um bairro um pouco mais afastado 
dos demais pontos turísticos, mas onde se concentram 
diversas atrações imperdíveis, nomeadamente o 
Castelo de Montjuic, que oferece a melhor vista sobre 
toda a cidade. Passagem junto ao Estádio Olímpico. Em 
Montjuic, encontra-se ainda o Museu Nacional de Arte 
da Catalunya que poderá ser visitado (não incluído). O 
percurso de regresso será feito a pé, descendo o monte 
e admirando a paisagem. Almoço no percurso. Visita à 
Fundació Joan Miró, prestando homenagem a uma das 
figuras emblemáticas da pintura modernista. Regresso 
ao alojamento, visitando a Fonte Mágica. Jantar livre.

Dia

03

Após o pequeno-almoço, visita ao Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona. Almoço e visita ao 
Museu Picasso. Neste local, propomos que um grupo 
de alunos se responsabilize previamente para fazer 
uma apresentação e análise sobre uma obra exposta 
no local. Resto da tarde e jantar livres. Aconselhamos a 
degustação de uma maravilhosa paella.

Dia

04



Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até ao horário, a 
combinar localmente, para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de regresso a Portugal. 
Chegada, desembarque e fim da viagem ou fim de tarde, 
jantar livre e alojamento, caso a escola opte pelo sexto 
dia opcional.

desde

599€

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Tour de bicicleta – 20€

 👽 Upgrade para Hotel 3* – 45€

 👽 Concerto coral Palau de La 
Musica – 7€

Inclui:

 👽 1 noite adicional de 
alojamento;

 👽 Autocarro privado e guia 
turístico;

 👽 Entrada no Museu e visitas 
com guia turístico;

 👽 Almoço.

D I A  O P C I O N A L desde 96€

Após o pequeno-almoço, transfere até à cidade costeira 
de Cadaqués, berço de Salvador Dalí, a cerca de 2h30 
a norte de Barcelona, na deslumbrante Costa Brava. 
Chegada e visita guiada à Casa Museu Salvador Dalí, um 
dos “enfants terribles” da arte do século XX. Passeio pela 
cidade de Cadaqués e almoço. Tempo livre e, em horário 
a combinar localmente, transfere para o aeroporto de 
Barcelona. Formalidades para viagem de regresso a 
Portugal. Chegada, desembarque e fim da viagem.

Dia

06

https://spaceviagens.pt


paris
Durante séculos, Paris foi a capital 
da arte e da cultura. Paris prima pelo 
seu bom gosto e pela grandiosidade. 
E pela revolução francesa. No século 
XX, torna-se por excelência a cidade 
das luzes e do amor. O chic de Paris, 
comentava Eça de Queirós. Paris ditava 
a moda enquanto o mundo trauteava 
músicas de Piaf. Uma visita a uma 
cidade simultaneamente medieval, 
romântica, moderna e contemporânea, 
responsável pela primeira declaração 
dos direitos de todos nós.



Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a Paris. Chegada, transfere 
e alojamento. Início do passeio e subida a um dos mais 
famosos monumentos da cidade, a vistosa Torre Eiffel. 
Almoço no Champ de Mars, deus da guerra com direito a 
uma das maiores áreas verdes da metrópole. Caminhada 
a pé até à Avenida Charles de Gaulle, passando pelo 
busto de um ilustre embaixador português que aqui viveu: 
Eça de Queirós. Conclusão do passeio na Fundação 
Louis Vuitton, uma notável construção do arquiteto Frank 
Gehry em pleno Bois de Bologne. Tempo livre e regresso 
ao alojamento. Jantar livre.  

Passeio noturno – Caminhada pelos cais do rio Sena.

Dia

01

Após o pequeno-almoço, ida até ao Jardim do 
Luxemburgo, um dos belos jardins da cidade, mandado 
construir pela Rainha consorte Maria de Médicis, no 
século XVII. Passeio a pé pela Sorbonne, a instituição 
universitária mais famosa da Europa, palco da 
importante revolução estudantil conhecida como Maio 
de 68. Seguimos pelo Quartier Latin, tão elogiado 
por Eça, pela Place Saint Michel e a fonte do dragão, 
terminando na Catedral de Notre-Dame, lugar de ação 
da narrativa de Victor Hugo cuja personagem principal 
é o Quasimodo, mais conhecido por Corcunda de Notre-
Dame. Almoço no Jardin des Tuilleries. Visita ao Museu 
do Louvre, um dos mais importantes museus de arte do 
mundo e residência fixa de ilustres senhoras: a Monalisa, 
a Vénus de Milo e a Vitória de Samotrácia. Tempo livre e 
regresso ao alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno – Confraternização junto a Châtelet, 
Quartier Latin e/ou Le Marais.

Dia

02

Após o pequeno-almoço, visita ao Centre Georges 
Pompidou, onde se pode apreciar uma vista majestosa 
sobre a cidade, bem como a coleção permanente de arte 
dos séculos XX e XXI. Por vezes, encontram-se expostas 
obras de ilustres portugueses: Maria Helena Vieira da 
Silva, Amadeo de Souza-Cardoso... Almoço nos jardins 
de Les Halles. Exploração da capital a pé, passando pela 
Torre de Saint Jacques, Rua de Rivoli, Praça Vendôme, 
Ópera, Boulevard des Capuccines e Igreja da Madeleine. 
Subida da Praça da Concorde, onde se pode admirar 
o grande obelisco egípcio trazido de Luxor, até aos 
cosmopolitas Campos Elísios, culminando o dia sob o 
Arco do Triunfo. Tempo livre e regresso ao alojamento. 
Jantar livre.

Dia

03
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Dia

05

Pequeno-almoço. Manhã livre para atividades de caráter 
pessoal. Em horário a combinar localmente, transfere 
para o aeroporto. Formalidades para viagem de regresso 
a Portugal. Chegada, desembarque e fim da viagem.

Liberté,
Égalité,
Fraternité!

Após o pequeno-almoço, visita guiada a pé desde 
a Place de la Bastille, conhecida por ser o centro da 
Revolução Francesa, até à Place des Voges, uma das 
praças mais antigas de Paris. Paragem junto à casa 
de Vitor Hugo, o célebre escritor francês autor de “Os 
miseráveis”. Almoço. Après-midi de deleite no bateau-
mouche. Tempo livre e regresso ao alojamento. Jantar 
livre.
Passeio nocturno – Caminhada por Pigalle, com 
passagem pelo Moulin Rouge, terminando com a vista 
noturna do Sacré Coeur sobre a cidade.

Dia

04



Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Tour de bicicleta – 25€

 👽 Tour noturno de bicicleta – 
39€

D I A  O P C I O N A L

Eurodisney ou Palácio de Versailles
Saída matutina em comboio para a Eurodisney ou para Versailles com almoço livre. Transfere para o 
aeroporto. No fim do dia, formalidades para viagem de regresso a Portugal. Chegada, desembarque e 
fim da viagem.

Dia

06

Inclui:

 👽 1 noite de alojamento na mesma unidade;

 👽 Bilhete de comboio de ida;

 👽 Acesso ao palácio e jardins;

 👽 Transfere para o aeroporto.

VERSAILLES
desde

146€

Inclui:

 👽 1 noite de alojamento na mesma unidade;

 👽 Bilhete de comboio de ida;

 👽 Entrada para o parque;

 👽 Transfere para o aeroporto.

EURODISNEY
desde

177€

desde

579€
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londres
Estamos em Londres para uma 
cerimónia irrecusável: the five 
o’clock tea. E estamos todos 
convidados. O dia anuncia o 
seu fim. A escuridão progride. 
O nevoeiro adensa-se junto ao 
Tamisa. Faz frio. Mas Londres 
continua a sua tão agitada 
rotina. Os personagens de 
Charles Dickens cruzam-se com 
o fantasma de Virgínia Woolf 
atrás das assombrações de Harry 
Potter. Da literatura saltamos para 
o cinema. Tudo sob o olhar atento 
de sua majestade a Rainha, que 
nos espera para o chá.



Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a Londres. Chegada, transfere 
e alojamento. O primeiro dia será dedicado ao centro 
de Londres. Início da visita pela Catedral de São Paulo, 
um dos mais emblemáticos monumentos da cidade, cuja 
arquitetura sobreviveu ao grande incêndio de Londres 
de 1666 e aos bombardeamentos da II Guerra Mundial. 
Almoço. Seguimos depois para a Abadia de Westminster. 
Continuação do passeio a pé até ao icónico Big Ben, o 
relógio mais famoso do mundo. De seguida, cruzamos 
uma das pontes sobre o Rio Tamisa rumo à London 
Eye, a roda gigante que nos oferece uma das vistas 
aéreas mais impressionantes. Tempo livre e regresso ao 
alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno - Caminhada por Covent Garden e pelo 
Soho, cuja área já foi famosa pelo Red Light District de 
Londres. Atualmente, a zona apresenta-se como um 
bairro repleto de restaurantes e bares onde se convive 
animadamente.

Dia

01

Após o pequeno-almoço, visita à National Gallery, 
um dos mais importantes museus do mundo onde 
poderemos apreciar as incríveis telas de Turner. Almoço 
em Trafalgar Square. Continuação da visita. Destino: 
Tower of London, antigo palácio e fortaleza real de Sua 
Majestade. Este castelo, localizado na margem norte 
do rio Tamisa, foi fundado por volta do final do ano de 
1066, depois da conquista normanda da Inglaterra. 
Continuação da visita a pé em direção à emblemática 
Tower Bridge. Tempo livre e regresso ao alojamento. 
Jantar livre.

Passeio noturno - Em opcional, e de acordo com o cartaz 
na data da viagem, possibilidade de ver um espetáculo 
de teatro ou musical (não incluído).

Dia

02
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It’s
Tea
Time.

Pequeno-almoço. O dia hoje é para viver os bastidores 
de Harry Potter, numa incrível visita ao Warner Bros 
Studio. Além de podermos admirar os cenários ao vivo 
e a cores, também são revelados alguns segredos, 
incluindo efeitos especiais e de animação, que tornam 
inesquecível a história de bruxaria mais famosa do 
mundo. “Expecto patronum!” Almoço livre no parque. 
Após a visita, restar-nos-á tempo ainda para passear 
no Camden Market, o bairro que congrega os indivíduos 
mais alternativos de Londres, com seus cabelos 
coloridos, piercings em lugares inusitados e tatuagens 
por todo o corpo. Tempo livre e regresso ao alojamento. 
Jantar livre.

Dia

03



Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até 
ao horário, a combinar localmente, 
para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de 
regresso a Portugal. Chegada, 
desembarque e fim da viagem.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Tour de bicicleta - 27€

Após o pequeno-almoço, visita ao Buckingham Palace, a residência oficial 
de sua Majestade, a rainha Elizabeth II, e da família real. O palácio, com uma 
história emocionante, foi construído durante os tempos de James I, que reinou 
em 1603-1625. É possível visitar algumas das suas salas mais emblemáticas. 
Almoço nos jardins. Continuação da visita para o Churchil War Room, o 
bunker de Winston Churchill, para visitar o Gabinete do Presidente, a sala de 
operações, a sala do telefone transatlântico e muitos outros espaços onde 
Churchil assistiu à queda de Hitler e do regime nazi. Continuação para Picadilly 
Circus, eternizado pela Mrs Dalloway de Virgínia Woolf. Resto da tarde livre e 
regresso ao alojamento. Jantar livre.

Dia

04

desde

645€
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roma
Roma tem tudo. Não é por acaso que 
todas as estradas lá vão dar desde 
o Império Romano. Roma, cidade 
protegida de Vénus. Roma de Césares 
e de Coliseus. Roma e a Cristandade. 
Roma e os artistas do Renascimento. 
Roma e o Barroco. E depois há a pizza, 
a pasta, os gelados, o cinema italiano 
e os passeios de fim de tarde numa 
Vespa. Tudo na mesma cidade. Como se 
estivéssemos num filme.



Em horário a confirmar, encontro com o representante da 
Space Viagens no aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo direto com destino a Roma. Chegada, transfere 
e alojamento. Tempo para almoço e para um pouco 
de “dolce far niente”. Início do passeio guiado a pé por 
Roma, passando pela vistosa escadaria da Piazza de 
Spania, palco da moda italiana, e pela Piazza Barberini 
com o seu ilustre Tritão. Continuamos o passeio rumo à 
deslumbrante Fontana de Trevi, eternizada pelo filme 
“La Dolce Vita” de Fellini, terminando na grandiosa 
Piazza Navona, onde Neptuno nos aguarda. Regresso ao 
alojamento. Jantar livre.  

Passeio noturno – Exploração pedestre do colorido bairro 
de Trastevere, repleto de bares e animação.

Dia

01

Após pequeno-almoço, visita guiada à Igreja San Pietro 
in Vincoli, construída no século V, que alberga no seu 
interior uma impressionante estátua de Moisés feita 
pelo maior artista do Renascimento, Michelangelo. 
Continuamos em direção ao Coliseu onde pisaremos a 
mesma arena e, quiçá, a mesma areia onde estiveram 
centenas de gladiadores lutando pela própria vida. Após 
o almoço, visita ao Fórum Romano e às ruínas dos mais 
importantes templos de Roma Antiga, culminando o 
dia junto à coluna de Trajano. Regresso ao alojamento. 
Jantar livre.  

Passeio noturno – Caminhada pelo centro. Objetivo: 
descobrir a melhor gelataria junto ao Panteão (gelados 
não incluídos).

Dia

02

https://spaceviagens.pt


Stravaganza!

Pequeno-almoço. Iniciamos o dia com a visita ao Castelo 
de Sant’Angelo e à majestosa Basílica de São Pedro. 
Tempo para almoço. À tarde, visita a um dos museus mais 
famosos do mundo, o Museu do Vaticano. Tempo livre e 
regresso ao alojamento. Jantar livre.  

Passeio noturno – Caminhada ao longo das margens do 
Rio Tibre.

Dia

03



Dia

05

Pequeno-almoço. Manhã livre para 
atividades de caráter pessoal. Em 
horário a combinar localmente, 
transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de 
regresso a Portugal. Chegada, 
desembarque e fim da viagem.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Tour de bicicleta - 45€

 👽 Tour de bicicleta noturno - 
50€

Após pequeno-almoço, visita a algumas das Igrejas mais 
importantes de Roma. Hoje os guias serão os próprios 
alunos. Cada grupo de estudantes terá preparada 
a apresentação de uma das seguintes igrejas aos 
restantes colegas, salientado as obras de arte que aí se 
destacam: Santa Maria del Popolo e a sua inesquecível 
“Crucificação de São Pedro” de Caravaggio; Igreja de 
Santa Maria da Vitória e a obra prima de Bernini, “Êxtase 
de Santa Teresa”; Igreja de Santa Maria Degli Angeli e 
dei Martiri, construída nas termas de Diocleciano. Pausa 
para almoço. Continuação da caminhada pelo centro de 
Roma e da visita guiada pelos nossos experts: Basílica 
de Santa Cecília, onde poderemos apreciar a célebre 
escultura dedicada à mesma santa; por último, visita a 
um outro ex libris de Bernini, a “Beata Ludovica”, na Igreja 
de San Francesco a Ripa, a última igreja apresentada 
pelos alunos.

Em alternativa a este programa, o 4º dia pode ser 
passado na CineCittà, um complexo de teatros e 
estúdios de cinema situado às portas de Roma, onde 
se produz uma grande parte do cinema e televisão 
italianos. O percurso de ida e volta será feito de comboio.

Dia

04

desde

682€
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berlim

Passeio noturno – Caminhada 
pela conceituada avenida de 
Kurfurstendamm, terminado no 
edifício do teatro da Schaubuhne. 
Aconselha-se a ver um espetáculo 
num dos dias em que as peças 
são legendadas em inglês (não 
incluído).

Berlim é a cidade que se reinventou a uma velocidade 
estonteante durante o último século. Destruída após 
a II Guerra Mundial, refez-se, separou-se em duas 
metades, separadas por um muro. O muro de Berlim. 
Em 1989, destrói o muro, unifica-se e, de dois regimes 
políticos, escolhe um. Repensa-se e redime-se perante 
as vítimas que o terceiro Reich sacrificou em pleno 
Holocausto. Se há uma cidade que conta a história do 
século XX, essa cidade é, sem dúvida alguma, Berlim, 
onde há tanto para aprender...

Em horário a confirmar, encontro com o representante 
da Space Viagens no aeroporto. Formalidades de 
embarque em voo direto com destino a Berlim. Chegada, 
transfere e alojamento. O passeio a pé guiado inicia-se 
na Ilha dos museus com a visita à Catedral Protestante 
de Berlim, construída em 1905. A construção é sobretudo 
reconhecida pelas suas imponentes cúpulas. Almoço. 
Continuamos até chegar à Gendarmenmarkt, onde 
a estátua do poeta Friedrich Schiller nos dá as boas 
vindas a esta praça do século XVIII, ladeada por três 
magníficos edifícios: Konzerthaus, Französicher Dom 
e pela Deutscher Dom. De seguida, seguimos até ao 
Checkpoint Charlie, o ponto de passagem entre Berlim 
Ocidental e Berlim Oriental, durante a Guerra Fria. É uma 
excelente oportunidade para dar a conhecer este tenso 
momento da história mundial. Regresso ao alojamento. 
Jantar livre.

Dia

01



Após o pequeno-almoço, encontro com o guia. Visita ao Museu de História da 
Alemanha instalado no Zeghaus, o edifício barroco mais importante de Berlim 
e um local usado durante mais de cem anos pelo exército prussiano. Propomos 
ver as salas que tratam da história do século XX, pela pertinência dos temas 
que aí são tratados. Descida pela avenida Unter der Linden até à Porta de 
Brandeburgo. Possibilidade de ver o Museu Madame Tussauds Berlin (não 
incluído), que se localiza nesta importante avenida. Almoço com vista para a 
Porta de Brandeburgo. Entrada no Reichtag e subida à sua famosa cúpula. 
Passeio pelo Parque do Parlamento onde é possível encontrar o Memorial de 
Guerra Soviético e a Coluna da Vitória. Acabamos o dia de visitas no Memorial 
do Holocausto, dedicado aos judeus e aos gays perseguidos e mortos no 
Holocausto. Tempo livre e regresso ao alojamento. Jantar livre.

Dia

02
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  Ich bin ein
  Berliner!

Após o pequeno-almoço, visita ao Berlin Story Bunker, 
uma recriação do Bunker onde Hitler se escondia. 
Seguimos para o DDR Museum, onde se pode 
testemunhar a forma como as pessoas viviam na 
antiga DDR durante a Guerra Fria. Este museu explica 
ainda como eram protegidas as fronteiras, tratadas 
as questões da segurança nacional e os crimes que 
o sistema perpetrava. A visita segue com passagem 
pela Torre de TV (não incluído) com mais de 360m e que 
domina a cidade. Chegada a Alexanderplatz, dedicada 
ao Czar Alexandre I da Rússia. Esta praça era o centro 
nevrálgico da antiga Alemanha Oriental. Hoje é um 
importante centro comercial da cidade e foi palco de 
muitos filmes, entre os quais “Good Bye Lenin!” e “A 
Supremacia Bourne”. Este é o local para almoço. Após 
o almoço, continuação para a East Side Gallery, uma 
galeria ao ar livre que conserva vários metros do muro 
de Berlin. Várias pintores e graffiters documentaram 
um tempo de mudanças e expressaram a euforia e a 
esperança de um futuro melhor para todas as pessoas 
do mundo. O dia acaba com a visita ao Urban Spree, 
onde é possível ver graffiters a produzir as suas obras de 
street art. Regresso ao alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno – Convívio junto da zona de 
Alexanderplatz.

Dia

03



Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até ao horário, a 
combinar localmente, para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de regresso a Portugal. 
Chegada, desembarque e fim da viagem.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Berlim on bike – 18€

 👽 Experiência Arte Urbana - 
Tour e Workshop de graffiti 
- 25€

 👽 Suplemento para Hotel 3* - 
35€

 👽 Suplemento de Meia Pensão 
em Hotel 3* - 65€

 👽 Museu Madame Tussauds 
Berlim - 17.50€

 👽 Subida à Torre da TV - 13.20€

Após pequeno-almoço, visita à Neue Nationalgalerie, 
instalada num edifício desenhado pelo célebre arquiteto 
Mies van der Rohe. Este museu alberga uma coleção 
de pintura e escultura do século XX, desde Picasso até 
às obras da famosa Bauhaus. Continuação do passeio 
pelo Tiergarten, o maior jardim e o mais importante 
pulmão da cidade (passeio de bicicleta opcional). 
Almoço. Continuação da visita ao Filmmuseum Berlin 
que nos mostra um espólio relativo à história do cinema. 
Destaque para a coleção dedicada a Marlene Dietrich, 
cujos objetos pessoais estão em exposição. Chegada a 
Potsdamer Platz, uma praça cheia de vida, restaurantes, 
bares e animação. Tempo para explorar a praça. 
Continuamos a visita para mais um mergulho na história 
recente, com a visita ao Museu Topographie des Terrors, 
cujos textos e fotografias detalham a sórdida história 
do sistema de segurança de Hitler entre 1933 e 1945. O 
edifício neobarroco, ladeado por uma parte original do 
Muro de Berlim que se pode visitar, tornou-se em 1933 a 
sede da temida GESTAPO, a Polícia Secreta do Estado. 
Um lugar que lembra aquilo que nunca mais queremos 
que volte a acontecer. Regresso ao alojamento. Jantar 
livre.

Passeio noturno – Convívio junto da animada Potsdamer 
Platz.

Dia

04

desde

569€
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ames
terdão
Amesterdão é um refúgio. Imortalizada 
pela música de Jacques Brel, a cidade 
viveu e desenvolveu-se por e para 
marinheiros. Foi um refúgio para Anne 
Frank e para sua família, na época da 
perseguição dos judeus. É o refúgio 
que acolhe o museu de um eterno 
incompreendido – Van Gogh. Um refúgio 
que singrou devido à sua pluralidade. À 
miscelânea. À aceitação da diferença. 
À tolerância religiosa. À integração e ao 
respeito pelo outro. Um porto onde tudo 
coexiste pacificamente. Muita gente 
na rua. Cafés apetecíveis. Recantos 
secretos. Uma cidade com uma 
vibração muito própria, característica 
do norte da Europa. Com diversão 
sempre garantida.

Em horário a confirmar, encontro com o representante 
da Space Viagens no aeroporto. Formalidades de 
embarque em voo direto com destino a Amesterdão. 
Chegada, transfere e alojamento. Visita de orientação 
guiada pela cidade histórica, conhecendo as principais 
praças e bairros que enchem a cidade de vida e cores e 
apreciando os edifícios junto aos canais. Almoço numa 
dessas praças tão cozy. No final do dia, embarque 
num tradicional cruzeiro pelos Canais de Amsterdão, 
uma experiência inesquecível, acompanhada pelas 
explicações sobre cada zona da cidade por onde o 
barco se esgueira. Resto da tarde livre e regresso ao 
alojamento. Jantar livre.

Dia

01



Após o pequeno-almoço, visita ao Museu Van Gogh, 
da parte da manhã, e aos seus distintos girassóis. 
Continuação da visita guiada rumo aos principais 
pontos de interesse da cidade, nomeadamente ao 
Hash Marihuana & Hemp Museum, especialmente 
importante na atualidade depois da liberalização das 
plantações de cannabis em Portugal. Este museu foca-se 
especialmente nos usos medicinais, espirituais e culturais 
da planta. Almoço. Continuação do passeio pelo famoso 
Red Light District, uma das mais antigas e bonitas partes 
da cidade com as suas montras, janelas e ruas cheias 
de charme, com raízes no século XIV, e os seus antigos 
edifícios posicionados de forma peculiar. Para além de 
todas as atividades que por aí se desenvolvem, impõe-se 
um olhar particular e uma abordagem histórica e cultural 
do assunto. Regresso ao alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno - Selfies junto à escultura d’”A Ronda 
da Noite”, na Praça Rembrandt, inspirada no quadro 
homónimo do mesmo pintor.

Dia

02
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“Dans le port
d’Amesterdam Y a des
marins qui chantent...”

Após o pequeno-almoço, viagem de comboio até à 
celebre cidade histórica de Haia, capital política da 
Holanda. Passeio pedestre guiado para explorar a 
cidade. Almoço num dos espaços verdes de Haia, 
junto à lagoa Hofvijver. Visita ao museu Mauritshuis, 
onde nos esperam os mestres da pintura holandesa, 
destacando-se a icónica “Rapariga com o brinco de 
pérola”, de Vermeer, e “A Lição de anatomia” do Dr. Tulp, 
de Rembrandt. Regresso a Amesterdão de comboio, 
experienciando as longas planícies dos Países Baixos. 
Resto da tarde livre e regresso ao alojamento. Jantar 
livre.

Dia

03



Dia

05

Pequeno-almoço. Tempo livre até 
ao horário, a combinar localmente, 
para transfere para o aeroporto. 
Formalidades para viagem de 
regresso a Portugal. Chegada, 
desembarque e fim da viagem.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Amesterdão on bike - 25€

 👽 Suplemento para Hotel de 
3* - 58€

 👽 Suplemento Meia Pensão em 
Hotel 3* – 79€

Pequeno-almoço. Visita ao mais icónico museu holandês, 
o Rijksmuseum, onde desta vez se poderá ver “A ronda 
da noite” ao vivo e a cores. Almoço nas imediações do 
museu. À tarde, visita à famosa casa de Anne Frank, 
a adolescente mais conhecida mundo fora pelos seus 
escritos e pela sua trágica história. Após a visita ao 
edifício, propõe-se a leitura de alguns excertos do “Diário 
de Anne Frank”, previamente preparada por vários 
grupos de alunos, nas imediações daquela que foi a sua 
última morada em Amesterdão.

Passeio noturno - Caminhada pelo centro.

Dia

04

desde

587€
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nova 
iorque
Comecem a espalhar a notícia. Estamos 
quase de partida. Estaremos em Nova 
Iorque fora de horas. Onde tudo é 
grande e intenso. Seja inverno ou verão, 
sob a neve ou com um calor abrasador, 
ninguém dorme. Nova Iorque de Woody 
Allen. De Andy Warhol. Do King Kong. 
Do ritmo. Da música. Das buzinas. Dos 
táxis. Dos arranha-céus. Da bolsa 
de valores. Dos néons. Dos gigantes 
murais leds que iluminam a noite dos 
esquilos em Central Park. Nova Iorque. 
O coração do mundo ocidental.

Chegada. Transporte para o hotel. Alojamento. Passeio 
a pé até Times Square e Central Park, regressando 
pela icónica 5ª avenida. Os must see de Nova Iorque 
ao anoitecer. Jantar livre na zona de Times Square e 
passeio pelas ruas adjacentes. Alojamento.

Dia

01



Pequeno-almoço no hotel. Visita a Wall Street e ao Bairro 
Financeiro da cidade, que controla toda a economia 
mundial. Visita guiada em barco à simbólica Estátua 
da Liberdade e a Ellis Island. Visita à Trinity Church, 
uma das mais antigas Igrejas dos EUA e ao Federal 
Hall, onde George Washington fez o seu juramento de 
presidente. Passagem por China Town, com paragem 
para almoço. Seguem-se os bairros de Tribeca e Soho 
até ao Washington Square Park. Da Broadway Avenue, 
continuamos sempre a pé para Greenwhich Village 
e Meatpacking District. Passagem pelo High Line e 
continuação para o mítico bairro de Chelsea, visitando o 
Chelsea Market. Subida até Hell’s Kitchen. Regresso ao 
alojamento. Jantar livre.

Passeio noturno opcional - Musical na Broadway ou 
concerto/performance no Carnegie Hall (não incluído).

Dia

02

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao MoMa, onde nos 
espera uma das mais importantes obras de Picasso – 
“Les demoiselles d’Avignon”. Pollock é também um dos 
pintores incontornáveis em exposição neste museu. 
Passeio e almoço no Central Park, seguido de um passeio 
de bicicleta ou a pé, com passagem pelo deslumbrante 
edifício do Museu Guggenheim. Final do dia com a visita 
ao melhor Museu de História Natural.

Passeio noturno - Visita à zona de restaurantes e bares 
de Meatpacking District e Greenwhich Village e/ou a um 
dos museus abertos à noite.

Dia

03
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Após o pequeno-almoço, o passeio inicia-se pela 
travessia a pé da Brooklyn Bridge, que nos oferece vistas 
incríveis sobre a cidade. Continuação para Brooklyn 
Bridge Park Waterfront e Brooklyn Heights. Visita ao 
famoso Flea Market e às ruas mais vibrantes deste bairro 
hipster com os seus cafés e galerias da moda. Tempo 
para conhecer por conta própria as ruas de Brooklyn. Em 
horário a combinar, regresso ao alojamento e jantar livre.

Dia

04

Depois do pequeno-almoço, subida ao Empire State 
Building para nos extasiarmos com a vista sobre a 
cidade. Passagem pela New York Public Library e pela 
Grand Central Terminal. Tarde livre para vaguear pela 
metrópole ou, em opcional, visita a um outro museu da 
cidade, o Whitney Museum of American Art, onde Hopper 
e Keith Haring are waiting for us. Em horário a combinar 
localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades 
para viagem de regresso a Portugal. Noite e refeições a 
bordo. Chegada no dia seguinte. Ou fim de tarde, jantar 
livre e alojamento, caso a escola opte pelo sexto dia 
opcional.

Dia

05



NOTA IMPORTANTE

O visto para entrada nos EUA, denominado ESTA, deverá 
ser obtido por cada viajante através do sítio oficial do 
Departamento de Segurança Interna: https://esta.cbp.dhs.
gov/esta/ e tem um custo de 14 USD, pagos com cartão de 
crédito.

Torne a viagem ainda mais 
inesquecível:

 👽 Central Park on bike – 31€

 👽 Entrada no Whitney Museum 
- 22€

Inclui: 

 👽 Bilhetes de comboio de ida;

 👽 Entrada no Museu Dia: 
Beacon;

 👽 1 noite de alojamento na 
mesma unidade;

 👽 Transfere para o aeroporto.

D I A  O P C I O N A L desde 245€

Após o pequeno-almoço, transporte em comboio até 
à estação de Beacon, vila situada mas margens do Rio 
Hudson, a cerca de 2 horas de comboio da cidade. Inicio 
da visita guiada à Fundação Dia:Beacon. Almoço livre no 
museu.

Dia:Beacon é um museu de arte contemporânea 
instalado num edifício com um pé direito de cerca de 5 
metros. A coleção permanente alberga peças de arte 
das décadas de 1960 e 1970. Cada um dos artistas 
expõe as suas obras em espaços da galeria construídos 
expressamente para acolher as suas criações. As 
obras expostas representam os movimentos artísticos 
mais importantes da segunda metade do século XX: 
expressionismo abstrato, minimalismo, arte conceptual 
e pop art. Aqui nos esperam obras de grandes génios 
como Andy Warhol, Dan Flavin, Richard Serra, Louise 
Bourgeois, Walter di Maria, Antonie Tàpies, entre muitos 
outros.

Tempo livre e em horário a combinar localmente, 
transfere em autocarro para o aeroporto de Nova Iorque. 
Formalidades para viagem de regresso a Portugal. 
Chegada no dia seguinte, desembarque e fim da viagem.

Dia

06

desde

995€

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://spaceviagens.pt


voluntariado

Começa-se sempre por duvidar. Por nos pormos em 
causa. Será que consigo? Não será uma realidade difícil 
de lidar? Se calhar vai ser muito trabalhoso... Mas talvez 
até fosse capaz.... Será que sim? Deixa-me ver melhor os 
projetos.  Animais? Conservação e preservação? Adultos 
ou crianças?  Com qual me identifico mais?

E aí projetamo-nos. Começam-se a vislumbrar 
possibilidade. O início da felicidade. Eu consigo fazer isto. 
Acho que na verdade ia adorar fazer isto. Eu gostava 
mesmo de fazer isto e de me envolver com este projeto. 
Talvez até me ajudasse a mim próprio enquanto pessoa.

Nós podemos fazer a diferença. Podemos influenciar 
os que estão à nossa volta. Conseguimos empenhar-
nos para fazer deste planeta um mundo melhor. E tudo 
começa em nós.

Para isso, partilhamos a experiência de voluntariado 
internacional com jovens de todo o mundo em projetos 
com animais e meio ambiente, com crianças ou 
comunidades. Os projetos duram entre 1 a 12 semanas 
e ocorrem durante todo o ano. Podem ser levados a 
cabo por pessoas individuais ou em grupos. Ideal para 
estudantes e pessoas sempre em crescimento, para 
quem a sensibilização e o desafio de um voluntariado é 
um fator determinante no seu percurso de vida.

Escolha o seu destino e o projeto com mais significado 
para si e projete-se no mundo. Pratique outra língua, 
conheça a cultura através do contacto com habitantes 
locais e seja mais do que um turista. Integre-se. Divirta-
se nos tempos livres e contribua. Todos saem sem dúvida 
a ganhar!

 conservação, 
  comunidade, 
    aventura. 



Consulte-nos para conhecer os 
nossos projetos.

https://spaceviagens.pt


INCLUSÕES & EXCLUSÕES

Conheça aqui todas as inclusões, 
exclusões e condições dos nossos 
programas.



NOTAS IMPORTANTES

• Todos os preços 
apresentados são por pessoa;

• Os valores apresentados 
pressupõem um grupo 
de 40 pessoas a viajar 
em simultâneo. Qualquer 
alteração implica o respetivo 
ajuste de valores;

• Os horários dos voos que 
venham a ser confirmados 
podem implicar alterações na 
organização do programa;

• As taxas aeroportuárias 
poderão sofrer alteração de 
preço com a emissão das 
passagens aéreas;

• Os preços indicados estão 
sujeitos a reconfirmação.

INCLUÍDO EM TODOS OS PROGRAMAS

• Passagem aérea ida e volta de Lisboa ou Porto 
para o destino selecionado com direiro a uma 
peça de bagagem de 20 ou 23 kg, dependendo da 
companhia aérea selecionada;

• Franquia de bagagem de mão até 08 kg por 
passageiro;

• Transferes aeroporto / hotel / aeroporto;

• Estadia conforme noites mencionadas nos 
programas, em quarto quádruplo, em hostel ou 
similar, em regime de pequeno-almoço;

• Lunch box para almoço, quando indicado almoço 
incluído;

• Deslocações em transportes públicos;

• Entradas nos locais mencionados no itinerário;

• Guia turístico conforme o itinerário;

• Seguro de viagem Zurich (no estrangeiro — Viagem 
Base; em Portugal — Viagem Portugal Normal;

• Despesas de reserva;

• Taxas locais, municipais e hoteleiras;

• Acompanhamento por representante da Space 
Viagens.

NÃO INCLUÍDO

• Todas as despesas não especificadas no programa 
ou descritas como incluídas;

• Quaisquer despesas de caráter pessoal;

• Early check-in ou late check-out nos alojamentos;.

• ESTA – Visto para os EUA.

https://spaceviagens.pt


SEGURO DE VIAGEM

Riscos Cobertos

Os sinistros ocorridos durante o período das viagens adquiridas ao Tomador 
de Seguro, desde o momento em que a Pessoa Segura tomou lugar no primeiro 
meio de transporte que utilizar para a viagem ou viagens seguras até ao 
momento que a Pessoa Segura abandonar o ultimo meio de transporte por ela 
utilizado nas mesmas viagens, ainda que não tenha terminado o período do 
seguro.

Garantia Base

• Morte ou invalidez permanente

• Despesas de tratamento e repatriamento

• Despesas de funeral 

• Bagagem

Garantias Complementares

• Assistência em Viagem 

• Cancelamento ou Interrupção de Viagem ( CIV )

• Aumento de garantia MIP

F A Ç A  U P G R A D E  D A  S U A  A P Ó L I C E  D E  S E G U R O  E  V I A J E  C O M  M A I S  C O B E R T U R A S .

Destino Produto Viagem até 5 dias Viagem até 10 dias

Resto do Mundo
VIAGEM VIP - Opção 1 9,30€ 10,90€

VIAGEM VIP - Opção 2 14,10€ 15,90€

Portugal (continente e ilhas) VIAGEM PORTUGAL - VIP 9,30€ 10,90€

A P Ó L I C E S  I N C L U Í D A S  N O S  N O S S O S  P A C O T E S

Destino Produto

Resto do Mundo VIAGEM Base

Portugal (Continente e Ilhas) VIAGEM PORTUGAL - Normal

Todos os nossos programas incluem o produto “Viagem Base” e “Viagem Portugal Normal” da Zurich. Os Clientes poderão 
incrementar as coberturas da apólice de seguros, selecionando uma das opções abaixo.



APÓLICE INCLUÍDA NOS NOSSOS PROGRAMAS

⬇ ⬇

A C I D E N T E S  P E S S O A I S

Garantias
VIAGEM VIAGEM VIP VIAGEM PORTUGAL

Base (incluído) Opção 1 Opção 2 Normal (incluído) VIP

MIP 25.000,00€ 50.000,00€ 75.000,00€ 25.000,00€ 50.000,00€

Desp Funeral 500,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 500,00€ 1.000,00€

Bagagens 750,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 750,00€ 1.500,00€

A S S I S T Ê N C I A  E M  V I A G E M

Desp médicas no 
Estrangeiro Franquia 
50,00€ por pessoa e por 
sinistro

5.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ - -

Desp tratamento em 
Portugal (após termo da 
viagem) 
Franquia 50,00€ por pessoa 
e por sinistro

1.250,00€ 1.750,00€ 2.000,00€ - -

Pagamento de muletas - - - - -

Desp médicas em trânsito 
para o Estrangeiro  Franquia 
50,00€ por pessoa e por 
sinistro

5.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ - -

Despesas médicas em 
Portugal Franquia 50,00€ 
por pessoa e por sinistro

- - - 5.000,00€ 10.000,00€

Transporte ou 
Repatriamento de feridos e 
doentes

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Transporte do Centro 
Médico à Estação de Ski - - - - -

Despesas de socorro em 
pista - - - - -

Acompanhamento 
da Pessoa Segura 
hospitalizada

100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

87,50€ / dia
Máx 875,00€

100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

Bilhete de Ida e Volta para 
familiar e respectiva estadia

Transporte Limitado Limitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Estadia dia /pessoa 100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

87,50€ / dia
Máx 875,00€

100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

Prolongamento de estadia 
em hotel

100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

125,00€ / dia
Máx 1.250,00€

87,50€ / dia
Máx 875,00€

100,00€ / dia
Máx 1.000,00€

Transporte ou 
repatriamento da Pessoa 
Segura falecida

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Envio urgente de 
medicamentos para o 
Estrangeiro

Ilimitado Ilimitado Ilimitado - -

Assistência por roubo de 
bagagens Ilimitado Ilimitado Ilimitado - -

Adiantamento de fundos no 
Estrangeiro 1.000,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ - -

Cancelamento da viagem 750,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 750,00€ 750,00€

Atraso na receção de 
bagagens (mais de 24 
horas)

250,00€ 300,00€ 300,00€ 250,00€ 300,00€

Atraso no voo (mais de 12 
horas)

87,50€ / dia
Máx 437,50€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

87,50€ / dia
Máx 437,50€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

Perda de ligações aéreas 87,50€ / dia
Máx 437,50€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

87,50€ / dia
Máx 437,50€

100,00€ / dia
Máx 500,00€

https://spaceviagens.pt


A Combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui 
uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei nº 17/2018 de 8 
de março.

Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da EU aplicáveis 
às viagens organizadas. A Agência Space Viagens será plenamente 
responsável pela correta execução da globalidade da viagem 
organizada.

Além disso, conforme exigido por lei, a Agência Space Viagens tem 
uma proteção para reembolsar os pagamentos que efetuou e, se o 
transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu 
repatriamento caso seja considerada insolvente.

Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei nº 17/2018 de 8 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 serviços de viagem incluídos no contrato.

• Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência 
ou dos contatos de um ponto de contato para poderem 
comunicar com a agência de viagens e turismo.

• Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa 
mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o 
pagamento de custos adicionais.

• O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em 
caso de aumento de custos específicos (por exemplo o custo 
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente 
prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do 
início da viagem organizada.

• Se o aumento do preço for superior a 8% do preço da viagem 
organizada, o viajante pode 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 reembolso integral de quaisquer pagamentos 
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos 
elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do 
preço. Se, antes do inicio da viagem organizada, o operador 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 problemas de 
segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.

• Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer 
momento antes do inicio da viagem organizada mediante o 
pagamento de uma taxa de rescisão adequada.

• Se, após o início da viagem organizada, não for possível postar 
elementos significativos da mesma conforme acordado, terão de 
ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos 
suplementares. O viajante pode rescindir o contrato da 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 no 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 for considerado insolvente, os pagamentos 
serão reembolsados. Se o organizador for declarado insolvente 
após o início da viagem organizada e se o transporte estiver 
incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos 
viajantes. A Agência Space Viagens subscreveu uma proteção 
em caso de insolvência com o fundo de garantia de viagens e 
turismo. Os viajantes podem contatar a autoridade competente 
(Instituto do Turismo de Portugal, com sede na Rua Ivone Silva, 
lote 6, 1050-124 Lisboa, com o telefone 211140200 e o endereço de 
correio eletrónico info@turismodeportugal.pt ) se for recusada a 
prestação de serviços devido à insolvência das agências.

Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta para o direito nacional. 
www.dre.pt

CONDIÇÕES GERAISFICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA

O presente programa é o documento informativo que contêm as 
presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo, o contrato de 
viagem. A presente informação é vinculativa para a agência salvo 
alguma das presentes condições:

• Se as alterações nas seguintes condições tiverem 
sido comunicadas claramente por escrito ao Cliente antes da 
celebração do contrato e as mesmas estejam devidamente 
previstas no programa;

• Sendo alterações posteriores à celebração do contrato 
dependem de acordo prévio das partes, salvo o previsto na 
cláusula “impossibilidade de cumprimento”.

As presentes condições gerais obedecem ao disposto no Decreto-
lei 61/2011 de 06 de maio, com a alteração que foi introduzida 
pelo Decreto-lei 199/2012 de 24 de agosto. As Condições 
Gerais cujo objeto seja uma viagem organizada constante do 
presente programa e as condições particulares que constam da 
documentação de viagem facultada ao Cliente no momento de 
reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que 
vincula as partes.

ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens a que se refere
o presente documento é de:

Purple Crocodile Unipessoal Ltd.
Largo Bernardo Valentim Moreira de Sá,
Nº80 R/C, 4810-452 Guimarães
CRC/NIPC 517 654 570   |   RNAVT 7546
Capital Social 10.000,00 EUR

INSCRIÇÕES
No ato da contratação o Cliente deverá depositar 40% do preço do serviço, liquidando 
os restantes 60% até 21 dias antes do início do serviço. Se a contratação tiver lugar a 21 
dias ou menos da data do início do serviço, o preço total será pago no ato da inscrição. 
A Agência reserva-se o direito de não aceitar ou recusar qualquer contratação cujo 
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas 
encontram-se condicionadas a disponibilidade e à obtenção da parte dos fornecedores da 
confirmação de todos os serviços.

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 informamos que o Cliente poderá recorrer 
às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
1. Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo em www.provedorapavt.com;
2. Comissão Arbitral do Turismo de Portugal em www.turismodeportugal.pt ou a 

qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela 
Direção Geral do Consumidor em http://www.consumidor.pt cuja consulta desde já 
aconselhamos, caso o Cliente seja pessoa singular.

RECLAMAÇÕES
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 
retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou 
seja, sem demora injustificada.
Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços contratados poderá o Cliente 
acionar o Fundo de Garantia de viagens e Turismo previsto nos termos no DL 61/2011 de 06 
de maio na sua redação atual, devendo para isso apresentar a respetiva reclamação:
As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida 
por tal entidade.
Junto do Turismo de Portugal I.P. em www.turismodeportugal.pt no prazo de 30 dias após: 
1. o termo da viagem;
2. o cancelamento da viagem imputável à agência;
3. a data de conhecimento da impossibilidade da sua realização por fato imputável à 

agência;
4. o encerramento do estabelecimento.
Junto de qualquer uma das entidades constantes do site da Direção Geral do Consumidor 
em http://www.consumidor.pt no caso do Cliente ser pessoa singular.
O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito de viagens 
incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

BAGAGEM
• A agência é responsável pela bagagem nos termos legais;
• O Cliente tem obrigação de reclamar 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 terá que 

ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano, 
e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando em caso 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 Agência sobre a entidade prestadora do serviço.

LIMITES
• A responsabilidade da Agência terá como limite o montante máximo exigível às 

entidades 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 Transporte Ferroviário.

• No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de 
viagens, relativamente aos seus Clientes, pela prestação de serviços de transporte, 
ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, 
no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os 
seguintes montantes:

• €441.436, em caso de morte ou danos corporais;
• €7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;

mailto:info@turismodeportugal.pt
http://www.dre.pt/


• €31.424, em caso de perda de veículo automóvel, 
incluindo a bagagem nele contida;

• €10.375, em caso de perda de bagagem, 
acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;

• € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da 
danificação do veículo automóvel.

• 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 Cliente aí se encontrar alojado, tem como limites:

• € 1.397, globalmente;
• € 449 por artigo;
• O valor declarado pelo Cliente, quanto aos artigos 

depositados à guarda do estabelecimento de 
alojamento turístico.

• A responsabilidade da agência por danos não 
corporais poderá ser contratualmente limitada 
ao valor correspondente a cinco vezes o preço do 
serviço vendido.

DESPESAS

DESPESAS DE RESERVAS
Por cada reserva serão cobradas as seguintes quantias: 
Despesas de Reserva: €30,00.

DESPESAS DE ALTERAÇÕES
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento 
ou quarto, viagem, etc): €20,00. A aceitação de tais 
alterações depende de aceitação por parte dos respetivos 
fornecedores.
 
DOCUMENTAÇÃO
O Cliente deverá possuir em boa ordem a sua 
documentação pessoal ou familiar, (bilhete de identidade 
ou cartão do cidadão, passaporte, documentação militar, 
autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e 
outros eventualmente exigidos). A Agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a 
não permissão de entrada ao Cliente em país ou território 
estrangeiro; sendo da conta do Cliente todo e qualquer 
custo que tal situação acarretar.

VIAGENS NO ESPAÇO SCHENGEN
Os Clientes (independente da idade) que se desloquem 
dentro da União Europeia deverão ser possuidores do 
respetivo documento de identificação civil (passaporte; B.I.; 
Cartão do Cidadão);
Para obtenção de assistência médica devem ser titulares 
e portadores do respetivo Cartão Europeu do Seguro de 
Doença;
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária 
para realização de viagem junto das embaixadas / 
consulados dos países de origem.

VIAGENS FORA DO ESPAÇO SCHENGEN
Os Clientes (independente da idade) que se desloquem 
deverão ser possuidores do respetivo documento de 
identificação civil (passaporte) bem como do visto se 
necessário (obtenha tal informação junto da Agência no 
momento da reserva);
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária 
para realização de viagem junto das embaixadas/ 
consulados dos países de origem.

ALTERAÇÃO SOLICITADA PELO VIAJANTE
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, 
sempre que um Cliente, com título para uma determinada 
viagem, desejar alterá-lo para uma outra viagem ou para 
a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual 
alteração, deverá pagar a taxa aplicável, como despesas 
de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 
21 dias ou menos de antecedência em relação à data da 
partida da viagem, para a qual o Cliente é portador de 
título, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a 
alteração, aplicar-se-ão as  despesas e encargos previstos 
na rubrica “desistência (rescisão)”. 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 preços dos serviços 
turísticos poderão não corresponder aos publicados no 
folheto que motivou a contratação inicial.

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
O Cliente pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir 
por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem, desde que informe a agência 
vendedora com pelo menos sete dias de antecedência e 
que tal cessão seja possível nos termos dos regulamentos 
de transporte aéreos aplicáveis. No caso de cruzeiros e 
viagens aéreas e desde que seja viável a alteração,  o prazo 
previsto será de, pelo menos, quinze dias de antecedência.
A cessão da posição implica a responsabilidade solidária 
do cedente e cessionário pelo pagamento da totalidade do 
preço viagem e pelos encargos adicionais originados.

ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, 
a agência organizadora poderá alterar a ordem dos 
percursos, modificar as horas de partida ou substituir 
qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria 
e localização similar, devendo informar o Cliente de tal 

alteração, logo que dela tenha conhecimento.

ANULAÇÕES DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA
Quando a viagem estiver dependente de um número mínimo 
de participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar 
a viagem organizada caso o número de participantes 
alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o Cliente 
será informado por escrito do cancelamento no prazo de 
10 dias.

ALTERAÇÃO AO PREÇO
O preço da viagem poderá ser alterado em resultado de 
variações no custo dos transportes ou do combustível, 
dos direitos, impostos ou taxas cobráveis ou de flutuações 
cambiais. 

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

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se previamente ao inicio da viagem e por fatos não 
imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa de viagem, tem o Cliente direito a 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação de preço.
Se os referidos fatos não imputáveis à agência 
organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, 
pode o Cliente ainda optar por participar numa outra 
viagem organizada de preço equivalente. Se a viagem 
organizada proposta em substituição for de preço inferior, 
será o Cliente reembolsado da respetiva diferença.

DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO VIAJANTE (RESCISÃO)
O Cliente ou algum dos seus acompanhantes é livre de 
desistir da viagem a todo o tempo devendo a Agência 
reembolsá-lo do montante antecipada- mente pago, 
deduzindo os encargos a que, comprovadamente, o início 
do cumprimento do contrato e a rescisão tenham dado 
lugar e uma parte do preço do serviço não superior a 15 %.

CANCELAMENTO
Se por fato não imputável ao Cliente, a agência tiver de 
cancelar a viagem organizada antes da data de partida, o 
Cliente pode optar por:
1. Ser imediatamente reembolsado de todas as 

quantias pagas, ou
2. Em alternativa, optar por participar numa outra 

viagem organizada, sendo reembolsado da eventual 
diferença de preço que possa existir.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora e da Agência 
de viagens constantes deste programa e emergentes das 
obrigações assumidas, encontra-se garantida por um 
seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros 
Fidelidade, apólice n.º 63875705, nos termos da legislação 
em vigor.

IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já
o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual (23%), taxa 
que poderá vir a sofrer modificações com reflexo no preço 
total a pagar.

ASSISTÊNCIA
Em cado de dificuldades do viajante ou quando, por 
razões que não lhe forem imputáveis, este não possa 
terminar a viagem organizada, a agência de viagens 
e turismo responsabiliza-se pela seguinte assistência: 
disponibilização de informações adequadas sobre os 
serviços de saúde, autoridades locais e assistência consular 
e auxílio ao viajante na realização de comunicações à 
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência 
tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada ou 
por negligência, a agência de viagens e turismo poderá 
cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorrer em 
virtude da prestação dessa assistência.
Se devido a circunstância inevitáveis e excecionais, o 
viajante não puder regressar, a agência de viagens 
e turismo é responsável por assegurar os custos de 
alojamento 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.
A limitação de custos prevista supra não se aplica às 
pessoas com mobilidade reduzida 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 viagens e turismo tenha sido notificada dessas 
necessidades específicas com pelo menos 48 horas antes 
do início da viagem organizada.

INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agênica 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., entidade responsável pelo respetivo acionamento:

Turismo de Portugal I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6, 1050-124 Lisboa
Tel: 211140200 Fax 211140830
info@turismodeportugal.pt

VALIDADE
Os programas e respetivos preços mencionados nesta 
brochura são válido de 01 setembro de 2010 a 31 julho de 
2020, salvo indicações em contrário mencionadas em cada 
destino.

NOTAS
As condições especiais estão incluídas no documento 
de cada destino de viagem e em concreto condições 
particulares – e que fazem parte do contrato de viagem.
As presentes condições gerais poderão ser 
complementadas por quaisquer outras específicas desde 
que devidamente acordadas pelas partes.
• Os preços dos programas estão baseados 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 “alteração de preço”.

• Devido às constantes alterações do preço dos 
combustíveis sobre os preços praticados poderá 
haver alteração do suplemento de combustível 
inserido no preço nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”.

• As categorias dos hotéis e cruzeiros 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 
confirmar a reserva existente, obrigando-se a 
agência a informar o Cliente logo que de tal tenha 
conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na 
hora local do respetivo país e de acordo com horários das 
respetivas companhias aéreas à data de impressão deste 
programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.

HOTÉIS / APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado 
em apartamento é da responsabilidade do Cliente a 
informação do número de pessoas que irão ocupar o 
apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas do 
que a lotação reservada, os apartamentos poderão recusar 
a entrada.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e está baseado 
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 apartamentos constantes do 
programa é indicativa assim como a sua categoria que 
respeita a critérios 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 as 19h o primeiro serviço de 
refeição será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último 
dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço 
do hotel será o pequeno-almoço.

HORAS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão 
definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra, 
sem caráter vinculativo os quartos podem ser utilizados a 
partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados 
livres até as 12h do dia de saída.
Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 
17h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 
10h do dia de saída.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças 
(destino e fornecedor) as condições serão fixadas nas 
condições especiais que porventura sejam aplicadas à 
viagem em causa.

SEGURO
As viagens patentes nesta brochura incluem seguro
de viagem. Peça informação detalhada sobre
as condições deste seguro.
A agência disponibiliza a venda de complementos a este 
seguro que poderão ser adquiridos em função da viagem 
para garantia de situações de assistência e despesas de 
cancelamento.
Consulte a tabela nas páginas anteriores.

mailto:info@turismodeportugal.pt
https://spaceviagens.pt
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Reservas

(+351) 253 776 340
(+351) 217 817 596

escolas@spaceviagens.pt

Lisboa

Rua Rodrigues Sampaio, Nº76A
1150 - 281 Lisboa, Portugal

T: (+351) 217 817 596

RNAVT 7546

Guimarães

Largo Bernardo Valentim Moreira de Sá,
Nº80 - R/C Esq, 4810-452 Guimarães, Portugal

T: (+351) 253 776 340

Esteja a par das últimas ofertas.

Siga-nos em:

https://spaceviagens.pt
mailto:escolas%40spaceviagens.pt?subject=
https://goo.gl/maps/CHB1sWnsguCPsxvA6
https://goo.gl/maps/CHB1sWnsguCPsxvA6
https://goo.gl/maps/5iQa3g1dxsM4xcG97
https://goo.gl/maps/5iQa3g1dxsM4xcG97
https://www.facebook.com/spaceviagens.pt/
https://www.instagram.com/spaceviagens/



