
Esteja presente 
na maior feira
da indústria 
de plásticos 
e borracha
19-26 outubro
Düsseldorf

Voos 
+ 

Alojamento 
 AO MELHOR

PREÇO



Feiras internacionais sectoriais,
sem preocupações

Consigo no seu negócio!



Represente 
a sua marca 
neste evento 
único

K em Düsseldorf é o ponto de encontro mais 
relevante para a indústria especialista em plásticos 
e borracha. Expositores de todo o mundo vêm 
a Düsseldorf para demonstrar a excelência 
operacional da indústria e traçar ativamente o rumo 
do futuro junto com os visitantes. E este curso 
claramente leva à proteção do clima, economia 
circular e digitalização – são estes os três temas 
orientadores declarados da K 2022.

Os cerca de 3.000 expositores de 61 países ocuparão 
o Centro de Exposições de Düsseldorf na sua 
totalidade. 

A K 2022 vem justamente no momento certo para 
oferecer novamente a orientação da indústria de 
plásticos e borracha após as mudanças induzidas 
pela pandemia.

 

K - Düsseldorf
19 a 26 de outubro 2022

Impulsione a sua marca 
e reserve já
com a Space Viagens



K-Show 2022

Voco Düsseldorf Seestern
an IHG Hotel  4 

D
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A

3
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Steigenberger Parkhotel
Düsseldorf  5 

F

Máquinas e equipamentos para 
a indústria de plástico e borracha

Matérias-primas, auxiliares Science Campus Fórum de Economia Circular

Produtos semi-acabados, peças
técnicas e plásticos reforçados

Exposição especial
“PLASTICS SHAPE THE FUTURE”



* A diferença horária do país de destino tem impacto nas horas de chegada dos voos apresentados.
** Os lugares limitados e valores sujeitos a disponibilidade.
Todas as ofertas indicadas incluem: voo, alojamento em regime de pequeno almoço e seguro de viagem (consultar condições na última página)
Os lugares limitados e valores sujeitos a disponibilidade
Opcional – Transfer privado - Aeroporto / Hotel  ou vice-versa - Valor por trajeto - € 120,00  

Partida Lisboa Voo TP 542 LIS/DUS 08:35 / 12:25 TP 545 DOU/LIS 17:40 / 19:45

Partida Porto Voo TP 1939 OPO/LIS 10:15 / 11:00

TP 545 DUS/LIS 17:40 / 19:45

Voo TP 546 LIS/DUS 13:00 / 16:55

Voo

Voo TP 1932 LIS/OPO 21:30 / 22:30Voo

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

1.475 € 3.686 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.329 € 3.224 €6

21 - 26 OUT 1.182 € 2.762 €5

22 - 26 OUT 1.036 € 2.300 €4

23 - 26 OUT 890 € 1.838 €

Duplo Single

1.483 € 3.694 €

1.337 € 3.232 €

1.191 € 2.769 €

1.044 € 2.308 €

898 € 1.846 €3

24 - 26 OUT 744 € 1.376 €2

25 - 26 OUT 597 € 913 €1

752 € 1.384 €

606 € 922 €

The Niu TabA 3
Moskauer Straße 29, 40227 Düsseldorf +49 211 17607460 Distância da feira - 7,5km

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

1.700 € 4.382 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.522 € 3.821 €6

21 - 26 OUT 1.343 € 3.259 €5

22 - 26 OUT 1.165 € 2.698 €4

23 - 26 OUT 987 € 2.136 €

Duplo Single

1.708 € 4.391 €

1.530 € 3.829 €

1.351 € 3.267 €

1.173 € 2.706 €

995 € 2.144 €3

24 - 26 OUT 808 € 1.574 €2

25 - 26 OUT 630 € 1.013 €1

816 € 1.583 €

638 € 1.021 €

Moxy Duesseldorf CityB 3
Oststraße 86, 40210 Düsseldorf +49 211 30297970 Distância da feira - 6,7km

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

1.385 € 4.423 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.252 € 3.856 €6

21 - 26 OUT 1.118 € 3.288 € 5

22 - 26 OUT 985 € 2.721 €4

23 - 26 OUT 851 € 2.154 €

Duplo Single

1.393 € 4.432 €

1.260 € 3.867 €

1.126 € 3.297 €

993 € 2.729 €

860 € 2.162 €3

24 - 26 OUT 718 € 1.586 €2

25 - 26 OUT 585 € 1.019 €1

726 € 1.594 €

593 € 1.027 €

Maritim Hotel Düsseldorf C 4
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf +49 211 52090 Distância da feira - 4,8km



* A diferença horária do país de destino tem impacto nas horas de chegada dos voos apresentados.
** Os lugares limitados e valores sujeitos a disponibilidade.
Todas as ofertas indicadas incluem: voo, alojamento em regime de pequeno almoço e seguro de viagem (consultar condições na última página)
Os lugares limitados e valores sujeitos a disponibilidade
Opcional – Transfer privado - Aeroporto / Hotel  ou vice-versa - Valor por trajeto - € 120,00  

Partida Lisboa Voo TP 542 LIS/DUS 08:35 / 12:25 TP 545 DOU/LIS 17:40 / 19:45

Partida Porto Voo TP 1939 OPO/LIS 10:15 / 11:00

TP 545 DUS/LIS 17:40 / 19:45

Voo TP 546 LIS/DUS 13:00 / 16:55

Voo

Voo TP 1932 LIS/OPO 21:30 / 22:30Voo

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

1.741 € 4.538 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.557 € 3.954 €6

21 - 26 OUT 1.373 € 3.370 €5

22 - 26 OUT 1.188 € 2.787 €4

23 - 26 OUT 1.004 € 2.203 €

Duplo Single

1.749 € 4.546 €

1.565 € 3.962 €

1.381 € 3.379 €

1.196 € 2.795 €

1.012 € 2.211 €3

24 - 26 OUT 820 € 1.619 €2

25 - 26 OUT 636 € 1.035 €1

828 € 1.627 €

644 € 1.043 €

Voco Dusseldorf Seestern, an IHG Hotel D 4
Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf +49 211 530760 Distância da feira - 6,2km

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

1.774 € 5.529 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.585 € 4.804 €6

21 - 26 OUT 1.396 € 4.078 €5

22 - 26 OUT 1.207 € 3.353 €4

23 - 26 OUT 1.018 € 2.627 €

Duplo Single

1.782 € 5.537 €

1.593 € 4.812 €

1.404 € 4.086 €

1.215 € 3.361 €

1.026 € 2.636 €3

24 - 26 OUT 829 € 1.902 €2

25 - 26 OUT 640 € 1.177 €1

837 € 1.910 €

648 € 1.185 €

Hyatt Regency E 5
Speditionstraße 19, 40221 Düsseldorf +49 211 91341234 Distância da feira - 9,4km

Programa

19 - 26 OUT

Datas

Preço / Pessoa (€)

Saída Lisboa Saída Porto

Duplo Single

2.122 € 7.224 €

Noites

7

20 - 26 OUT 1.883 € 6.257 €6

21 - 26 OUT 1.645 € 5.289 € 5

22 - 26 OUT 1.406 € 4.322 €4

23 - 26 OUT 1.167 € 3.354 €

Duplo Single

2.130 € 7.233 €

1.891 € 6.265 €

1.653 € 5.297 €

1.414 € 4.330 €

1.175 € 3.362€3

24 - 26 OUT 929 € 2.386 €2

25 - 26 OUT 690 € 1.419 €1

937 € 2.395 €

698 € 1.427 €

Steigenberger Parkhotel Düsseldorf F 5
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf +49 211 52090 Distância da feira - 6,5km



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:
Space Viagens Lda
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:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo
em www.provedorapavt.com;
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
As reclamações apenas poderão ser consideradas desde 
que apresentadas por escrito à agência no prazo máximo 
de 30 dias após o termo da prestação dos serviços.
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:
Junto do Provedor do Cliente já que a Agência é aderente 
ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens
e Turismo em www.provedorapavt.com. Para aceder
ao serviço deverá no prazo de 20 dias úteis após o fim
da viagem apresentar a sua reclamação por escrito.
As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento
da decisão que venha a ser emitida por tal entidade.
Junto do Turismo de Portugal I.P. 
emwww.turismodeportugal.pt no prazo de 30 dias após: 
(i) o termo da viagem; (ii) o cancelamento da viagem 
imputável à agência; (iii) a data de conhecimento 
da impossibilidade da sua realização por fato imputáve
 à agência; (iv) 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.

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;
• € 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.

Mudanças
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
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 (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, comprovada- mente,
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:
i) Ser imediatamente reembolsado de todas as quantias 
pagas, ou
ii) 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

CONDIÇÕES GERAIS

no preço total a pagar.

Validade
Os programas apresentados são válido até ao dia de 
inicio desta feira. 
Os preços que os acompanham são válidos, salvo 
indicações em contrário expressamente mencionadas
em cada tabela de preços.

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.



Av.ª D. João II Lote 16 R/C Dto
1990-091 Lisboa, Portugal
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Space Viagens Lda
Largo Bernardo Valentim Moreira de Sá,
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RNAVT 7546

www.spaceviagens.pt

T: (+351) 253 776 340

Reservas 
(+351) 217 817 596 
feiras@spaceviagens.pt

Siga-nos em :
Esteja a par das últimas ofertas.


