
 

Condições Particulares Venda dos Tours 

Nos diversos Tours são apresentadas especificamente todas as 

cidades e/ou locais a visitar durante os dias contratualizados. 

 

Preços 

 

Incluído: 

 Recolha no início e entrega no final do Tour em local 
previamente combinado no Porto. Tours a iniciar e/ou terminar 

fora do Porto têm um acréscimo sobre o custo do Tour; 
 Guia local que fala pelo menos uma língua falada pelo cliente; 

 Almoço; 
 Transporte para os diversos locais definidos em cada tour; 

 Todas as entradas para a realização das visitas e atividades 
descritas em cada tour. 

 

Não Incluído: 

 Bebidas como aperitivos ou digestivos às refeições ou maior 

quantidade de bebidas em relação às que estão previamente 
estipuladas; 

 Outros serviços não mencionados nos tours e despesas 
pessoais; 

 Manuseio de bagagem. 

 

Atenção 

Dependendo da disponibilidade dos restaurantes ou outros serviços 

que estão descritos reservamos o direito de modificar certos 
restaurantes ou etapas dos Tours, mantendo o circuito na sua 

totalidade e respectiva qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORTUGAL 

 
Formalidades em Portugal 

Bilhete de identidade ou passaporte válido. 

 
Nota: Estes procedimentos aplicam-se aos cidadãos cujos países 

pertencem à União Europeia. Os cidadãos precedentes de outros 
países devem contactar o respetivo consulado para emissão de visto 

ou outro documento complementar e ter as devidas precauções de 
saúde. 

 

Dicas para a Viagem: 

Consulte os conselhos e recomendações do Ministério das Relações 

Exteriores e Europeias em relação à Segurança, os Transportes e a 
Saúde em Portugal. 

 

Hora Local: 

O horário de Portugal corresponde: Hora local = Hora UTC/GMT; 

WET (UTC -1 a 0); 

WEST (UTC +1). 

 

Transporte: 
As diversas deslocações necessárias para a realização dos respetivos 

tours incluem transporte em viaturas de 5 a 9 lugares com as mais 
recentes comodidades e infra-estruturas. 

 

Validade dos Tours: 

A programação constante no nosso portfólio publicitário e Web é 

válida nas datas indicadas, salvo erro de introdução de dados e falta 
de disponibilidade de vagas nos meios de transporte e outros 

serviços. 

A informação contida, incluindo os preços, não vincula o organizador 
até à celebração de cada contrato. 
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