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Portugal – Praias, Natureza e Paz 
4 Dias / 3 Noites 

Saída: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

  Conheça as belezas das praias portuguesas, relaxe e aproveite as experiências oferecidas pelo Hotel. Esteja em 
contato com a natureza em um ambiente tranquilo e de muita paz. Esta é uma viagem para renovar suas energias!  

 

1º Dia – ... /Faro 
Chegada a Faro e traslado ao hotel. 
Aproveite o drink de boas-vindas e conheça as instalações do hotel.  
Durante a estadia poderá aproveitar as atividades oferecidas pelo hotel: Yoga e Meditação, aprender a fazer pão 
artesanal, visitar o Lagar Monterosa com degustação do delicioso azeite português; visita ao mercado de Olhão 

acompanhado do Chef e workshop de coktails portugueses. Hospedagem.  

*Importante: as atividades acontecem em dias determinados da semana, a informação do que estará disponível será 
enviada junto a confirmação da reserva.  
 

2º ao 3º Dias – Faro 
Após o café da manhã no hotel, dia livre para atividades independentes. 
Aproveite para fazer as atividades oferecidas pelo hotel ou algum dos passeios opcionais. Hospedagem. 
 

4º Dia – Faro 
Café da manhã no hotel e hospedagem até às 11h00. Em horário apropriado traslado ao aeroporto de Faro. Fim dos 
nossos serviços. 
 
 

HOTEL PREVISTO OU SIMILARE 

Cidade Hotel Acomodação Categoria 

Faro Hotel Vila Monte Standard Primeira Superior 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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PARTE TERRESTRE 
EUR = Euro / R$ = Real 

Validade 

Em EUR Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo 
Quarto 

 Individual 
Quarto Duplo 

Quarto 
Individual 

01Set a 30Set´20 
01Jun´21 a 30Set´21 

1.008 1.326 6.673 8.778 

01Out´20 a 20Dez´20 
02Jan´21 a 31Mai´21 

719 931 4.760 6.163 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à 
disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, 
considerando o câmbio de EUR 1 = 6,62 da data de 07/09/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
*Tarifas não válidas para Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa e datas especiais. 

* Tarifas válidas para dois passageiros viajando juntos, consulte suplemento para Single Alone. 
 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslado de chegada e saída em Faro em serviço privado; 
- 01 (um) jantar sem bebidas no Restaurante do Hotel; 
- Seguro viagem Travel Ace por 04 (quatro) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 
O que não inclui: 

- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível e governamentais; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- bebidas (exceto café da manhã); 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

Extensão Lisboa  

 

 
1º Dia – Faro / Lisboa 
Em horário apropriado traslado a estação de trem de Faro para embarque em trem Alfa Peninsular com destino a 
Lisboa, chegada e traslado ao Hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 
 

2º Dia – Lisboa 
Após o café da manhã no hotel, saída para passeio com duração média de 4 horas visitando os principais pontos 

turísticos da cidade. Restante do dia livre.Hospedagem. 
 

3º Dia – Lisboa 

Café da manhã no hotel e hospedagem até às 11h00. Em horário apropriado apresentação no aeroporto de Lisboa 

(traslado não incluído). Fim dos nossos serviços. 

 
 

HOTEL PREVISTO OU SIMILARE 

Cidade Hotel Acomodação Categoria 

Lisboa Hotel Portugal Boutique Standard Primeira Superior 
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PARTE TERRESTRE 
EUR = Euro / R$ = Real 

Validade 

Em EUR Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo 
Quarto 

 Individual 
Quarto Duplo 

Quarto 
Individual 

01Set´20 a 30Set´21 506 654 3.350 4.329 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à 
disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, 
considerando o câmbio de EUR 1 = 6,62 da data de 07/09/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
*Tarifas não válidas para Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa e datas especiais. 
* Tarifas válidas para dois passageiros viajando juntos, consulte suplemento para Single Alone. 

 

O que inclui: 
- 02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslado Hotel em Faro – estação de trem em Faro e estação de trem Lisboa – hotel em Lisboa em serviço 
privado; 
- Viagem em trem Alfa Pendular Faro – Lisboa em Primeira classe; 
- 01 (um) passeio regular por Lisboa com duração média de 04h00;  

- Taxas de turismo em Lisboa; 
- Seguro viagem Travel Ace por 02 (dois) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 
O que não inclui: 

- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível e governamentais; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- bebidas (exceto café da manhã); 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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PASSEIOS OPCIONAIS (Mínimo 02 pessoas) 
Preços por pessoa em EUR = Euro / R$ = Real 

Passeio Descritivo Em EUR Em R$ 

Sunset Piquenique em 
Praia deserta 

Aproveite o melhor pôr do sol do Algarve em uma praia 

deserta com luxuoso piquenique de mariscos e 
espumante 

Duração média: 02h30. 

197 1.304 

Gerações de Cacelha 
Velha 

(Realização depende da 
Maré) 

Conheça a diversidade histórica, cultural e culinária do 

litoral. Por barco enquanto percorre a lagoa, a pé 
durante visita a cidade de Cacela Velha e através da 
degustação de um típico piquenique de tapas na praia. 
O guia local que aprendeu o ofício da pesca artesanal 
com seu pai, guia a visita pelo passado e presente da 
aldeia e explica a prática da pesca artesanal. 
Duração média: 04h00. 

113 748 

Algarve em duas Rodas 

A escolha é sua: ao longo da linha de costa ou pelo 
interior. Explore o Algarve de bicicleta, acompanhado 

por um guia local. 

Inclui transfer. 
Duração média: 02h00. 

73 483 

Colheita da Flor de Sal 

Venha colher a sua Flor de Sal, aprenda a saborear a 
diferença entre sal industrial e Flor de Sal artesanal,  

mergulhe na complexa ciência da produção de sal. A 
visita acaba com uma degustação de sal, junto com um 
aperitivo e petiscos algarvios. 
Duração média: 03h00. 

89 589 

Masterclass Olaria 

Francisco Eugénio é mestre da arte algarvia da olaria. 
Aprenda sobre a história deste ofício ao longo deste 
workshop. Experimente e crie a sua própria lembrança 
destas férias no Algarve. 
Duração média: 02h00. 

65 430 

Aula de Cozinha 
Mediterrânea 

Aprenda combinações originais de texturas e sabores 

pelo prazer de provar e descubra os segredos da dieta 
mediterrânea para a sua saúde. Cozinhe e prove um 
menu de três pratos acompanhado por vinhos 

portugueses. 
Duração média: 02h00. 

137 907 

Aromas da Serra 

Óleos essenciais de alta qualidade feitos à mão a partir 

de várias plantas medicinais do Alentejo, usados nas 
suas massagens de relaxamento. 
Duração média: 50 minutos. 

145 960 

Aula Privada de Yoga 
Aula Privada de Yoga 

Duração média: 01h00. 
121 801 

Viagem Shamânica 
Imersão Shamânica 
Duração média: 01h50. 

185 1.225 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 

- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Consulte informação sobre a carteira de habilitação válida; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem dos serviços quando necessário; 
- Tarifas válidas para mínimo 02 passageiros viajando juntos; 
- Tarifas não válidas para Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa e datas especiais (Consulte valores). 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO 

 
A partir de 2022, passageiros com passaporte 

brasileiro que viajarem para a Europa deverão 

preencher eletonicamente a permissão especial 

denominada EITAS e efetuar o pagamento da taxa. O 

documento é válido por três anos, a menos que a 

validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 
Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 

 
É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de 

Schengen” 

 

                     - obrigatório     - não obrigatório 

 
 

 

 

https://www.etiasvisa.com/es

