
Brasil

Cidades alucinantes, selvas tropicais, praias de sonho, boa comida e 
bom ambiente, uma população encantadora, música por todos os la-
dos... Assim é o Brasil! Mas não é apenas isto; ainda não falámos da 
imensidão do Oceano Atlântico, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, 
considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo, da paixão pelo fute-
bol e pelo Carnaval, e da eterna festa que tem lugar em Salvador da 
Baía e que contagia todos os outros estados do nordeste do país. E as 
lagostas grelhadas, e o samba, e as igrejas barrocas a poucos metros 
de uma praia de areia branca...

Por onde começar quando se fala do Brasil? E, o que é ainda mais di-
fícil: Quando parar? São tantas as sensações que provoca este grande 
país, tantas as experiências que oferece, tantas as emoções que trare-
mos na memória no nosso regresso... Por isso, porque o difícil ao falar 
do Brasil é por onde começar e quando acabar escolhemos um verso 
de uma canção brasileira para começar. Deixámo-nos ajudar por esta 
doce bossa-nova, para que seja ela a fazer o mais complicado.

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que 
vem e que passa. Num doce balanço caminho do mar”…
Bem vindos ao Brasil!

‘Olha que coisa 
mais linda’
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DESCONTOS PARA CRIANÇAS
Se viajar com crianças dos 2 aos 11 anos, oferecemos-lhe o 
seguinte desconto:

1ª e 2ª* CRIANÇA 25%

Condições:

• Válido quando a criança partilhar quarto com dois adultos que 
paguem a tarifa completa.

• A promoção não é aplicável a ligações aéreas extras, suplemento 
de combustível (se houver), hotéis de ligação, preços dinâmicos, 
taxas de aeroporto e seguros opcionais.

(*) Sempre que a capacidade do quarto do estabelecimento o 
permitir.

BEBÉS GRÁTIS
Em todos os nossos produtos, os bebés até aos 2 anos 
(exclusive) só pagarão as taxas de aeroporto, partilhando lugar 
com um adulto no avião, nos transfers e nos circuitos. Os 
berços, refeições e outros serviços serão pagos diretamente no 
estabelecimento.

TERCEIRA PESSOA
Se partilhar quarto com 2 adultos que paguem a tarifa completa, 
oferecemos-lhe um desconto de 5% sobre os preços base 
publicados no nosso catálogo (não incluí preços dinâmicos).

SEGURANÇA TOTAL
Para garantir qualquer imprevisto, incluímos em todas as nossas 
viagens um seguro de assistência com a reconhecida companhia 
Intermundial. Além disso, se quiser uma cobertura maior, 
sugerimos-lhe ponderar a possibilidade de contratar seguros 
opcionais com as garantias mais completas do mercado. Mais 
informação no #nal do catálogo.

24 HORAS CONSIGO
Viaje com a tranquilidade de ter uma atenção 24h por dia, 365 dias 
por ano. Estamos à sua disposição através do telefone: 

+34 971 44 80 96
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As melhores vantagens
e serviços

OS NOSSOS SÍMBOLOS
Na descrição dos estabelecimentos encontrará os seguintes 
símbolos:

WI-FI GRÁTIS:
Estabelecimentos que oferecem wi-# gratuita nos quartos 
ou zonas comuns.

TUDO INCLUÍDO:
Facilitamos a sua escolha, indicando nos hotéis “Tudo in-
cluído”. Não se esqueça que, habitualmente é necessário 
realizar a reserva previamente nos restaurantes de espe-
cialidades.
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ITINERÁRIO 

1º dia: Lisboa ou Porto / Zona Escolhida

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino ao Brasil. Assistência à chegada e 
transfer para o hotel na zona escolhida.  Alojamento. 

2º ao 7º dia: Zona Escolhida

Dias completamente libres para desfrutar das praias e conhecer a 
zona onde está alojado. 

8º e 9º dias: Zona Escolhida / Lisboa ou Porto

Tempo libre até à hora do transfer. Em hora a determinar, transfer 
para o aeroporto. Partida com destino a Lisboa ou Porto. Noite a 
bordo. Fim dos nossos serviços.

VIAGEM À SUA MEDIDA 
Possibilidade de reduzir ou aumentar a estadia, consulte a sua 
agência de viagens. 

OS PREÇOS INCLUEM 
• Voo Lisboa ou Porto - Fortaleza, Natal, Recife ou Salvador - Lisboa 

ou Porto em classe económica.

• 5 noites de alojamento em quarto duplo no hotel e regime 
escolhido.

• Transfer aeroporto / hotel / aeroporto.

• Assistência no destino.

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível à partida de 
Lisboa ou Porto (valor indicativo, sujeitas a reconfirmação e 
alterações legais).

• Seguro de viagens.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
Outros que não mencionados no programa, taxas locais e extras de 
caráter pessoal.

A SUA VIAGEM

DESCUBRA JOLIDEY.PT 

Destinos clássicos e inovadores, urbanos ou naturais. 

Jolidey destaca-se porque se encaixa com o viajante atual, 

por preço, qualidade e &exibilidade, oferecendo um olhar 

diferente deste paraíso com in#nitas possibilidades de lazer 

e emoções. Nesta nova web, poderá fazer download do 

portfólio de catálogos e promoções. Uma navegação muito 

fácil com uma oferta contínua.

A FORMA MAIS SIMPLES DE VIAJAR ONDE E COMO QUISER

SEMPRE 
À SUA DISPOSIÇÃO

PREÇOS DINÂMICOS
Os melhores preços a cada momento!

1. Decida a data de partida, o hotel e o regime da estadia

2. Selecione os voos

3. Consiga as suas férias aos melhores preços 

4. E reserve na sua agência de viagens

As tarifas dinâmicas oscilam em função da disponibilidade 
aérea e das unidades hoteleiras, pelo que estão sempre 
sujeitas a recon#rmação no ato da reserva.

www.jolidey.pt



A gastronomia brasileira é uma das mais saborosas e variadas do 
continente americano, e os séculos de miscigenação dentro das 
fronteiras brasileiras deram frutos. Uns frutos em forma de pratos 
deliciosos que misturam as raízes africanas com produtos locais e 
influências europeias. Dependendo da zona do Brasil que decida 
visitar, terá a oportunidade de provar umas e outras manifestações 
da culinária tradicional do país, mas há uma série de pratos que 
poderá encontrar em todas as mesas de todos os restaurantes de 
todos os recantos do Brasil.

O prato nacional é a feijoada. Numa base de arroz e feijão preto, 
servem-se várias carnes frescas, fumadas, secas, salgadas... É 
um prato familiar e muito abundante, mas fora de casa é fácil 
encontrá-la nos restaurantes durante o fim de semana. A mo-

queca é também muito famosa e está presente em todo o país. 
Consiste num guisado de peixe e marisco que se cozinha em 
lume brando acompanhado com leite de coco, coentros e ver-
duras. Por vezes, dependendo do gosto, pode levar chili picante 
para lhe dar “alegria”. A farofa, mais que um prato em si mesmo, 
é um acompanhamento ou uma base onde se deposita uma car-
ne ou um peixe grelhado. Prepara-se com farinha de madioca e 
uma mistura de especiarias.

O Brasil dá 
vontade de comer

Brasil, 
um país in1nito

Um pôr-do-sol, o sorriso de uma criança na praia, 
um verso cativante de uma canção em portu-
guês... Se falarmos de sensações, de imagens 
e de experiências, nunca iremos acabar, porque 
o Brasil é um país in#nito. É melhor comerçar-
mos por algo mais frio, mais objetivo, mais fácil 
de explicar. Este é um país gigantesco, tanto em 
superfície como em população. O Brasil ocupa 
oito milhões de quilómetros quadrados, 92 vezes 
a superfície de Portugal. E cerca de 210 milhões 
de pessoas habitam o país, mais do que Portugal, 
Espanha, França e Alemanha juntos. Estes da-
dos fazem do Brasil o quinto maior país do mundo 
e o sexto com maior número de habitantes. 

Conta com mais de 7000 quilómetros de costa 
e aí podemos encontrar algumas das melhores 
praias do mundo. Concretamente, na região nor-

deste do Brasil esperam por si as águas mais 
transparentes, as areias mais brancas e #nas e 
as sensações mais autênticas. Vá em frente!
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O Brasil divide-se em 26 estados mais um estado federal que alberga 
a cidade de Brasília, a capital do país. Cada um mantém a sua própria 
identidade e as suas próprias tradições, mas podemos falar de algumas 
características comuns que servem de elo de ligação entre os estados da 
mesma região. Por exemplo, a zona Norte, que compreende os estados 
de: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, é 
marcada pela presença do Rio Amazonas e por toda a imensa floresta que 
o rodeia. De facto, esta região ocupa quase metade do teritório brasileiro, 
mas conta apenas com 7% da população total do país. Algo parecido ocorre 
com a região Centro-Oeste formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. É a segunda maior região do Brasil, mas a menos 
povoada. As regiões Sul e Sudeste são o exemplo contrário: uma elevada 
densidade populacional e pouca superfície. É nesta zona do país que se 
encontram as maiores e mais povoadas cidades como o Rio de Janeiro, 
São Paulo e Florianópolis.

Tudo isto leva-nos á região mais interessante de todo o Brasil, pelo menos 
no que respeita a esta grande viagem: o Nordeste. Cinquenta milhões de 
almas vivem nesta zona do país, para muitos a mais apixonante, divertida 
e autêntica. Todas estas pessoas se dividem entre os estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río Grande do 
Norte e Sergipe. Uma das mais interessantes, famosas e visitadas é São 
Salvador da Bahia de Todos-os-Santos, ou simplesmente, Salvador. A 
festa parece não ter fim neste local, independentemente de onde come-
çou. Além do bom ambiente que se respira nas suas ruas, sobretudo nas 
do bairro do Pelourinho, em Salvador da Bahia há um grande património 
cultural para conhecer e, claro, umas praias de tirar o fôlego, como as de 
Flamengo, Porto da Barra ou Stella Maris.

Um país 
alucinante



Para conhecer a capital e cidade mais importante do estado brasileiro de Paraíba é 
preciso viajar até João Pessoa, on nde se juntam o marisco e algumas das praias 
mais espetaculares do país. Aqui situa-se o ponto mais oriental de toda a América, 
a Ponta de Seixas, onde existe um farol com uma forma triangular, único no país.

Em João Pessoa, existem as igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora do 

Carmo, dois curiosos mas belos exemplares do barroco brasileiro do século XVI. 
Completam a oferta desta cidade o Mercado de Artesanato Paraibano, o jardim 
botânico e as praias de Camboinha, Tambaú e a espetacular Praia de Cabo 

Branco.

Recife é, sem dúvida, umas das cidades mais bonitas e divertidas, não apenas da 
região nordeste do Brasil, mas de todo o país. É a capital do estado de Pernam-

buco, e a sua praia mais embelemática é a de Boa Viagem. No interior da cidade 
escondem-se agradáveis surpresas, como a Praça Marco Zero, cheia de vida e 
atividade, o imperdível bairro antigo e o Parque das Esculturas do artista Ricardo 

Brennand. Sem sair de Pernambuco, mas uns quantos quilómetros a sul de Re-
cife, encontramos outros locais capazes de apaixonar o viajante mais experiente: 
Cabo de Santo Agostinho e Porto de Galinhas, ambos repletos de lugares para 
descobrir a gastronomia local e de praias de fazer perder a cabeça.

O estado de Alagoas não fica atrás no que respeita às suas praias e à bele-
za das suas cidades. São duas as cidades que melhor representam a essência 
de Alagoas: Maceió e Maragogi. A primeira combina uma oferta cultural e um 
património histórico de primeira classe com umas praias fantásticas, enquanto 
que na segunda se substituem as igrejas e os museus por uma série de piscinas 
naturais onde poderá passar um dia muito divertido. Os melhores mergulhos neste 
estado serão aqueles que dará nas praias de Ponta Verde, Carro Quebrado e 
Praia do Francês, em Maceió, e nas de Antunes, Ponta de Mangue e Barra 

Grande, em Maragogi.

Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas

Fortaleza é a capital do estado do Ceará e é um destino perfeito para quem deseje 
descobrir umas praias espetaculares sem nunca renunciar a todos os serviços 
oferecidos por uma grande cidade. Uma boa parte da vida social, lúdica e comer-
cial de Fortaleza acontece na Avenida Beira-Mar, que faz as vezes de passeio 
marítimo e concentra a maioria dos locais que valem a pena na cidade. Ao visitar 
Fortaleza não deve perder o fascinante Mercado Central, onde se podem ver os 
produtos gastronómicos mais insólitos; os templos mais destacados da cidade, 
como a Catedral Metropolitana e a Igreja do Rosário; os museus do Ceará e da 
Cachaça, e as praias de Iracema e Praia do Futuro. Neste estado encontra-se 
Jericoacoara, uma localidade protegida, com estradas de areia e onde os únicos 
veículos que circulam são 4x4. O seu ambiente jovem, a sua gigantesca duna no 
meio de uma praia de areias claras e a quase inesgotável oferta de atividades 
desportivas e de turismo ativo, fazem de Jericoacoara uma paragem obrigatória 
na sua grande viagem à região nordeste do Brasil.

No Rio Grande do Norte, Natal brilha com uma luz própria, não só por ser a capital 
do estado, mas porque conta com uma série de atrativos realmente incríveis. Em 
primeiro lugar as suas praias, autênticos espetáculos para os sentidos devido à 
sua beleza. Uma das melhores é a Praia de Ponta Negra, sem esquecer a Praia 

de Pipa, a cerca de oitenta quilómetros a sul de Natal. Voltando à cidade de Natal, 
não pode deixar de visitar o cajueiro de Pirangí, o maior do mundo. Os seus 
troncos ocupam uma supefície de mais de 8.500 metros quadrados, o dobro de 
um campo de futebol. 

Incrível!

Ceará e 
Rio Grande do Norte
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BRASIL
Para sua informação

DOCUMENTAÇÃO
Passaporte com validade mínima de 6 meses.

MOEDA
A moeda o#cial é o Real Brasileiro 1 Euro equivale a 3,94BRL 
(aproximadamente). Os principais cartões de crédito são aceites 
(Visa, Mastercard, American Express). Poderá levantar dinheiro 
no banco ou nas caixas ATM’s.

TAXAS LOCAIS
A Taxa de Turismo varia de R$ 1,50 a R$ 3,50 por quarto e por 
noite, valores indicativos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
A vila de Jericoacoara, no estado brasileiro do Ceará (assim 
como outros estados), cobra uma Taxa de Turismo Sustentável 
de R$ 5, cerca de 1,30€, por cada dia de permanência (valor 
sujeito a alterações sem aviso prévio). A cobrança será feita à 
entrada na Vila de Jericoacoara.

DIFERENÇA HORÁRIA
A diferença horária varia entre as 2 e 3 horas a menos que 
Portugal no horário de inverno e 4 horas a menos que em 
Portugal no horário de verão.

ELETRICIDADE
A corrente elétrica no Brasil é de 127/220 V a 60 Hz e as 
tomadas são de tipo N. Ainda que estas tomadas sirvam para 
os nossos aparelhos elétricos, a corrente pode não servir, daí 
ser aconselhável levar um adaptador.

SAÚDE
É geralmente recomendável o consumo de água engarrafada e 
aconselhável a utilização de repelentes de insectos à base de 
DEET e de protetor solar.
Devido ao elevado número de casos de febre amarela 
recentemente registados em alguns Estados do Brasil, 
sobretudo Minas Gerais, S. Paulo, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Baía, recomenda-se aos viajantes que se desloquem 
a este país que, antes de embarcar, se  assegurem que estão 
devidamente vacinados contra a febre amarela.

CLIMA 
Tratando-se de um território tão extenso e com uma geogra#a 
tão variada, o clima varia bastande conforme a região. No geral 
predomina o clima tropical com uma temperatura média anual 
de 28 graus no norte e 20 graus no sul. 



CEARÁ | Fortaleza

Grande cidade, grande oportunidade

O grande estado brasileiro do Ceará tem em Fortaleza a 
sua capital e cidade mais importante, e como tal, oferece ao 
visitante não apenas algunas das praias mais espetaculares 
do estado e de boa parte do país, mas também um grande 
número de atrativos de caráter urbano. E também, claro, uma 
vida noturna digna de uma grande cidade brasileira.

A música, o bom ambiente, as pessoas alegres e os edi&cios 
singulares enchem as ruas de Fortaleza como se fossem 
atores de uma peça de teatro. Templos católicos como a 
Catedral Metropolitana e a Igreja do Rosário; centros 
culturais como o Museu do Ceará, o Museu da Cachaça ou 
o Museu de Arte Contemporânea; e o passeio marítimo da 
cidade, chamado Avenida Beira-Mar, concentram boa parte 

dos recantos mais interesantes de Fortaleza. Para os foodies, 
uma visita muito recomendada é a do Mercado Central, que 
mostra as hortaliças mais exóticas e os mais apetitosos pratos 
preparados.

Mas não esqueçamos que esta cidade é um dos grandes 
polos turísticos do Brasil: Fortaleza conta com praias 
capazer de lhe tirar o fôlego. As mais importantes são a de 
Iracema, equipada com pontões que mantêm a agua calma 
e a Praia do Futuro, enorme, muito concorrida e cheia de 
palmeiras que enfeitam e dão sombra. Fora do núcleo urbano 
de Fortaleza, mas não muito longe da cidade, estão as praias 
de Porto das Dunas, Cumbuco, Morro Branco e Canoa 
Quebrada.
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Fortaleza  BRASIL 

Vila Galé Cumbuco *****
PRAIA DO CUMBUCO · www.vilagale.comdesde 985€

Vila Galé Fortaleza ****
PRAIA DO FUTURO · www.vilagale.com

APA
desde 1.339€

TI

Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf  *****
AQUIRAZ · www.dompedro.com desde 1.338€

SA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL Fortaleza

Carmel Charme Resort  *****
AQUIRAZ · www.carmelhoteis.com.br

Carmel Cumbuco Resort *****
PRAIA DO CUMBUCO · www.carmelhoteis.com.br desde 1.500€

APA
desde 1.700€
APA

Carmel Magna Praia ***
MEIRELES · www.carmelhoteis.com.br desde 914€

APA



RÍO GRANDE | Natal - Pipa

De caranguejos, cajueiros e umas praias impressionantes

O estado do Rio Grande do Norte, ocupa a ponta nordeste 
do Brasil, e é famoso pelas suas praias, de uma beleza sem 
igual, e pela hospitalidade dos seus habitantes, que gostam 
de fazer com que os visitantes se sintam em casa. Rio Grande 
do Norte é também conhecido por ser o estado cuja capital 
é a interesante cidade de Natal. Além de praias realmente 
cativantes, Natal conta com alguns atrativos que convertem 
o centro urbano em visita obrigatória. Referimo-nos ao Forte 
dos Reis Magos, uma fortaleza construída pelos portugueses 
no século XVI; a gigantesca duna chamada Morro do Careca, 
que mede 100 metros e o cajueiro de Pirangi, uma árvore 
por onde se pode, literalmente, caminhar. Como é possível que 
se possa caminhar numa árvore? Este cajueiro, foi crescendo, 

rami&cando-se e multiplicando a sua super&cie, até ocupar 
uma extensão que supera os 8.500 metros quadrados. Incrível!

Outros dos cartões postais do Rio Grande do Norte e de Natal 
é a gastronomia: carnes secas ao sol, peixes frescos, marisco, 
tapioca e a estrela da cozinha local, os caranguejos. A chamada 
caranguejada é um guisado à base destes crustáceos típico 
do estado.

E se o que busca são praias impressionantes, além da Praia 
da Ponta Negra, perto do centro de Natal, deberá ir até à 
Praia de Pipa, na vila com o mesmo nome, sem sair do Rio 
Grande do Norte. Ambiente familiar, dunas, falésias e grandes 
coqueiros. 
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL  Natal

Visual Praia ****
NATAL · www.visualpraiahotel.com.br

Wish Natal by GJP ****
NATAL ·  www.wishhotels.codesde 1.055€

APA
desde 1.071€
SA

Pontalmar Praia ****
NATAL · www.pontalmar.com.br desde 1.039€

APA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Natal BRASIL

Ocean Palace Beach Resort e Bungalows *****

Rifoles Praia Hotel & Resort ****

NATAL · www.oceanpalace.com.br

NATAL · www.rifoles.com.br

desde 1.130€
SA

desde 1.089€
APA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Pipa, Tibau do Sul BRASIL

Pipa Lagoa ***

Varandas Mar de Pipa ***

TIBAU DO SUL · www.pipalagoa.com

PIPA · www.varandasmardepipa.com.br

desde 1.080€
APA

desde 1.100€
APA
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PARAÍBA | João Pessoa

O local onde convivem praias e barroco

Capital do estado da Paraíba, João Pessoa tem, sem dúvida, 
um nome sugestivo que evoca lugares exóticos, praias incríveis 
e sabores intensos e cativantes. E efetivamente assim é. Nesta 
cidade mandam os pores-do-sol, a 'na areia branca e os pratos 
requintados de marisco. Aqui situa-se também o ponto mais 
oriental de todo o continente americano: a Ponta de Seixas. Há uma 
praia de sonho e, mesmo ao lado, sobre a falésia, uma construção 
cujo aspeto está a meio caminho entre farol e monumento, que 
indica que o visitante está no local onde o sol nasce primeiro.

O centro de João Pessoa ferve de atividade contando com 
um grande número de edi&ícios históricos, entre os quais se 
destacam alguns exemplos do barroco americano do século 

XVI, como a Igreja de São Francisco e a de Nossa Senhora 
do Carmo, assim como outros edifícios famosos que nos falam 
do património da cidade: o Centro Cultural de São Francisco, 
o Mercado de Artesanato Paraibano, o Centro Histórico de 
João Pessoa ou o jardim botânico da cidade.

Mas sem dúvida que o principal atrativo de João Pessoa são 
as suas praias, que reunem milhares de cidadãos brasileiros 
e turistas internacionais com um objetivo comum: desfrutar 
do dolce far niente, nas praias do estado da Paraíba, que se 
encontram entre as melhores do mundo. As de Camboinha, 
Picãozinho, Tambaú, as praias de Bessa e a Praia de Cabo 
Branco são apenas alguns exemplos. Aproveite!
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Nord Class Cabo Branco ****

Nord Class Tambaú ****

JOÃO PESSOA · www.nordhoteis.com.br

JOÃO PESSOA · www.nordhoteis.com.br

desde 973€
SA

desde 1.007€
APA

BRASIL  João Pessoa

18



19

• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

João Pessoa BRASIL 

Nord Luxxor Cabo Branco ***** 

Nord Luxxor Tambaú *****

JOÃO PESSOA · www.nordhoteis.com.br

JOÃO PESSOA · www.nordhoteis.com.br

desde 1.024€
SA

desde 1.082€
SA



PERNAMBUCO | Recife - 
Cabo Santo Agostinho - Porto de Galinhas

Descubra as maravilhas de Pernambuco

A linha costeira da região nordeste do Brasil é uma 
sucessão de praias de sonho: uma atrás da outra, vão 
aprecendo diante dos nossos olhos algunas das melhores 
praias do mundo, que parecem competir entre si para 
ver qual consegue ser a mais cativante. O estado de 
Pernambuco, cuja capital é a grande cidade de Recife, tem 
poucos quilómetros de costa em comparação com os seus 
vizinhos, mas acaba por compensar com uma esmagadora 
oferta cultural e de diversão, assim como uma das maiores 
e melhores celebrações do Carnaval de todo o país.

Recife é uma grande cidade, com mais de um milhão e meio 
de habitantes e, como tal, conta com um grande número 
de hotéis, restaurantes, locais de diversão noturna e 
centenas de atrativos entre as suas ruas, como o Parque 
das Esculturas, do artista Ricardo Brennand, a Praça 

Marco Zero, o Museu Cais do Sertão e um impressionante 
parque tecnológico, entre outros. Vale a pena, e muito, 
passear pelo bairro antigo da cidade e perder-se nas suas 
ruas, admirando a arquitetura colonial e os bonitos edifícios 
espalhados pela cidade.

As praias são, como não podía deixar de ser, um dos principais 
encantos de Recife. A de Boa Viagem, muito cidade e com 
piscinas naturais, é a mais popular da capital. Enquanto que, 
a sul do estado de Pernambuco, encontramos Cabo de 
Santo Agostinho, que conta com duas praias espetaculares: 
Itapuama e Praia do Paraíso. Um pouco mais a sul &ca 
Porto de Galinhas, uma localidade famosa pelas suas 
piscinas naturais e pelas praias de grande beleza. Praia do 
Muro Alto, Cupe e a Praia da Vila de Porto de Galinhas são 
algunas das melhores.
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Pernambuco  BRASIL 

Village Porto de Galinhas ****
PORTO DE GALINHAS · www.villageportodegalinhas.com.br desde 1.116€

APA

Prodigy Hotel Recife ****
RECIFE · www.prodigyrecife.com.br

Vila Galé Eco Resort 
do Cabo *****

CABO DE SANTO AGOSTINHO · www.vilagale.comdesde 870€
APA

desde 1.189€
TI
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL  Pernambuco

Enotel Convention & Spa ***** 
PORTO DE GALINHAS · www.enotel.com.br

Enotel Acqua Club *****
PORTO DE GALINHAS · www.enotel.com.brdesde 1.600€

TI
desde 1.426€
TI

Marupiara by GJP ****
PORTO DE GALINHAS · www.prodigymarupiara.com.br

Nannai Resort & Spa *****
PORTO DE GALINHAS · www.nannai.com.brdesde 1.023€

APA
desde 1.471€
TI



ALAGOAS

O estado das mil surpresas

Entre os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia encontra-
se aninhado o de Alagoas, um local que se destaca pela 
espetacularidade das suas praias e pelo património, tanto 
histórico como natural, das suas cidades. Uma delas é Maceió, 
famosa por ser uma das maiores produtoras e exportadoras 
de açúcar do mundo. O outro elemento que a torna célebre 
são os seus peixes e mariscos fresquíssimos, que se podem 
degustar em dezenas de restaurantes e bares ao longo do seu 
passeio marítimo. O prato típico desta zona é o sururu, uma 
especíe de mexilhão que está presente nas ementas de quase 
todos esses estabelecimentos.

Além da gastronomia local, Maceió pode orgulhar-se da sua 
oferta cultural: existem vários museus muito interessantes, 
como o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, o 
Palácio Floriano Peixoto ou o Museu de Arte Sacra Pierre 

Chalita e templos de grande beleza e valor histórico, como 
a Catedral Metropolitana de Maceió e a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos. 

No que respeita às suas praias, Maceió também merece 
uma vénia: as de Ponta Verde, Carro Quebrado, Hibiscus, 
Tabuba, a Praia do Francês e a de Pajuçara, onde também 
há piscinas naturais, são das melhores da zona.

A cerca de 120 quilómetros a norte de Maceió, quase na 
fronteira com o estado de Pernambuco, &ca Maragogi, 
a segunda cidade de Alagoas a nível turístico. E não é de 
estranhar que assim seja, porque conta com algumas das 
melhores praias de todo o Brasil, assim como com várias 
piscinas naturais. Mergulhar no Atlântico nas praias de 
Antunes, Peroba, Ponta de Mangue, Barra Grande, 
Burgalhau ou Maragogi é uma verdadeira delícia.
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL Alagoas

Maceió Mar Hotel ****
PONTA VERDE · www.maceiomarhotel.com.br

Ritz Lagoa de Anta Hotel & Spa *****
MACEIÓ · www.ritzlagoadaanta.com.brdesde 1.105€

APA
desde 1.132€
APA

Praia Dourada Maragogi Park ****

MARAGOGI · www.hotelpraiadourada.com.br

Grand Oca Maragogi Beach 
& Leisure Resort ****

MARAGOGI · www.ocahotels.comdesde 1.200€
MP

desde 1.529€
TI



BAHÍA

Fusão de culturas em Salvador

De todos os estados que formam a nação do Brasil, é 
sem dúvida o da Bahía que melhor representa o pote 
de culturas que é o país. In6uências africanas, herança 
portuguesa, lembranças dos seus vizinhos sul-americanos… 
A capital do estado, São Salvador da Bahia de Todos-os-
Santos, mais conhecida como Salvador, une todas estas 
in6uências e apresenta-as num cenário natural de uma 
beleza incomparável. Esta cidade, de mais de três milhões 
de habitantes, foi a primeira capital do Brasil e conta com 
um maravilhoso centro histórico, declarado Património da 

Humanidade pela UNESCO em 1985.

O que ver e fazer em Salvador? Tudo e para todos. Não é 
fácil resumir toda a oferta da cidade em apenas algumas 
linhas, mas diremos que a capital da Bahía conta com 
uma magní&ca arquitetura – destaca-se especialmente a 

do bairro do Pelourinho – e edifícios monumentais como 
a Casa do Rio Vermelho, o Forte de Santo Antonio da 
Barra, o Palacete Das Artes Rodin Bahia, e igrejas como 
as de São Francisco, Nosso Senhor do Bon'm, Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos e a Igreja Nossa Senhora 
da Conceição da Praia.

E as praias… Ah as praias! Aqui pode admirar e aproveitar 
algumas das melhores praias do Brasil, o que signi&ca 
que também estão entre as melhores do mundo. Entre elas 
a Praia Farol da Barra, Porto da Barra, Flamengo e a 
requintada Praia Stella Maris.

Subir ao Elevador Lacerda para observar uma magní&ca 
vista panorâmica da cidade e das suas praias pode ser o 
&nal feliz de uma visita inesquecível.
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL  Bahía

Grand Hotel Stella Maris ****
SALVADOR · www.solexpress.com.br desde 990€

APA

Catussaba Resort *****
SALVADOR · www.catussaba.com.br

Catussaba Suites *** 
SALVADOR · www.catussaba.com.brdesde 999€

APA
desde 1.100€
APA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Bahía BRASIL

Pestana Bahia Lodge *****
SALVADOR · www.pestana.com desde 999€

APA

Pestana Convento do Carmo *****
SALVADOR · www.pestana.com

Wish Hotel da 
Bahía by GJP ***** 

 SALVADOR · www.wishhotels.com.co desde 1.090€
APA

desde 1.100€
APA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

BRASIL  Bahía

Vila Galé Marés ***** 

GUARAJUBA · www.vilagale.com desde 1.600€
TI

Bahia Othon Palace **** 

SALVADOR · www.othon.com.br

Vila Galé Salvador **** 

SALVADOR · www.vilagale.com desde  1.200€
APA

desde 990€
APA
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• Preço dinãmico indicativo válido para determinadas partidas entre maio e outubro. 

• Inclui: 5 noites de alojamento em quarto duplo, transfers, voo ida e volta, taxas de aeroporto (410€) e seguro.

• Consulte todas as alternativas na sua Agência de Viagens ou no nosso site.

Bahía BRASIL

Iberostar Praia do Forte *****
PRAIA DO FORTE · www.iberostar.com desde  1.600€

TI

Iberostar Bahia *****
PRAIA DO FORTE · www.iberostar.com desde 1.550€

TI



• 20 coberturas

• 15.000€ de despesas médicas devido a doença ou acidentes

• Até 2.000€ em caso de cancelamento por razões cobertas

• Até 750€ em coberturas de bagagem

• Compensação pela demora no transporte

• Compensação pela perda de conexões

• Inclui reembolso de férias não gozadas

36€
Preços por pessoa

Seguro Jolidey Básico A necessária tranquilidade

• 23 coberturas

• 100.000€ de despesas médicas devido a doença ou acidentes

• Até 3.000€ em caso de cancelamento por razões cobertas

• Até 1.500€ em coberturas de bagagem

• Compensação pela demora no transporte

• Compensação pela perda de conexões

• Inclui reembolso de férias não gozadas

• Compensação por perda ou alteração  

de serviços contratados

64,50€
Preços por pessoa

Seguro Jolidey Superior Seguro ao máximo

Todos os programas da JOLIDEY têm incluído um seguro de viagem.

Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social 
na Avenida da Liberdade, nº 69 – 5º A, 1269-046 Lisboa, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Segurosde Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados em 
conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482.

Seguro de viagem especial Brasil
Para uma viagem inesquecível, escolha viajar com total segurança

Seguros planificados pela

São as nossas escolhas as quais mostram o que realmente somos

Decida viajar com segurança

Informação sobre os voos diretos VOOS REGULARES

Notas gerais:

- Comparecência no aeroporto duas horas antes da saída do voo.
- Horários sujeitos a alterações sem prévio aviso e a recon&rmar no momento de realizar a sua reserva.
- É obrigatório recon&rmar o horário de regresso 48 horas antes da saída do voo.

Salvador de Bahia

Dia Saida Trajeto Numero Voo Horario Trajeto Numero Voo Horario
Origem
Lisboa Diario (exceto 3ª Feira) Lisboa-Salvador TP-022 16.45-21.20 Salvador-Lisboa TP-021 23.20-11.25

Os números e horários de voos estão sujeitos a alterações por parte da companhia aérea.

Fortaleza

Dia Saida Trajeto Numero Voo Horario Trajeto Numero Voo Horario
Origem
Lisboa Diario (exceto 6ª Feira) Lisboa-Fortaleza TP-035 17.05-20.40 Fortaleza-Lisboa TP-036 23.05-10.10

Os números e horários de voos estão sujeitos a alterações por parte da companhia aérea.

Natal

Dia Saida Trajeto Numero Voo Horario Trajeto Numero Voo Horario
Origem
Lisboa 2ª, 5ª Feira e Sabado Lisboa-Natal TP-003 18.10-21.40 Natal-Lisboa TP-004 00.15-11.15

Os números e horários de voos estão sujeitos a alterações por parte da companhia aérea.

Recife

Dia Saida Trajeto Numero Voo Horario Trajeto Numero Voo Horario
Origem

Lisboa
Diario

Lisboa-Recife
TP-011 17.05-20.45

Recife-Lisboa
TP-012 23.10-10.35

3ª, 5ª Feira e Sabado TP-013 23.40-03.20 TP-014 05.25-16.50

Os números e horários de voos estão sujeitos a alterações por parte da companhia aérea.



O PREÇO DA VIAGEM NÃO INCLUI
Vistos, bagageiros, gorjetas, taxas aéreas e/ou ta-
xas governamentais locais de entrada e saída que 
devam ser pagas diretamente pelo passageiro nos 
aeroportos e fronteiras, as excursões que não apa-
recem como incluídas no itinerário de cada viagem, 
certi�cados de vacinação, “extras” como podem 
ser cafés, vinhos, licores, águas minerais, regimes 
de alimentação especiais – nem sequer em casos 
de pensão completa ou meia pensão (salvo que 
esteja expressamente pactuado no contrato outra 
coisa), lavagem e passagem a ferro de roupa, ser-
viços de hotel opcionais e, em geral, qualquer outro 
serviço que não conste expressamente na secção 
“os preços incluem” ou não conste especi�camen-
te pormenorizado no programa/oferta no contrato 
ou na documentação que se entrega ao consumidor 
ao subscrevê-lo.

DOCUMENTAÇÃO DO VIAJANTE
Todos os clientes sem exceção (crianças incluí-
das) deverão levar a documentação pessoal e 
familiar correspondente em dia, sendo o passa-
porte ou BI segundo as leis do país ou países que 
se visitem. Os menores de idade que viajarem sem 
a companhia dos pais, deverão levar autorização. 
Será por conta do cliente a obtenção de vistos, 
certificados de vacinação ou outro tipo de docu-
mentação. Caso seja recusada por alguma autori-
dade a concessão de vistos ou denegada a entra-
da no país por carecer dos requisitos exigidos, a 
agência organizadora declina toda a responsabi-
lidade, sendo por conta do consumidor qualquer 
gasto que se produza. No caso de extravio da do-
cumentação de viagem por parte do cliente, que 
ocasione perdas de serviços, Jolidey não se fará 
cargo dos gastos ocasionados por uma nova re-
serva e/ou emissão da mesma. 

SAÚDE
Neste folheto poderá veri�car todas as normativas 
sanitárias mais destacáveis e válidas até ao fecho 
desta edição. Recomendamos que seja consultado o 
centro de saúde mais próximo para obter toda a in-
formação mais actualizada e evitar algum constran-
gimento. Para mais informações entre na página web 
www.portaldascomunidades.mne.pt

ALOJAMENTO
A Agência organizadora não se faz responsável se 
como consequência da celebração de algum even-
to especial, tivesse, num momento dado, que mudar 
a categoria do hotel, obrigado pelas autoridades 
dos respetivos países, reembolsando a diferença. 
Em caso de regime de alojamento e pequeno-al-
moço incluído no preço da viagem, será o continen-
tal (salvo outras especi�cações). Em certos casos, 
e devido à hora prematura de um transfer ao ae-
roporto e vice-versa, dá-se a possibilidade de que 
não se possa usar o serviço de pequeno-almoço, 
almoço ou jantar no dia do referido transfer, o que 
não dará direito a reembolso.
•  Tarifas Hoteleiras: Os quartos contratados para 

este folheto são de tipo standard, salvo espe-
ci�cação sobre o assunto, e estão baseados na 
denominação facilitada pelos estabelecimentos. 
No caso de se con�rmar um quarto diferente ao 
publicado, o preço poderia variar. Os suplemen-
tos de hotéis (noites adicionais, por datas de es-
tadias, por dias de semana, quarto individual, por 
estadia, etc.) aplicam-se ao período de estadia 
que coincide com as datas indicadas e não se re-
gem pela data de saída. Os suplementos sempre 
serão faturados por pessoa e noite. Por norma ge-
ral, os estabelecimentos exigem vestuário formal 
para o serviço de jantar. Durante certos períodos 
do ano como festividades e eventos especiais, os 
hotéis podem exigir um mínimo de estadia, assim 
como a obrigatoriedade de contratar Jantares 
Especiais ou de Gala. Ditos suplementos serão 
comunicados ao cliente no momento da con�r-
mação da reserva.

•  Taxas: Em determinados destinos e por mandato go-
vernamental, os hotéis podem exigir o pagamento de 
umas taxas que o cliente deverá pagar no destino. 

•  Tipos de quartos: Os quartos dispõem, em geral, de 
uma ou duas camas, independentemente do núme-
ro de pessoas que ocupem a mesma. Em determi-
nados destinos, o número de quartos com cama de 
casal nos hotéis é muito limitado. Sugerimos-lhe in-
dicar claramente esta opção ao solicitar a reserva, 
embora tudo dependa da disponibilidade do hotel à 
chegada dos clientes. Os quartos triplos ou quádru-
plos entendem-se como quartos duplos nos quais 
se permite a ocupação de uma 3ª ou 4ª pessoa, uti-
lizando as camas existentes.

•  Horários: As normas internacionais de hotelaria 
estabelecem como horários habituais de acesso 
ao quarto, entre as 14 e 15 horas e como horário de 
saída, entre as 10 e as 12hrs.

•  Noites Grátis: Naquelas promoções especiais 
que promovam os hotéis oferecendo noites grátis, 
entende-se que estas serão efetuadas durante a 
viagem contratada e não estão sujeitas a reem-
bolso algum no caso de não se realizarem. Para a 
obtenção destas noites grátis é exigido um mínimo 
de noites consecutivas, que variará dependendo 
do hotel ou período. 

•  Cartões de crédito: Os hotéis podem solicitar o seu 
cartão de crédito como autorização acreditável. 
Recordamos-lhe que deve liquidar as despesas ex-
tras à saída do hotel. Jolidey declina toda a respon-
sabilidade sobre este tipo de despesas. 

EXCURSÕES
Entender-se-á que as visitas e excursões que se in-
cluírem consistam em percurso panorâmico com 
eventuais paragens estratégicas em pontos de inte-
resse, em serviço regular. Em visitas e excursões onde 
se inclua alguma refeição, entende-se que não inclui 
bebidas e cafés. As visitas estão sujeitas a leves mo-
di�cações devido à restauração de edifícios ou mo-
numentos, restrições de trânsito ou razões operativas 
como condições climatológicas desfavoráveis.

TRANSFERS
Entendem-se que todas os transfers são um serviço 
regular, exceto que se indique o contrário.

TARIFAS AÉREAS/VOOS
As condições especiais das tarifas aéreas obrigam-
nos a informar que o preço calculado pode ser mo-
di�cado em função da disponibilidade de lugares. 
No caso de que os voos internacionais ou nacionais 
sofressem algum tipo de alterações no seu dia de 
operação ou horários, os itinerários poderiam ser 
modi�cados na sua ordem ou conteúdo. Nalguns 
casos, certos troços aéreos serão realizados com 
uma companhia aérea que não apareça nem no bil-
hete aéreo, nem na con�rmação da reserva, devido 
ao uso de códigos partilhados e alianças que existe 
entre companhias aéreas, sobre o qual não nos res-
ponsabilizamos. Recomendamos que consulte a pró-
pria companhia aérea sobre a franquia de bagagem 
permitida uma vez que a mesma pode variar de uma 
companhia para a outra. 

TAXAS AÉREAS E DE AEROPORTO
•  Taxas aéreas: São impostos uni�cados e obrigató-

rios que devem ser incluídos no bilhete de avião. 
Estes impostos variam segundo a data da viagem, 
o câmbio de moeda, as rotas e as paragens que se 
efetuem. A quantia �nal ser-lhe-á comunicada no 
momento da emissão dos bilhetes aéreos.

•  Taxas de aeroporto locais: São impostos de entra-
da e saída em cada país que não é possível incluir 
nos bilhetes de avião. O pagamento das mesmas 
é feito localmente pelo passageiro em cada aero-
porto.

•  Taxas por incremento de carburante: São taxas 
adicionais que algumas companhias utilizam para 
regular a repercussão da constante %utuação do 
preço do petróleo. Também se devem incluir no bil-
hete de avião e a quantia �nal será noti�cada ao 
mesmo tempo que as taxas aéreas.

GASTOS DE CANCELAMENTO
Em qualquer momento o consumidor pode cancelar 
os serviços solicitados ou contratados, tendo direito 
à devolução das quantias pagas, no caso de ter pago 
o preço total ou apenas um depósito, deduzidos dos 
seguintes gastos:
a)   No caso de serviços separados: o total de gastos 

de gestão, mais os gastos de anulação, no caso 
de existirem.

b)  No caso de viagens organizadas, salvo se a de-
sistência ocorrer por motivo de força maior:. 
1) Gastos acumulados de gestão

Gastos de gestão por reserva, alteração total (al-
teração de todos os nomes da reserva, alteração 
de destino, alteração das duas datas da viagem ou 
alteração do tipo de venda) e cancelamento dos 
serviços solicitados que se aplicará em função do 
tempo medido desde a criação da reserva, segundo 
a seguiente ordem:
  - Até 72 horas posteriores à criação da reserva: 

SEM CUSTOS.
  - A partir das 72 horas e até 7 dias normais 

desde a criação da reserva: 60€
  - Mais de 7 dias normais desde a criação da 

reserva: 120€
  - Con�rmado entre 7 e 2 dias antes da data da-

viagem, as reservas têm 24 hrs. para cancelar-
sem custos. Após esse período será aplicada 
55€ em relação às taxas de administração.

  2) Gastos cancelamento (se os houver):
 3)  Uma penalização, que pode ir até 15% do preço 

da viagem.
Todas as quantias indicadas säo acumuláveis. Caso 
näo se apresente à hora de saída, näo terá direito 
a nenhum tipo de devoluçäo sobre a quantia paga, 
salvo acordo entre as partes noutro sentido. Os pro-
gramas de viagens indicados nos nossos catálogos 
estão sujeitos às Condições Gerais de viagens orga-
nizadas, exceto na matéria dos gastos de cancela-
mento que serão regidas conforme especi�cado no 
item anterior. O seu agente de viagens tem uma cópia 
das referidas condições gerais que devem ser-lhe 
apresentadas juntamente com o folheto. Por favor, 
leia com atenção e assine em como tomou conhe-
cimento do seu conteúdo. Também poderá encontrar 
uma cópia nas nossas páginas web www.jolidey.pt

RESPONSABILIDADES
De acordo com as normas estabelecidas pela Comu-
nidade europeia, no caso de se produzir alguma ano-
malia na viagem, deverá apresentar queixa durante 
a mesma. Os hotéis não aceitam reclamações depois 
de abandonada a propriedade. O preço da viagem 
combinada foi calculado de acordo com os tipos de 
câmbio, tarifas de transporte, custo do combustível 
e taxas e impostos aplicáveis na data de edição do 
programa/folheto. Qualquer variação do preço dos 
citados elementos poderá dar lugar à revisão do 
preço da viagem.

Preços e descrições válidas salvo erro tipográ�co. 
As modi�cações ou gralhas que se possam publicar 
depois da impressão deste catálogo, aparecerão pu-
blicadas na nossa web: www.jolidey.pt
 
Recomendamos consultar o nosso folheto virtual 
para conhecer qualquer possível modi�cação.

Notas importantes

Vigência folheto: 1 de maio a 31 de outubro de 2018.
Data de edição: 8 de janeiro de 2018.

Sociedade Gregal Viagens, Lda 
Rua Tomás Ribeiro, 89, 4º Andar 1069-138 Lisboa
Alvará nº 5142 – NIPC 5113336826
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BRASIL
BELÉM • BELO HORIZONTE • BRASÍLIA

FORTALEZA • NATAL • PORTO ALEGRE • RECIFE

RIO DE JANEIRO • SÃO PAULO • SALVADOR

Solicite o seu orçamento nesta agência de viagens


