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Rui Sousa
paxtur_agenciadeviagens_penvio PARA CARIMBO

Rui Sousa
Máquina de Escrever
RESERVAS DE 01 a 15 de Abril de 2016       consultar catálogo em  www.paxtur.pt/destaques/promocoes

Rui Sousa
Máquina de Escrever
Até 22% de desconto na 2ª Pessoa + Oferta de Voucher  no valor de 150€ numa selecção cuidada de destinos
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F É R I A S
de sonho, com garantia de qualidade

Tornamos reais as suas viagens de sonho.
Viajamos juntos pelo Mundo

Atenas DubrovnikVeneza

Veneza / Pisa / Florença / Roma Datas de Partida: 19/07, 02 e 16/08, 06/09
Opção Mais Incluído - 5 Refeições + Excursões 8 Refeições

MARAVILHAS DE ITÁLIA Desde 815_ 6 Dias

Guia em Português

Atenas / Syros / Cesme / Kos / Ios / Santorini Datas de Partida: Sábados (Jul/Set)
2 Noites - Atenas / 4 Noites Cruzeiro

ATENAS E CRUZEIRO ILHAS GREGAS Desde 1.179_ 7 Dias

Guia em Português

Berlim / Dresden / Praga / Bratislava / Viena Datas de Partida: Segundas (Abr/Out)
Hotéis Previstos: HHHH

GRANDES CIDADES IMPERIAIS Desde 839_ 7 Dias

Guia em Português

Óbidos / Coimbra / Porto / Braga / Santiago / Aveiro / Fátima Datas de Partida: Quartas (Abr/Out)
Hotéis Previstos: HHHH

BELEZAS DO NORTE COM SANTIAGO Desde 345_ 5 Dias

Guia em Português

2 Noites - Atenas / 4 Noites nas Ilhas Transfers entre Atenas e Ilhas em  Speed Boat

Atenas + Opção Mykonos ou Santorini Datas de Partida: Sábados (Jul/Set)

Desde 974_ 7 DiasGRÉCIA - ATENAS E ILHAS

Dubrovnik / Kotor / Sveti Stefan / Podgorica / Tirana Datas de Partida: Segundas (Jul/Set)
Hotéis Previstos: HHHH  Guia em Português ou Espanhol

CROÁCIA - MONTENEGRO - ALBÂNIA Desde 1.395_ 8 Dias

13 Refeições

RNAVT: 1739



0

5

25

75

95

100

F É R I A S
de sonho, com garantia de qualidade
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CAMPANHA
DE VENDAS ANTECIPADAS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO SETE CIDADES • FURNAS • CALDEIRA VELHA • LAGOA DO 
FOGO • PONTA DELGADA • NORDESTE • POVOAÇÃO • RIBEIRA QUENTE

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO TALAVERA LA REAL • CÓRDOBA • ÚBEDA • GRANADA 
ALHAMBRA • MÁLAGA • RONDA • PUEBLOS BLANCOS • SEVILHA • JABUGO

HOTEL ROYAL DECAMERON ****

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO CATÂNIA • CEFALÙ • PALERMO • MONREALE • SEGESTA  
ERICE • AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • SIRACUSA • NOTO • MONTE ETNA • TAORMINA CIRCUITO TUDO INCLUÍDO TBILISI  •  YEREVAN  •  ALAVERDI  •  BAKU

CIRCUITO CLÁSSICO MILÃO • ZURIQUE • LUCERNA • BERNA • GRUYÈRES • MONTREAUX
 VILLARS-SUR-OLLON • GENEBRA • DIJON • PARIS

5 DIAS 6 VISITAS 8 REFEIÇÕES 4 P. A. BUFFET

6 DIAS 11 VISITAS 11 REFEIÇÕES 5 P. A. BUFFET

6 DIAS 7 NOITES

8 DIAS 12 VISITAS 13 REFEIÇÕES 7 P. A. BUFFET 11 DIAS 21 VISITAS 18 REFEIÇÕES 10 P. A. BUFFET

6 DIAS 7 VISITAS 2 REFEIÇÕES 7 P. A. BUFFET

CIRCUITO SÃO MIGUEL

ANDALUZIA E PUEBLOS BLANCOS

CABO VERDE ILHA DA BOA VISTA

CIRCUITO NA SICÍLIA O MELHOR DO CÁUCASO

MILÃO, SUÍÇA E PARIS

desde € 595 em duplo

€ 740 em duplo

desde € 870 em duplo

€ 1.495 em duplo € 2.590 em duplo

desde € 1.395 em duplo

MARÇO  21 28

ABRIL 4  11  18  25 30

MAIO 9  16 30

JUNHO 6  13  20 27

JULHO 2  4  9 11  16

 18  23  25 30

AGOSTO 1  6  8  13  15  20

 22  27 29

SETEMBRO 3  5  10  12  19 26

OUTUBRO 3  10  17 24 

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS  

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS  

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS  nas datas assinaladas

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS nas datas assinaladas

MAIO 22

JUNHO 12

JULHO 10 31 

AGOSTO 14

SETEMBRO 4 25

OUTUBRO 2 

ABRIL 30

MAIO 14 28

JUNHO 11 25

JULHO 9

SETEMBRO 3 17

JULHO 16 23 30

AGOSTO 6 13 20 27

ABRIL 21

JUNHO 9

JULHO 7

AGOSTO 4 18

SETEMBRO 8

GEÓRGIA, ARMÉNIA E AZERBAIJÃO

VOO ESPECIAL
DIRETO DO PORTO

PARTIDAS AOS SÁBADOS

DE 4 DE JUNHO
A 10 DE SETEMBRO

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em voo especial Privilege (em classe B);
• Transferes; 
• 7 Noites de alojamento no hotel selecionado em regime TUDO INCLUÍDO;
• Seguro Multiviagens; Visto turístico - €25;
• Taxas de aviação do Porto - €205.

nortravel.pt
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Ilha do Sal s dias 11 noites

PARTIDAS DE LISBOA 

Partidas aos sábados - TACV 
Partidas às 2f, Sf, 6f, sábados e domingos - TAP - de 01/05 a 24/10/2016 
Voo Extra - Partidas aos sábados - TAP - de 16/07 a 17/09/2016 

Oásis Belorizonte ºººº

www.oasisatlantico.com 

DESDE 

835€* 
Oásis Salinas Sea ººººº

www.oasisatlantico.com 

Preço por pessoa inclui: 

DESDE 

905€* 

Voos Lisboa/ Sal/ Lisboa com TACV em classe "01" ou com TAP, em classe "Sl"; Transfers com assistência local; 7 noites em quarto duplo em regime tudo incluído; Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível (165€, sujeitas a confirmação e alterações legais); Seguro de Viagens; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do inicio da viagem. 

PARTI DAS DO PORTO 

Partidas aos sábados - TAP - de 04/06 a 17/09/2016 

DESDE DESDE 

Oásis Belorizonte ºººº

www.oasisatlantico.com 835€* 
Oásis Salinas Sea ººººº

www.oasisatlantico.com 955€* 

Preço por pessoa incluí: 
Voos TAP Porto/ Sal/ Porto em classe "Sl"; Transferes com assistência local; 7 noites em quarto duplo em regime tudo incluído; Taxas de aeroporto, segurança e combustível 1210€, sujeitas a 
confirmação e alterações legais); Seguro de Viagens; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do inicio da viagem. 

Os preços apresentados não incluem: Despesas de carácter pessoal; Vistos e Taxas de turismo local (de acordo com o destino, caso se aplique, a consultar caso a caso). Notas: Os preços apresentados estão sujeitos a 

confirmação e disponibilidade de lugares no momento da reserva. Ofertas não aplicáveis a grupos. Documentos e vacinas necessárias de acordo com o destino/ brochura do operador. 



BEM-VINDOS A 

CABO 
VERDE 

BEM-VINDOS AO NOSSO MUNDO SOLFÉRIAS 
viajar aproxima 

Ilha da Boavista s dias 11 noites

PARTIDAS DE LISBOA 

Partidas aos sábados - TAP - de 07 /05 a 22/10/2016 
Voo Extra - Partidas aos sábados - EVERJETS - de 04/06 a 17/09/2016 

Hotel lberostar Club Boavistaººººº 
www.iberostar.com 

DESDE 

ns€* 
Hotel Riu Karamboa ººººº

www.riu.com 

DESDE 

899€* 

Preço por pessoa incluí: 
Voos Lisboa/ Boavista/ Lisboa com TAP. em classe "Gl"; Transfers com assistência local; 7 noites em quarto duplo em regime tudo incluído; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (175€, 
sujeitas a confirmação e alterações legais); Seguro de Viagens; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do inicio da viagem. 

PARTIDAS DO PORTO 

Partidas aos domingos - EVERJETS - de 05/06 a 18/09/2016 
Voo Extra - Partidas às 6ªs feiras - EVERJETS - de 03/06 a 16/09/2016 

Hotel Royal 
Decameron ºººº

www.decameron.com 

Preço por pessoa incluí: 

DESDE 

* Hotel lberostar 
863€ Club Boavista ººººº

www.iberostar.com 

DESDE 

899€ 
* Hotel Riu

Karamboa ººººº

www.riu.com 

DESDE 

969€* 

Voos Porto/ Boavista/ Porto com a Everjets, em classe ·s·; Transfers com assistência local; 7 noites em quarto duplo em regime tudo incluído; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (210€, 
sujeitas a confirmação e alterações legais); Seguro de Viagens; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do inicio da viagem. 

Este anúncio é meramente informativo. O conteúdo desta publicação assim como alterações a reservas e cancelamentos não dispensam a consulta das #Condições Gerais# da brochura do operador. Os preços #desde# 

apresentados podem variar consoante a época e a disponibilidade. Para outras datas, destinos ou outras informações, consulte-nos. Programas operados por: SOLFÊRIAS - RNAVT 1989 reservas online solferias.pt 
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República Dominicana México

Consulte as VANTAGENS FAMILY PREMIUM em nossos hotéis para as suas ferias em famílias.

Partidas de Lisboa para Punta Cana
às 2as Feiras (2/5 a 31/10) e 4as Feiras (15/6-14/9)

Partidas de Lisboa para Samaná 
às 3as Feiras* ( 7/6 a 20/9) 

Partidas de Lisboa para Cancún
aos Domingos (1/5 a 23/10) e 3as Fei-
ras* (7/6 a 20/6) *regresso via Samaná

Notas: Preço final por pessoa inclui: Voo Orbest Lisboa/Punta Cana/Lisboa em tarifa “Básica”. Transferes. Estadia de 7 noites em Júnior Suite Superior 
em regime Tudo Incluído. Assistência local. Taxas de aeroporto, segurança e combustível (no valor 154€ sujeitas a alterações legais) Seguro de viagem. 
Condições Gerais conforme n/catálogo .

Notas: Preço final por pessoa inclui: Voo Orbest Lisboa/Samaná/Lisboa 
(ida c/escala Cun) em tarifa “Básica”. Transferes. Estadia de 7 noites em 
quarto duplo standard em regime Tudo Incluído. Assistência local. Taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (no valor 154€ sujeitas a alter-
ações legais) Seguro de viagem. Condições Gerais conforme n/catálogo. 

Notas: Preço final por pessoa inclui: Voo Orbest Lisboa/Punta Cana/
Lisboa em tarifa “Básica”. Transferes. Estadia de 7 noites em junior suite 
Superior em regime Tudo Incluído. Assistência local. Taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (no  valor 154€ sujeitas a alterações legais) 
Seguro de viagem.  Condições Gerais conforme n/catálogo. 

La Romana 

GRAND BAHIA PRINCIPE
LA ROMANA 5*  desde

1.080 € 

Punta Cana

GRAND BAHIA PRINCIPE
TURQUESA 5*  desde

1.120 € 

Samaná

GRAND BAHIA PRINCIPE
CAYACOA 5* desde

1.127 € 

Riviera Maya

GRAND BAHIA PRINCIPE
COBA 5*  desde

1.218 € 

ANTECIPE A SUA

FELICIDADE
E abrace o Verão
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Bangkok, Laos e Camboja
À descoberta dos encantos do sudoeste Asiático
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MoSCovo  S. pETErSBurGo HELSiNquiA
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Bangkok  Luang prabang  Siem reap  phnom penh
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