VIAJAR SEGURO
COM A GARANTIA DE:

Todos os programas publicados neste catálogo (exceto programação publicada em páginas 24 a 40, 258 e 298 a
304) têm incluído um seguro turístico que lhes garante a resolução de todas as incidências que eventualmente possam
producir-se DESDE A CHEGADA ATÉ À SAÍDA da Europa.
Em seguida publicamos o resumo de coberturas e limites de
indemnização cobertos pela apólice número: 07620004060.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24h.
Incluído serviço de assistência 24 horas
com chamada a pagar no destino.

91 344 11 55

(chamadas desde Espanha)

(34) 91 344 11 55

(chamadas desde o estrangeiro)

GARANTIAS E LIMITES POR ASSEGURADO
Soma assegurada
Riscos cobertos
por pessoa
1. Bagagem
Perdas materiais.
180,00 €
2. Acidentes
En caso de morte.
1.200,00 €
En caso de invalidez permanente.
6.000,00 €
3. Assistência a pessoas
Gastos médicos, cirúrgicos, hospitalização.
1.800,00 €
Adiamento de estadia no hotel
(50 Eur/dia até um límite de).
300,00 €
Repatriação ou transporte sanitário
de feridos ou doentes.
Ilimitado
Repatriação ou transporte de falecidos.
Ilimitado
Deslocamento de um acompanhante
em caso de hospitalização.
Ilimitado
Estadia do acompanhante deslocado
(50 Eur/dia até um limite de).
300,00 €
Repatriação de um acompanhante.
Ilimitado
Regresso do assegurado por falecimento de
familiar não assegurado.
Ilimitado
Transmissão de mensagens.
Incluido

DESCONTOS
Como queremos facilitar que a sua viagem com os seus, oferecemos em seguida as seguintes condiçoes especiais:

QUARTOS TRIPLOS

MAIORES DE 65 ANOS

Em todos os nosos programas a terceira pessoa
viajando em triplo se beneficiará de 5% descontó sobre os preços publicados. (No suposto de
grupos viajando em saídas regulares o desconto
se aplicará a um máximo de 20% das pessoas
integrantes do grupo).

Todos os passageiros maiores de 65 anos (previa comprovaçao) serão beneficiados de um
desconto de 5% sobre os preços publicados.

LUA DE MEL
CRIANÇAS

Sera oferecida uma excursão opcional no itinerário escolhido.

As condiçoes especiais para o alojamento de
crianças sao as seguintes:
• Crianças ate 2 anos viajarao gratis. Não terao
direito a assento no onibus (no caso de que
nao haja disponibilidade) e todos os gastos
que se ocasionem deverao ser pagos diretamente pelos país ou acompanhantes.
• Crianças de 2 a 12 anos 10% desconto. Desconto unicamente aplicável viajando em quarto triplo partilhado com 2 adultos, não acumulável com outros descontos.

NOTAS IMPORTANTES
• Descontos não acumuláveis entre si nem aplicáveis sobre preços de Supl. Serviços Premium, Supl. Sgl. e bilhetes aéreos.
• Descontos não aplicáveis para grupos.
• Descontos não aplicáveis o com diferentes condições para
os programas publicados em páginas: 24 a 40, 92 a 96,
258 e 298 a 304. Consulte em caso de reserva.
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