QUALIDADE IDEAL...
VIAJAR EN UN CIRCUITO EUROPEO

VIAJAR NUM CIRCUITO EUROPEO
EN ÔNIBUS
AUTOCAR
EM

Vd. está a punto de viajar a Europa en un “Grupo organizado”. Va a adquirir un tour que le permitirá conocer Europa DE LA MEJOR FORMA posible y al mejor
precio, pues de eso se trata viajando en una excursión. Conocerá a otros compañeros de viaje que llegan de diversos países, nuevas amistades de futuro. Y
todos, como Vd., viajan para divertirse y conocer, en
un viaje ordenado y planificado para sacarle el mejor
partido a su tiempo y a su dinero. Lea con atención
los siguientes puntos en dónde tratamos de explicarle
cómo lo hemos planificado para que sus expectativas
de viaje respondan a la realidad que elige.

VIAJAR EM GRUPO

VIAJAR EN GRUPO
Como Vd. sabe el precio de los hoteles, alimentos,
salarios, taxis, etc. en Europa son unos de los más altos del
mundo. A pesar de ello hoy es más fácil de materializar
este sueño que hace unos años... han bajado las tarifas
aéreas y también los Tour Operadores, nosotros, hemos
hecho un esfuerzo para acercar nuestros productos
a un mayor segmento de viajeros y conseguir
una muy buena relación PRECIO-CALIDAD. Exige
imaginación, buenas compras de hotelería y servicios,
y buscar la sencillez y el pragmatismo en el desarrollo
de los programas.
Convendrán con nosotros que viajar en grupo y en
autocar supone un ahorro económico y la ventaja
de tener todo planificado desde un principio y en
cada lugar, lo cual es un valor añadido muy importante aunque suponga sujetarse a unas determinadas
normas de viaje y sacrificar algunas otras cosas.
Está todo ordenado y planificado para no perder
tiempo en la ruta elegida y aprovecharlo en cada ciudad para conocerla mejor. En el circuito no se dispone
de mucho tiempo y la propia ubicación de los hoteles
queda cercana a algún punto pero lejana de otros que
sin duda merecerán su atención.
Y eso exige que también los viajeros se adapten a la
forma de viajar en grupo, cumpliendo por ejemplo los
horarios marcados por su guia, persona que le trasladará su experiencia de muchos circuitos y muchas
visitas al destino que eligió Vd.

ITINERÁRIOS
Los itinerários de nuestros circuitos y rutas han sido
diseñados y planificados teniendo en cuenta los recorridos, los kilómetros y el tipo de carretera o autopista
por donde se va a transitar.
Para visitar Europa en un par de semanas es necesario
realizar muchas etapas en autocar. Normalmente el
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traslado de una ciudad a otra supone entre 3 y 6 horas
del recorrido, y a veces hasta 9 horas, aunque no es
lo habitual.
Dentro de las limitaciones lógicas que la duración de
un itinerário o ruta determina, nuestros itinerários le
ofrecen tiempos de descanso y disfrute en mayor
proporción que otras programaciones similares.
VISTOS E EMIGRAÇAO
En algunos países de Latinoamérica es necesario sacar
un visado para viajar a algunos otros países de Europa. Verifique esta necesidad con los Consulados de
los países a visitar y hágalo con tiempo para evitar
que la negación de un visado se produzca dentro de
los plazos de penalización por cancelación del circuito
reservado, puesto que no es causa eximente. Surland
no puede interferir en las decisiones de los Estados en
este sentido o incluso en la negación de un país a aceptar o no la entrada en el mismo de los pasajeros.
Tenga en cuenta que para la obtención del visado
algunos países exigen un seguro de viaje con una
cobertura para gastos de enfermedad de 30.000€.
Nuestro seguro gratuito tiene previstas unas coberturas básicas para solucionar algunos problemas, pero
para tal cobertura deberá gestionar con su Agencia de
Viajes un seguro adicional.
Para la obtención del visado, aparte de otras cosas,
debe de disponer de un pasaporte al menos con 6
meses de vigencia.
VOUCHER O BONO DE SERVIÇOS
Una vez realizado el pago de la excursión a su Agencia,
Vd. debe recibir un VOUCHER o BONO DE SERVICIOS,
donde deberá ir indicado el tour que ha comprado y
las extensiones pertinentes si las hubiera, así como la
fecha de inicio de los servicios y LOS NÚMEROS DE
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS DE SURLAND, que figuran de todas formas al final de
este documento.
Si hubiera algún incidente a su llegada, tales como
retraso en el vuelo, deberá reportarlo a este número
para información y solución de los problemas.

SAÍDAS GARANTIDAS DE NOSSOS
CIRCUITOS
Desde el momento en que SURLAND, le confirma la
reserva, la misma está garantizada. En el caso improbable de cancelación o alteración de una salida
consulte la página 315 (Condiciones generales) al
final de este folleto.

ao MELHOR PREÇO
TRASLADOS
Os traslados se consideram desde/ou até ao aeroporto internacional exclusivamente, de cada uma
das cidades de inicio ou final dos programas mencionados e desde/ou até ao Hotel afixado para
o circuito ou vice-versa. Também se inclui como
ponto de origen ou destino o Porto de Veneza. Em
todos os circuitos se incluem tanto o traslado de
chegada como o de saída, com a diferença do que
outros operadores reconhecidos oferecem…uma diferença tanto em preço como em serviço…

MUITO IMPORTANTE
Os traslados desde as estações de trem
(estação ± hotel) não serão coordenados.
Os passageiros deverão tomar um táxi
e PEDIR O RECEBO de maneira que o
guia lhe possa fazer o abono da despesa
efetuada. NÃO SE FARÃO REEMBOLSOS
SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA.
Os traslados Hotel ± Estação de trem se
brindarão com normalidade.

Os traslados serão facilitados fora do início do
principio ou fim de cada tour, sempre que as noites extras correspondentes forem contratadas através de viagens Surland e imediatamente antes ou
depois do inicio ou fim de cada circuito e no mais
de 3 dias se se trata do mesmo hotel.
Saia pela porta que esteja mais perto e já fora
preste atenção às pessoas que veja com uma placa
(haverá bastantes) uma delas será a pessoa que o
espera e normalmente levará uma onde estará nosso nome SURLAND e provavelmente o seu também. Se não a localiza pergunte a algum dos outros
transferistas que veja qual é o da SURLAND, que
com certeza lhe saberão indicar quem é.
A maior parte das vezes o traslado ao Hotel será
realizado individualmente, contudo em algumas
ocasiões pode acontecer que cheguem passageiros
em diversos vôos e em horários similares e então
o traslado se realizará em grupo. Isto pode dar
lugar a que o guia se encontre no aeroporto atendendo ou esperando por algum outro passageiro
em alguma área perto. Por favor, não se afaste da
porta pela qual saiu e espere uns minutos.
E se apesar de tudo não se conseguirem encontrar,
USE O TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 HORAS
(ou o telefone do transferista se o voucher o tiver)
informando seu nome, seu vôo, sua localização
e seu circuito, para que imediatamente seja solucionado o problema. É imprescindível que no
caso de ter perdido uma conexão e teve que trocar
de vôo também contate o nosso TELEFONE DE
EMERGÊNCIA 24 HORAS porque por normas de
segurança as companhias aéreas não nos facilitam

As seguintes páginas formam
parte das CONDIÇÕES
GERAIS DE VIAGEM, pelo
que pedimos que as leiam
com atenção.

a informação do nome das pessoas que viajam no
avião. Mesmo neste caso e dependendo do tempo de aviso não lhe garantimos o traslado se
não nos der tempo de fazer a oportuna troca em
razão da hora do aviso e a da chegada do novo
vôo, contudo ao menos teríamos a informação
para saber que não é “no show” e não cancelar o
resto dos serviços.
SURLAND não se pode responsabilizar por
atrasos ou trocas de vôos não avisados com
suficiente antecedência para cancelar ou trocar o
serviço previsto inicialmente nem do tempo que
demora em recuperar uma mala perdida, em realizar cambio de moeda, atrasos com aduana, etc.
Se excede 1h 30min depois de aterrar o avião, visto que o transferista, se não tivesse informação,
iria embora e daría seu traslado como NO SHOW.
Se vir que este tempo é insuficiente para a sua
gestão por favor avise através do telefone de
assistência 24 horas.
CHEGADA AO PRIMEIRO HOTEL
O transferista, que pode ser ou não o guia da
excursão (geralmente não é), lhe levará ao Hotel
previsto na cidade onde se iniciam os serviços.
Por favor, na recepção indique os nomes completos tanto o seu como os de seus acompanhantes
e informe que se está juntando a um Grupo SURLAND, para que a localização de sua reserva seja
mais rápida. Solicite o número do quarto do guia
e deixe-lhe recado para avisálo de sua chegada e
incorporação ao tour, pois é possível que o guia não
se encontre no Hotel no momento de sua chegada.
Repare em seguida se em algum lugar visível do hall
há um cartaz com o Logo SURLAND ONDE ESTÁ
O HORÁRIO de atividades do Grupo a que pertence. Por favor apresente-se à hora prevista para
identificar-se com o guia se este não pôde contatá-lo antes.
Naturalmente não haverá cartaz no hall do hotel
se você reservou noites extras e inicia a sua estadia antes do início oficial do circuito.
CARTOES DE CRÉDITO
É regra geral na maioria dos Hotéis, barcos, aluguel de autos, solicitar ao cliente, ao chegar, um
cartão de crédito, como garantía de pagamento
de possíveis serviços extra, que näo estejam incluídos no serviço contratado com sua Agência ou
Tour Operador.
Pode realizar o pagamento de opcionais ou de
qualquer outro serviço do Hotel com a maioria
dos cartões de crédito como American Express ou
Visa.
EUROPA • 2020 -2021 l 5

QUALIDADE IDEAL...
ÔNIBUS

BAGAGEIROS

Todos os nossos ônibus respondem a um alto nível de modernidade e cumprem com as rigorosas
normas de segurança européia e concerteza com
condições de conforto apropriado, com janelas panorâmicas, vídeo ou CD, assentos reclináveis, sistema
de rádio com microfone e espaço para bagagem de
mão. Alguns deles dispõem também de frigobar, mesas, luzes individuais, etc.
Outros dispõem de banheiro, mas mesmo assim
este não se poderá usar em muitos trajetos por ser
proibido por normas de higiene. Não obstante se realizam paragens frequentes nos trajetos em áreas
de serviço apropriadas.
Todos nossos ônibus dispônem de WI-FI livre.

Nenhum aeroporto da Europa dispõe já deste serviço
para passageiros individuais, visto que em todos eles
existem carrinhos para poder transportar a bagagem
sem fadiga.
Muitos dos Hotéis também não dispõem de pessoal
próprio para realizar a subida e descida de malas, visto
que a maior parte de seus clientes são executivos que
levam sua própria maleta para viagens curtas sendo assim desnecessário este serviço.
Em cada um dos programas se indica que tipo de serviço se inclui neste sentido. Leia o apartado “O Preço
Inclui” de cada um. Não estão incluídos em algumas
das ROTAS POR. . onde não se mencione expressamente sua inclusão.
No caso em que tenha BAGAGEIROS INCLUÍDOS
estes só se poderão proporcionar se o hotel está
preparado técnica e operativamente para este serviço.
Em função de algum atraso, ou antecipação na chegada do ônibus a um determinado Hotel o serviço
de bagageiros pode sofrer algum atraso, ou mesmo
anulação, precisamente por ser o pessoal encarregado
deste serviço pessoal externo ao Hotel. Recomenda-se
sempre levar na bagagem de mão artigos de higiene pessoal e uma muda de roupa para evitar este
contratempo e não ter que esperar até que lhe subam
a bagagem ao quarto e assim poder desfrutar imediatamente da cidade a qual acaba de chegar. Em todo o
caso seu guia saberá recomendar-lhe onde é preferível
levar sua própria bagagem a seu quarto para evitar perdas de tempo, ainda que seja de forma excepcional e
ocasional nos circuitos onde se inclui o serviço.

BAGAGEM
Naturalmente já terá identificado as suas malas ao
sair de seu país com seu nome, endereço, país e
telefone. Ao chegar à Europa seu guia lhe entregará outra etiqueta adicional para que marque
sua bagagem que viajará no bagageiro, não para a
bagagem de mão.
Recomendamos viajar com pouca bagagem para sua
maior comodidade e porque entre outras coisas não
se pode meter toda a bagagem desejada num ônibus.
Portanto o transporte de bagagem fica limitado a uma
mala de dimensões médias por pessoa e que não ultrapasse os 20 Kg. Se ocorrer ter excesso de bagagem
e não for possível transportá-la no ônibus, o guia está
autorizado a solicitar ao passageiro a que a envie por
meio de alguma agencia de transporte onde deseje
(por exemplo ao último hotel de seu itinerário) devendo
os gastos serem por conta do passageiro.
Também para seu próprio conforto sugerimos viajar com roupa e calçado cômodo, somente levando
um terno para alguma noite especial, mas o resto
da viagem se fará mais tranquila se a fizer muito
esportivamente.
Nunca deixe suas malas sem vigilância e lembre-se das normas que figuram na página 315 do
nosso catálogo. Certifique-se que suas malas entram no ônibus antes da saída do mesmo e leve
sempre consigo sua bagagem de mão, prestando
atenção nos Hotéis e Restaurantes para não deixá-las sozinhas nas cadeiras enquanto se serve e
estando atento durante todo o momento.
O seguro básico que oferecemos gratuitamente
em nossos programas não cobre roubo ou furto
nos hotéis.
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HORARIOS
Para que a viagem ocorra de forma agradável e organizada, e seja possível cumprir todas as visitas e atividades programadas, é necessário que se respeitem os
horários estabelecidos pelos guias em cada ocasiäo.
Recomendamos pontualidade na apresentaçäo nas
saídas das excursöes, horários de regresso, pontos de
encontro, etc, de acordo com o estabelecido pelos guias.

VISITAS INCLUÍDAS E VISITAS OU
EXCURSÕES OPCIONAIS
Se escolheu um programa básico, com visitas panorámicas incluidas, conhecerá as cidades e terá
tempo livre para descobrila um pouco mais. Mas
se quer aprofundar o conhecimento fale com
nosso guia para realizar alguma excursäo opcional. É a forma mais rápida e fácil de conhecer no
menor tempo aquilo que lhe interessa e que nós
temos já preparado para si e pode sempre pagar
com os cartões de crédito mais usados.

ao MELHOR PREÇO
Em todas as visitas que se realizem a pé, nossos
passageiros dispõem de auriculares para seguir
as explicações do guia sem que este tenha que
gritar nem os passageiros se preocuparem por
estarem mais ou menos perto. Naturalmente este
serviço n4ao é necessário se as visitas são panorámicas e realizam-se dentro do ônibus.
HOTELERIA
Selecionámos para si uma amplia rede que inclui
bastantes Hotéis de Primeira, e alguns de Turista Superior. Alguns modernos e outros antigos, em
particular algum dos situados no centro, mas naturalmente sempre com banheiro privativo, telefone,
televisão e com as comodidades dos Hotéis de sua categoria, sem ser necessariamente e em nenhum caso
luxuosos.
Em cada um de nossos itinerários, há uma informaçäo
completa do hotel que se utilizará nesse Tour ou Rota:
Indicamos a categoria do mesmo em estrelas (****)
Indicamos sua localizaçäo na cidade (CENTRO,
CIDADE OU PERIFERIA) e alem disso dispõem de
informação completa em www. surland. com
Em geral os situados na CIDADE ou PERIFERIA dispõem
de um transporte público em seus arredores porque assim fazemos a seleção para sua comodidade.
Dito isto os Hotéis estão selecionados para obter a
QUALIDADE IDEAL... AO MELHOR PREÇO, quer dizer,
buscamos uma magnífica relação qualidade-preço
que permita viajar à Europa de uma forma correta
e com certas comodidades, sem Hotéis de Grande
Luxo, contudo também sem Hotéis indignos. Há uma
linha de Hotéis confortáveis e funcionais, ainda que
certamente possamos encontrar algum hotel simples
em função da oferta em alguma cidade concreta e
complicada em reservas.
Dedicamos sempre uma informação adicional em
nosso folheto (exatamente na página 305) para as
saídas previstas com troca de hotel em função de
alguma Feira ou data especial na qual não é possível
reservar no Hotel previsto na programação. Por favor,
olhe sempre essa página. Também disponível na Web.
Na pagina de cada circuito e também no final deste
catálogo (páginas 306 a 310) figuram varios hotéis em
cada cidade que denominamos HOTÉIS PREVISTOS.
incluem-se as fotos, direçoes, pagina web ho hotel e
outras informaçoes dos mésmos.
Em algum dos ditos HOTÉIS PREVISTOS é onde você
estará lojado e onde temos feitas as reservas do circuito em questao em todas as saídas, salvo as exceçoes
que mencionamos na pagina 305.
Em função do idioma dos passageiros que viajem,
também do número de módulos comuns que em
cada itinerário usem os mesmos passageiros, ou inclusivé da nacionalidade dos mesmos, reservamos
o direito distribuir um ou outro a cada ônibus que
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viaje no mesmo trajeto e por tanto de que se alojem
num ou outro, sempre baixo o criterio de fazer sua
viagem mais cómoda e agrupar aos passageiros por
un motivo lógico segundo nosso entender.
Mas os passageiros sempre dispõem da informação
exata (através da informação facilitada à sua Agência
de viagens) pelo menos 14 dias antes de iniciar seu
tour, (7 dias em programas publicados em paginas 36 a 40) PODENDO RENUNCIAR SE FOR SEU
DESEJO, MAS SE ISTO NÃO SE PRODUZ, O CONTRATO FICARÁ EM VIGOR e o Hotel reservado.
Será entendido como aceite por parte do passageiro, sem que possa fazer reclamação alguma.
Na página 311 de nosso catálogo figura uma lista
sob a epígrafe de HOTÉIS ALTERNATIVOS. São os
que formando parte de nossa programação se utilizarão quando a procura extra de passageiros ou a
situação de ocupação de determinada cidade por diversos motivos o obligaram, sendo válido em relação
à informação e ao aperfeiçoamento do contrato dito
no parágrafo anterior.
CUARTOS NOS HOTÉIS
Nos Hotéis europeus não esperem nem quartos nem
camas grandes, alguns são bastante pequenos. O terreno na Europa é especialmente caro, como saberão,
e esta é uma das consequências.
Também não espere QUARTOS TRIPLOS. Aqui, salvo
algumas exceções, não existem. São sempre quartos
duplos com uma cama de armar adicional. Daí o desconto que fazemos para a terceira pessoa em triplo,
ainda que realmente não o seja.
CAFÉS DA MANHÃ
Em relação ao café da manhã não se esqueça que
na Europa o normal que se contrata num Hotel é o
café da manhã Continental, umas vezes em forma
de buffet e outras servido na mesa e nem sempre
incluem suco.
No entanto, Surland pode garantir que nos seus circuitos o café da manhã é sempre buffet, seja frio ou
quente, ou seja, com ou sem ovos, mas sim com vários tipos de pães, pães doces ou bolos, carnes frias,
sucos, iogurtes, cereais, em alguns casos também
fruta e queijos e, claro está, chá, café e leite.
Em geral os cafés da manhã, em função de que o
grupo é numeroso e tem um programa determinado a realizar nesse dia, são a um horário fixo e
num lugar determinado do restaurante ou em um
salão disposto especialmente, com o fim de realizá-lo no menor tempo possível e o melhor organizado
possível para que o programa diário se possa desenrolar corretamente.
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NOITES ADICIONAIS E DESCONTO

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS

Se sua chegada está prevista algum dia antes da
data de começo do nosso circuito, pode ter noites
extra para completar sua estadia. Também pode fazê-lo se deseja prolongar sua estadia no final do tour
ou diminuir as noites de estadia tanto no inicio como
no fim. Consultem em pag. 22 o preço para estas noites tanto adicionais como desconto.
Mas deve tomar nota que apesar de que contamos
com algum bloqueio para uma ou duas noites antes ou ma ou duas noites depois não é recomendável
fazer estadias mais longas dado que os Hotéis escolhidos para os Tours são em função do número de
quartos, facilidades para chegar em ônibus e não por
sua aproximação ao centro, “pelo que com frequência aproveitará melhor sua estância a mais de uma
ou duas noites se o faz em um hotel diferente mais
idôneo a essa estância extra que programa.
Evidentemente se fá-lo assim esse outro hotel terá
outro preço e você deverá ser encarregado do transporte entre um hotel e outro”.

Temos condiçöes especiais para crianças, consulte
as condiçöes sobre idades e descontos na página 19.

PACOTE “MAIS SERVIÇOS”
Em nossos itinerários oferecemos pacote “mais serviços”, com um suplemento sobre o itinerário básico.
É uma denonimaçäo comercial, não literal, e que
significa que os tours sob esta denominaçäo têm muito
mais serviços extras incluídos dentro do suplemento.
Geralmente estão inclusas refeições (almoços e/ou jantares) compostos por três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) e NÃO ESTÃO INCLUSAS as bebidas.
São menus selecionados e fixos, e não tem possibilidade de eleição, por isso você não deveria selecionar
esta opção si você é vegetariano ou precisa de um
regime especial o você prefere eleger seu menu.
Naturalmente, são menus turísticos que tentam de
agradar todos os tipos de viajantes, embora nós sabemos que não todo o mundo gosta da mesma cozinha.
Também são inclusas excursöes, e passeios que faräo
que o passageiro tenha, desde sua saída, praticamente
pagos todos os serviços extras ORIGINALMENTE, e
lhe signifique uma grande economia e possibilidade
de financiamento em relaçäo aos mesmos serviços
oferecidos por separado ou como opcionais. Com
esta opcäo o cliente terá perfeitamente organizada e
planificada sua viagem, e aproveitará muito mais seu
tempo livre para outras atividades
Na cada itinerário indica-se no dia selecionado para
realizar estas excursiones e/ou passeios, o qual não
significa que devido a motivos operacionais, possam
sofrer mudança na ordem dos dias de operação Com
esta opcäo o cliente terá perfeitamente organizada e
planificada sua viagem, e aproveitará muito mais seu
tempo livre para outras atividades
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DESCONTO MAIORES 65 ANOS
Todos os passageiros maiores de 65 anos (prévia
acreditaçäo), seräo beneficiados de um desconto sobre os preços publicados. Ver condiçöes e restriçöes
na página 19.
LUA DE MEL
Será presenteado com uma excursäo opcional no itinerário escolhido, Ver condiçoes e restriçoes na pagina 19.
SEGURO DE VIAJE
Todos nossos itinerários, têm incluído um seguro
turístico BÁSICO, que lhes garante a resolução de incidências que eventualmente possam surgir DESDE
A CHEGADA e ATÉ À SAÍDA da EUROPA. Por favor
consulte na página 19 a cobertura de dita lice.
HUBS
Um dos pontos principais para obter um melhor preço
da viagem é a combinação de itinerários. Este procedimento enriquece muitíssimo suas opções para seleccionar uma rota, ainda que isso implique uma troca
de ônibus e guia em alguma cidade do percurso. Para
que Você não fique louco procurando a rota ideal e
diversas combinações nós lhe dizemos claramente e
pode comprovar isto somente dando uma olhada em
nosso índice em paginas 10 a 18. Se vir que um circuito tem duas cores ou mais no itinerário quer dizer
que é um circuito combinado. Se o itinerário é de uma
só cor então não é combinado. É muito simples. Como
podem ver a nossa troca de ônibus (o hub) é sempre
na cidade de Frankfurt, ainda que em alguns casos
também no regresso a Madrid desde Roma ou Viena e
a viagem de Madrid a Paris possa agrupar várias pessoas que vieram em ônibus diferentes.
OBSEQUIOS
Em todos nossos circuitos e tours, lhe presenteamos
com uma prática bolsa de viagem.

ao MELHOR PREÇO
COMPROMISO
Há mas 35 anos temos vindo a oferecer aos nossos clientes o produto adequado baseando-nos em informação
verídica para que suas expectativas sejam cumpridas e
sempre ajustando o nosso produto ao momento dos diversos mercados, porque a moda e os tempos mudam.
Hoje as viagens à Europa de ônibus precisam de comodidade, por isso são mais curtas e mais rápidas. Necessitam usar muito os blue jeans, os chinelos e as camisetas
(como nos churrascos ou nos assados do fim de semana) e menos os smokings, e os ternos. Digamos que os
primeiros são os uniformes das viagens em Grupo em
ônibus e os segundos os das viagens individuais. Falando
nisso, também somos especialistas neste tipo de viagens
e também nos colocamos à sua disposição.
Hoje também se procura mais do que nada, um bom preço e uma viagem mais curta. E Surland encontrou a fórmula para chegar a este novo e grande mercado de hoje
em dia... viagens cômodas, com os serviços equilibrados,
sem muitos dias, com baixo preço... mas naturalmente
dignos e mantendo uns parâmetros de serviço e qualidade superiores a outros Operadores. Este é o compromisso
de SURLAND. Com o decorrer dos anos, fomos ajustando
e aperfeiçoando o produto, e hoje podemos oferecer-lhes um equilibrado e com a melhor relaçäo QUALIDADE/PREÇO do mercado, que lhe permite viajar com.
GUIAS CORREIO LINGUA PORTUGUESA
Todos nossos circuitos pela Europa contam com um Guia
Correio acompanhante que irá mostrar-lhes as diferentes paisagens e cidades da rota que você escolha, independentemente do número de passageiros.Alguns de
nossos colegas não oferecem este serviço com menos de
20 ou 30 passageiros no ônibus. Nossos guias foram selecionados e são pessoas experientes em lidar com passageiros brasileiros e com amplo conhecimento das rotas
e cidades da nossa programação e claro, com domínio
de idiomas. Em Viajes Surland e garantimos GUIAS
DE LÍNGUA PORTUGUESA num grande número de
nossos circuitos, como poderá comprovar não só
em cada um dos itinerários das páginas do nosso
catálogo, mas também no nosso índice (paginas 10
a 18) para uma visão mais global e rápida. É uma
DIFERENÇA NOTÁVEL com nossos colegas. É MUITO

!

IMPORTANTE que leia as notas sobre cada um dos
circuitos, pois o nosso compromisso de GUIAS EM IDIOMA PORTUGUÊS, por vezes não abrange a programação
completa,visto que, por regra geral, as rotas entre Madrid e Paris ou Roma e Madrid (as extensões do tour
básico que geralmente são entre Paris e Roma) serão
tratados com guias profissionais, mas apenas com conhecimentos de Português. Mas o nosso compromisso e garantia é fundamentalmente nos tours onde
se detalha que GARANTIMOS GUIA DE PORTUGUÊS
(os que exibem a bandeira do Brasil no índice), em
alguns casos, de forma exclusiva (praticamente todas as
partidas de Maio a Outubro) ou noutros de forma partilhada com o espanhol, nos períodos de baixa temporadao
ou quando o número de passageiros de um determinado
idioma, não é suficiente para compôr um ônibus num só
idioma, mas em todos esses tours nosso guias serão
aqueles que têm um conhecimento amplo e profundo do idioma Português. Nos unicos itinerários que
não pode ser garantido o guia de fala Portuguesa é
na programação dos Paises Balticos ou combinações
com estes (trajeto Vilnius a Tallin).
É uma novidade com la cual esperamos preencher as
aspirações dos nossos clientes. É importante salientar
que os guias correio estarão sempre com os passageiros.
Nos trajetos de ônibus a partir do início da viagem até o
fim, salvo em Madrid, onde o guia geralmente descansa
antes de iniciar a próxima viagem. Em Madrid serão assistidos por pessoal qualificado do nosso escritório. O Guia
também não estará disponível nas noites extras que podem ser tomadas antes ou depois do circuito, por razões
óbvias. O compromisso da língua Portuguesa não é extensível às visitas panorâmicas das cidades que se indicam
em cada itinerário na secção de o preço inclui NEM AS
VISITAS OPCIONAIS QUE SE POSSAM REALIZAR, nem
os traslados , e sim nas visitas de orientação de cada itinerário assinalado, que serão realizadas pelo próprio GUIA
CORREIO que les acompanhará.
PREÇO... 100% TRANQUILIDADE
QUALIDADE IDEAL AO MELHOR
AND
CORDIALMENTE A EQUIPA SURL

www.surland.com

TELEFONES E MAILS DE EMERGÊNCIA 24h
(disponíveis UNICAMENTE para passageiros em viagem)

Passageiros viajando em circuitos Europeus

+ (34) 690 070 079
IMPORTANTE

Toda a informação detalhada é válida para os nossos roteiros
pela Europa. Em este caderno tem alguns programas cujas
condiçoes podem ser diferentes. Por favor, realizem consultas
em cada caso. Estes são:
• Programas Rotas pela Espanha . Págs. 24 a 29
• Programa Rússia para Todos. Pág. 258
• Programas Cruzeiros Fluviais pe la Europa. Págs 296 a 304

As seguintes páginas formam
parte das CONDIÇÕES
GERAIS DE VIAGEM, pelo
que pedimos que as leiam
com atenção.

Utilizamos Whatsapp

guardia@surland.com

Resto de
do pasajeros
passageiros
outras
programaçoes
Resto
otras
programaciones

+ (34) 669 093 802

Utilizamos Whatsapp

+ (34) 609 146 166

Utilizamos Whatsapp

24horas@surland.com
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