POSSÍVEIS TROCAS DE HOTÉIS
Mantendo a política de informação verídica e correta perante os
nossos passageiros, informamos de seguida das possíveis trocas que
podem se verificar em relação aos hotéis publicados no interior deste catálogo.
Como poderão comprovar, na maioria dos casos devido à celebração
de importantes feiras e congressos, seremos obrigados a trocar de
hotel nas redondezas, e informamos também quais são as datas e
os hotéis alternativos.
Também devemos destacar que nos meses de julho, agosto e setembro devido à grande afluência de passageiros, podem operar mais
de 2 ônibus por partida, o que fará com que em muitas cidades não
seja possível o alojamento de todo o grupo no mesmo hotel:
No “quadro” que apresentamos de seguida encontrarão cidade e
data de estadia exata onde se produz a incidência. Deverá somente
consultar seu itinerário no índice publicado neste catálogo (páginas

CIDADE

DATA INCIDÊNCIA

da 10 a 18) e comprovar se seu circuito se encontra na
cidade com a cor indicada e as datas de estadia são
algumas das abaixo publicadas.
Nas páginas 306 a 310 oferecemos fotografia
com endereços, números de telefone,
localização e página web de
cada um dos hotéis selecionados publicados no interior
deste catálogo e na página
311 os hotéis alternativos onde
os grupos afetados poderão ser
alojados por alguma troca.
Em qualquer caso a lista final de
hotéis será informada à sua Agência
de Viagens 14 dias antes do começo
dos serviços.

COR
ITINERÁRIO

INCIDÊNCIA

01-03/Mai
12-14 + 26-28 Jun
Ago 28-Set 03
10-14/Set
01-05 + 09-13 Out

Devido à celebração da Fórmula I, Eurocopa de Futebol e diferentes congressos tais como ESC, IBC, ou
UEG, durante estas datas os grupos serão alojados NA CIDADE DA HAIA. O hotel será informado no
momento da reserva.

Fev ou Mar 2021

Devido à celebração do Mobile World Congress, é possível que o alojamento sofra alguma alteração. No
momento da edição deste catálogo ainda não está estabelecida a data definitiva do congresso.

06-09 + 20-24/Set

Devido à celebração das feiras IFA e INNOTRANS, o alojamento terá lugar na periferia de Berlim (zona
aeroporto).

21/Mai

Devido à celebração da “Procissão do Sangue” o alojamento terá lugar na povoação mais perto tal como
Gante ou Zeebrugge.

20-24/Abr

Devido à feira SEAFOOD toda a estadia será na CIDADE DE BRUJES.

14-28/Jun

Devido à celebração da Eurocopa de Futebol 2020, o alojamento terá lugar na periferia de Budapeste,
como Szekesfehervar ou similar.

03-06 + 12-28/Jun
03-08/Jul

Nestas datas pernoitaremos no Hotel Scandic Hvidovre **** (Cidade).

16-20/Jun

Devido à celebração da feira Pitti Uomo, é possível que o alojamento seja na periferia.

24/Dez-04/Jan

O alojamento pode ser na cidade de Munique.
Devido às diferentes feiras, congressos e celebrações nestas datas, é possível que o alojamento tenha
lugar na periferia de Milão.

MILÃO

09-14/Abr
21-26/Abr
25-28/Mai
05-09 Jun
07-14/Jul
04-06 + 19-30 Set
12-15/Out

MUNIQUE

07-10/Out

No momento da publicação do catálogo o hotel se encontra em lista de espera.

PARIS

17-21/Abr
22-25/Mai
15-17/Jun
27-30/Set

Devido às diferentes feiras e congressos durante estes periodos, é possível que haja troca de hoTel: Sempre
na zona de Paris periférico e em hotéis da mesma categoria que publicados neste catálogo.

VIENA

15-17/Mai
11-15/Jun
03-07 + 10-15 Set
24-28/Set

Durante estas datas o alojamento será na periferia num hotel tipo Austria Trend Bosei ou Roomz
Gasometer.

11-13 + 18-20/Mai

No momento da publicação do catálogo o hotel se encontra em lista de espera. No caso de não se
confirmar o hotel publicado no catálogo o alojamento seria num hotel tipo Movenpick Regensdorf.

AMSTERDÃ

BARCELONA
BERLIM
BRUJES
BRUXELAS
BUDAPESTE
COPENHAGUE
FLORENÇA
INNSBRUCK

ZURIQUE
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