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ARGENTINA E PATAGÓNIA 14 DIAS - 21 REFEIÇÕES - 16 A 29 DE NOVEMBRO

LOCAIS A VISITAR: BUENOS AIRES • PUERTO MADRYN • USHUAIA • CALAFATE • BARILOCHE • CRUZEIRO LAGOS ANDINOS (LADO ARGENTINA)

Visite a sempre maravilhosa cidade de BUENOS AIRES, incluindo jantar e espetáculo de tango, desfrute em PUERTO MADRYN da reserva de fauna 
de Punto Tombo, visitando a maior colónia de Pinguins do continente e a Península de Valdês, com a experiencia de poder avistar a baleia branca 
do Sul, a bordo de embarcação. Viaje até ao fim do mundo, USHUAIA, em comboio, observando o Parque Nacional Terra do Fogo. Aprecie algo 
único no mundo, na cidade maravilhosa de CALAFATE, efectuando cruzeiro nos glaciares e visitando o famoso Perito Moreno. Desfrute ainda das 
paisagens únicas do Parque Nacional Torres del Paine (pertencente ao sistema nacional de aéreas silvestres do Chile) e saboreando um jantar único 
em fazenda local. Mas a nossa viagem de sonho, ainda nos oferece a maravilhosa cidade e BARILOCHE, onde na colina do campanário, podemos 
observar paisagens inolvidáveis. E para que a nossa aventura seja completa, percorreremos a Cascada de los Cântaros, chamados Lagos Andinos, 
por paisagens fantásticas, num dia que viajaremos ora de barco, ora de autocarro, que ficará memorável com a visita a Porto Frias, nos limites da 
fronteira com o Chile.

PROGRAMA DA VIAGEM:

• Buenos Aires: 4h + 8h de visita com guia local à cidade de Buenos Aires; jantar de Tango;
• Puerto Madryn: excursão dia completo de visita Reserva Pinguins Punta Tombo + Gaiman; excursão dia completo de visita à Península Valdés e 

Porto Pirâmides; cruzeiro para observação das baleias incluído; 
• Ushuaia: meio-dia visita guiada cidade Ushuaia com entrada Museu Fim do Mundo; meio-dia visita guiada Parque Nacional Terra do Fogo e viagem 

no Comboio Fim do Mundo; 
• Calafate: visita guiada de dia completo ao Glaciar Perito Moreno, incluindo o safari náutico; excursão das 06h00 às (23h00) de visita ao Parque 

Nacional Torres del Paine, com entradas incluídas; 
• Bariloche: meio-dia de visita guiada a Bariloche – Circuito Chico; Cruzeiro Lagos Argentinos Puerto Blest y Cascada de los Cantaros.
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PREÇOS POR PESSOA COM PARTIDA DO PORTO:

• Preço em quarto duplo com taxas de aeroporto incluídas: 5150,00€;
• Suplemento de quarto single: 720,00€;
• Os preços estão sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida. Câmbio considerado de 1.15;
• Taxas aeroporto incluídas no preço igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes;
• Obrigatório o envio da cópia dos Passaportes com uma validade mínima de 6 meses à data do regresso;
• O transporte entre Porto e Lisboa será efetuado de autocarro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO:
• Voos base ida e volta em classe económica com taxas de aeroporto e combustíveis incluídas; 
• Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
• Estadia em quarto duplo, alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis e categoria conforme mencionados no itinerário ou similares; 
• 21 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré-determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos 

fixos (não incluindo bebidas nem dietas especiais); 
• 1 Delegado Flash Viagens acompanhando todo o percurso;
• Guias acompanhantes locais nas visitas, de língua espanhola e ou portuguesa mediante disponibilidade;
• Todas as visitas mencionadas no programa e todas as entradas nos parques nacionais;
• Seguro de Viagem (incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem);
• Assistência telefónica Flash Viagens 24 horas.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO:
• Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes;
• Todos os serviços não indicados;
• Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente.

Realização da viagem sujeita a um número mínimo de participantes. 
Para programa detalhado, por favor contate os serviços do SBN.
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GRÉCIA

GRANDE VIAGEM GRÉCIA 5 A 11 DE JULHO

PROGRAMA DA VIAGEM:

• 1.o dia – PC – PORTO/ATENAS
 Visita das Ruínas de Corinto e Teatro de Epidauro;

• 2.o dia – PC – ATENAS/CRUZEIRO
 Embarque no cruzeiro com paragem em Mykonos;

• 3.o dia – PC – EM CRUZEIRO: KUSADASI – PATMOS
 Paragem em Kusadasi na Turquia, com visita a Efesus, cidade arqueológica
 De regresso ao cruzeiro, chegada à Ilha de Patmos, com visita ao Mosteiro e Gruta de S. João;

• 4.o dia – PC – EM CRUZEIRO: HERAKLION (CRETA) – SANTORINI
 Paragem em Heraklion, capital da Ilha de Creta, com visita ao Palácio de Knossos
 De regresso ao cruzeiro, chegada à Ilha de Santorini, com tempo livre para explorar a ilha;

• 5.o dia – PC – FIM DO CRUZEIRO: PIREUS – ATENAS – DELFOS – KALAMBAKA
 Regresso a Porto Pireus, desembarque e partida para a cidade de Delfos, com visita ao sítio 

arqueológico e museu; de tarde, partida para Kalambaka, pequena cidade aos pés das Pedras 
de Meteora;

• 6.o dia – PC – KALAMBAKA/METEORA/ATENAS
 Visita dos Mosteiros de Meteora e regresso a Atenas;

• 7.o dia – PC – ATENAS/PORTO
 Visita panorâmica do centro da cidade, passando pela Praça Sintagma, pelo Monumento ao 

Soldado Desconhecido, pela Casa Presidencial, pelo Estádio Panatenaico, Templo de Zeus e 
a Porta de Adriano. De seguida, é tempo de pisar a rocha sagrada da Acrópole e apreciar 
Propylaea, o templo jónico de Atenea Nike, o Erechtheum e o Parténon;

 Regresso a Porto pelas 21.15h. Fim da Viagem.

PREÇOS POR PESSOA (INCLUI TAXAS DE AEROPORTO): 

• Em quarto duplo: 1530,00€
• Suplemento quarto individual: 250,00€

Realização da viagem sujeita a um número mínimo de participantes. 
Para programa detalhado, por favor contate os serviços do SBN.
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MOÇAMBIQUE

GRANDE VIAGEM MOÇAMBIQUE 2 A 11 DE SETEMBRO

PROGRAMA DA VIAGEM:

• 1º dia – SA – PORTO/MAPUTO
 Noite a bordo;

• 2º dia – PC – MAPUTO
 Visita panorâmica para descobrir a capital

• 3º dia – PC – MAPUTO/PARQUE NACIONAL KRUGER (150KM)
 Partida em direção à fronteira da África do Sul, check in no Pestana Kruger Lodge e almoço
 Durante a tarde, safari de 3horas em veículo aberto no parque; jantar e alojamento;

• 4º dia – PC – PARQUE NACIONAL KRUGER 
 Safari de 8 horas em veículo aberto e guia local pelo parque; resto do dia para descansar;

• 5º dia – MP – PARQUE NACIONAL KRUGER – ROTA PANORAMA
 Excursão à zona de Mpumalanga; tempo livre para almoço (não incluído); 

• 6º dia – PC – PARQUE NACIONAL KRUGER / MAPUTO (150 km) – BILENE 
 Viagem de 3 horas em bus de Maputo até Bilene; check in e restante tempo livre para descansar;

• 7º e 8º dia – PC – BILENE
 Desfrute do paraíso do resort;

• 9º dia – PC – BILENE/MAPUTO
 Regresso a Maputo com jantar de despedida no Hotel Pestana Rovuma, com música de banda 

residente;

• 10º dia – PA – MAPUTO/PORTO
 Regresso ao Porto em hora a combinar. Fim da Viagem. 

PREÇOS POR PESSOA (INCLUI TAXAS DE AEROPORTO): 
• Em quarto duplo: 3100,00€
• Suplemento quarto individual: 410,00€

NOTAS ADICIONAIS:
É necessário obter o visto presencialmente na embaixada/consulado de Moçambique no Porto, sendo que com 30 dias de antecedência à data da partida, é 
agendado um dia para efectuar o mesmo com nossa assistência. O pagamento deste visto só pode ser realizado directamente pelo passageiro à embaixada ou 
consulado (60,00€) 

Realização da viagem sujeita a um número mínimo de participantes. 
Para programa detalhado, por favor contate os serviços do SBN.


