
Viagens de conhecimento para grupos
de jovens estudantes

Essenciais



“O mundo é 
grande, 
merece ser 
conhecido e 
tem muitos 
mundos para 
partilhar. Ir 
até eles é a 
melhor forma.”
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Ricardo Santos Costa
Direção Space Viagens
escolas@spaceviagens.pt

Cresci com o desejo de conhecer cada ponto, 
cada curva do planeta. O mundo sempre me 
atraiu. Nunca temi nem o longínquo nem o 
desconhecido. Esse desejo de crescer a viajar 
fez-me sair cedo do meu ninho e começar a 
descoberta que seria determinante para a minha 
vida.

Todas as viagens que fiz permitiram-me 
conhecer novas realidades, expandir o meu 
conhecimento e regressar sempre mais rico . 

Da minha vontade de partilhar o mundo, nasceu a 
ideia de proporcionar aos mais novos uma visão 
focada no seu desenvolvimento enquanto Seres 
Humanos. E assim, em conjunto com a equipa da 
SPACE VIAGENS, nasceu a ESSENCIAIS, um 
conjunto de viagens temáticas e de 
conhecimento para destinos que consideramos 

fundamentais para a formação de cada jovem.
Estas viagens de conhecimento contribuem para a 
consolidação de valores como o Humanismo, a 
tolerância, o respeito pela diversidade, pelo planeta e 
estimulando o espírito crítico. Partindo da história, 
da música, das artes inspirámo-nos nos conteúdos 
programáticos dos vários anos, concretizando todas 
as aprendizagens dos jovens em cada ponto e cada 
curva do planeta. 
 
Sabemos que nem sempre é fácil encontrar espaço, 
tempo e recursos para descobrir, aprender e 
absorver novas histórias. Mas é a oportunidade 
ideal para o fazerem.
 
Contamos com os professores e demais agentes 
educativos que são os faróis deste crescimento. A 
nossa missão é pormo-nos ao serviço desta causa.



Hogwarts Express
em Glenfinnan Bridge,

Escócia

Potter’s

Hogwarts express, glenfinnan bridge
Escocia

Harry



Índice Açores

Funchal

Madrid

Roma

Paris

Bruxelas

Amesterdão

Berlim

Viena

Atenas

Budapeste

Varsóvia

Cracóvia

Praga

Londres

Edimburgo

Nova Iorque

Voluntariado

05

08

11

14

17

20

23

26

29

32

35

38

41

44

47

50

53

56



acores,

O arquipélago dos Açores, 

de São Miguel, remete 
para a natureza no seu 
estado mais puro. Lagoas, 

preta, rochosa e vulcânica 
transportam para uma 
paisagem quase lunar, 
de tão diferente de tudo 
aquilo a que os nossos 
olhos estão habituados. 
Impossível não pensar 
em sustentabilidade. 

da ilha e do respeito 
pelo meio ambiente. 
Impossível não se deixar 
extasiar e não sonhar com 

a cidade perdida... 
Açores – Ilha de S. Miguel



local. Passeio de Jeep pela costa sul com subida ao Pico 
da Barrosa, para apreciar a Lagoa do Fogo
em direção à Caldeira Velha
da Ribeira Grande

direção à Ribeira Grande
Furnas, 

miradouro de Santa Iria, na fábrica de 
chá Gorreana e no miradouro do Pico do Ferro, onde 
se pode admirar o Vale das Furnas, incluindo sua visita, 

o Observatório Microbiano das Furnas. Visita ao Parque 
Terra Nostra do século XIX, com os seus 20 hectares 

de todas as partes do mundo. Passagem pelo Lago das 
Furnas

 Lagoa das Sete 
Cidades

Vista do Rei, para uma vista 

, 

Miradouro de Escalvado. Visita às Plantações 
de ananases em estufas, onde se poderá observar 
as diferentes fases de crescimento deste fruto tropical. 

localmente, para transfere para o aeroporto. 

Para isso, o nosso meio de transporte será o barco. 
observação 

e 
Visita a uma queijaria tradicional e às famosas 

1º Dia

2º Dia

3º Dia

4º Dia

5º Dia

O arquipélago 
mais grandioso 
de basalto e flores!

56



Inclui:

•  Despesas de reserva.

   

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

100€

5€

6

A PARTIR 
DE 656€

7

A PARTIR
DE 756€



Funchal
Obrigado Gonçalves Zarco, Tristão Vaz 
Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, 
descobridores e capitães donatários 

sinónimo de paisagens de cortar 
a respiração, boa comida e vida rodeada 
de uma exuberante natureza.

Laurissilva, o murmúrio da água a correr 
ao longo das levadas, a beleza das veredas 

pecaminoso. O cenário perfeito para uma 
aula de educação ambiental. Ao vivo e cheia 
de cores.
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Formalidades de embarque em voo direto com 

Início do passeio pelo centro do Funchal. 
Avenida do Mar, pelo 

Forte de São Tiago, construído no início 

Visita ao Mercado dos Lavradores

ao Monte, apreciando a vista sobre a cidade. Visita à Igreja de 
Nossa Senhora do Monte

 Jardins 
Municipais e descida em carros de cestos. 

1º Dia

Curral das Freiras, uma aldeia isolada rodeada por 
Eira do Serrado 

 Cabo Girão 
plataforma suspensa em vidro que nos proporciona uma vista 

Porto Moniz onde 
encontramos as famosas piscinas naturais feitas de rochas 

vila do Seixal, 
Vila de São Vicente

visitar as grutas naturais de lava

2º Dia

9
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do Funchal. Passeio de barco a bordo da Nau Santa 
Maria de Colombo

Museu do  
. 

e jantar livre. 

4º Dia

a combinar localmente, para transfere para o aeroporto. 5º Dia

Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

 

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

 35€

 53€

5€

5€

6€

1.5€

mais alto da ilha, o Pico do Arieiro Parque 
Natural do Ribeirão Frio e caminhada pela Levada 
dos Balcões, numa descoberta da majestosa Floresta 

de Laurissilva
especialmente bem conservada e com maior mancha nas terras 

Santana
Santa 

Cruz

3º Dia

A PARTIR 
DE 412€

10

A PARTIR
DE 512€



Madrid

A capital de “nuestros hermanos” reserva-nos uma visita tão 
enriquecedora quanto inesperada. Situada no centro de Espanha, 
a elegância das avenidas de Madrid só é equiparável aos seus espaços 
verdes irrepreensíveis e às incríveis coleções de arte que ostenta.
Importante foco da Movida madrilena dos anos 70, a cidade surge 

plena de tapas, alegria e salero.



 Real Jardim 
Botânico de Madrid

do Museu do Prado

Estação de Atocha 
e ao 
de 2004

 

Parque Warner. 

e Super Heroes World. Conta com mais de quarenta atrações, 
das quais se destacam seis montanhas russas, uma delas 

, 
onde nos deixaremos deslumbrar pelo Palácio

a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades 

Palácio Real, ou não 

Catedral 
de Santa Maria a Real de Almudena, pelas Portas do Sol, com o seu 

Plaza Maior. Descida pela 
Gran Vía, passando pela Chueca
à Praça de Cibeles e à Porta de Alcalá
ao alojamento. Jantar livre.

11

2º Dia

3º Dia

4º Dia

5º Dia

1º Dia

1212



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

municipais, hoteleiras.

Desde
118€

Opcional

Vale dos Caídos, monumento 

e, ao Real Mosteiro de San Lorenzo 
de el Escorial, onde se encontram os restos 

Inclui:

A PARTIR 
DE 485€

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

 25€

9€

Desde 6.25€

5€

Suplemento Valle de los Caídos + Mosteiro El Escorial
119€
103€

12

6º Dia

13

A PARTIR
DE 585€

Desde
218€



roma

Roma tem tudo. Não é por acaso que todas as estradas 
lá vão dar desde o Império Romano. Roma, cidade 
protegida de Vénus. Roma de Césares e de Coliseus. 

do Renascimento. Roma e o Barroco. E depois 
há a pizza, a pasta, os gelados, o cinema italiano 



14

almoço e para um pouco de “dolce far niente”. 

escadaria da Piazza de Spania, palco da moda italiana, e pela Piazza 
Barberini
à Fontana de Trevi

Piazza Navona

pedestre do colorido bairro de Trastevere, repleto de bares e animação.

1º Dia

 Igreja San Pietro 
in Vincoli

Coliseu onde 

Fórum 
Romano
culminando o dia junto à coluna de Trajano

2º Dia

ao Castelo de Sant’Angelo e à majestosa Basílica 
de São Pedro
a um dos museus mais famosos do mundo, o Museu 

3º Dia

Santa Maria 
del Popolo 

Igreja de Santa Maria da Vitória e a obra prima 
Igreja de Santa Maria Degli Angeli 

Basílica de Santa 
Cecília

Igreja de San 
Francesco a Ripa

4º Dia

5º Dia

15



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

50€

5€

15

A PARTIR 
DE 652€

Stravaganza!

16

A PARTIR
DE 752€



Durante séculos, Paris foi a capital da arte e da cultura. Paris prima 
pelo seu bom gosto e pela grandiosidade. E pela revolução francesa. 
No século XX, torna-se por excelência a cidade das luzes e do amor. 
O chic de Paris, comentava Eça de Queirós. Paris ditava a moda 
enquanto o mundo trauteava músicas de Piaf. Uma visita a uma cidade 

responsável pela primeira declaração dos direitos de todos nós.

paris



Champ de Mars

à Avenida Charles de Gaulle, passando pelo busto de um ilustre 

na 

1º Dia

Jardim do Luxemburgo, 
um dos belos jardins da cidade, mandado construir pela Rainha 

Sorbonne
Place 

Saint Michel Catedral de Notre-Dame

 Jardin des Tuilleries. Visita ao Museu 
do Louvre

e/ou Le Marais.

Centre Georges Pompidou, onde se pode 
apreciar uma vista majestosa sobre a cidade, bem como a coleção 

 jardins de Les Halles
 Torre de Saint Jacques, Rua de Rivoli, Praça 

Vendôme, Ópera, Boulevard des Capuccines e Igreja da Madeleine. Subida 
da Praça da Concorde

Campos Elísios, culminando o dia sob o Arco 
do Triunfo

2º Dia

3º Dia

1718



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

 25€
 39€ 

5€

para cidadão 

Bilhete de Comboio, ida e volta, para o Palácio 
7.30€

1 parque 
 87€ 

2 parques 
107€

15.20€

Opcional – Disneyland Paris 
ou Visita ao Palácio de Versailles.

5º Dia

Place 
, conhecida por ser o centro da Revolução Francesa, 

Place des Voges

Pigalle, 
Moulin Rouge

Coeur sobre a cidade.

4º Dia

18

A PARTIR 
DE 631€

A PARTIR
DE 731€

19



Bruxelas

– Parlamento, Comissão e o Conselho - Bruxelas é uma 
cidade vibrante e cosmopolita que conta a sua história 

pela sua constante reinvenção! Encanta-nos o seu 

Lápis e bloco de notas a postos e vamos à descoberta 



20

1º Dia

Parlamento Europeu, 

Casa 
da História Europeia

bairro Laeken.

2º Dia

Comissão Europeia

Centro Belga da Banda 
Desenhada,“um verdadeiro templo dedicado à arte de quadrinhos”. 

3º Dia

acompanhado do seu cão Milu, numa visita ao Museu Hergé. 

livre. Jantar livre.

4º Dia

cartões postais de Bruxelas, o Atomium.
Mini-Europa5º Dia

21
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Inclui:

•  Bruxelas Card 72h

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 518€

A PARTIR
DE 618€

22



amesterdao
~

Amesterdão é um refúgio. Imortalizada 
pela música de Jacques Brel, a cidade 
viveu e desenvolveu-se por e para 
marinheiros. Foi um refúgio para Anne 
Frank e para sua família, na época 
da perseguição dos judeus. É o refúgio 
que acolhe o museu de um eterno 
incompreendido – Van Gogh. Um refúgio 
que singrou devido à sua pluralidade, 
miscelânea, aceitação da diferença, 
tolerância religiosa, integração
e ao respeito pelo outro. 

Um porto onde tudo coexiste 

Cafés apetecíveis. Recantos secretos. 
Uma cidade com uma vibração muito 

da Europa. Com diversão sempre 



Formalidades de embarque em voo direto com 

e bairros que enchem a cidade de vida e cores e apreciando 

cruzeiro 
pelos Canais de Amsterdão

ao alojamento. Jantar livre.

Museu Van Gogh, 

principais pontos de interesse da cidade, 
nomeadamente ao Hash Marihuana & Hemp Museum, 
especialmente importante na atualidade depois 

passeio pelo famoso Red Light District
e bonitas partes da cidade com as suas montras, janelas 

Praça Rembrandt, inspirada no quadro 

Haia

de Haia, junto à lagoa Hofvijver. Visita ao museu Mauritshuis, 
onde nos esperam os mestres da pintura holandesa, 

ao alojamento. Jantar livre

1º Dia

2º Dia

3º Dia

Rijksmuseum

à famosa casa de Anne Frank, a adolescente mais conhecida 

pelo centro.

a combinar localmente, para transfere para 

4º Dia

5º Dia

262324



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

   

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

 25€

14.50€

5€

“Dans le port 
d’Amesterdam 
Y’a desmarins qui 
chantent...”

24

A PARTIR 
DE 656€

25

A PARTIR
DE 756€



Berlim é a cidade que se reinventou 
a uma velocidade estonteante durante 

Guerra Mundial, refez-se, separou-se 
em duas metades, separadas por um 
muro. O muro de Berlim. Em 1989, 

Se há uma cidade que conta a história 
do século XX, essa cidade é, sem 
dúvida alguma, Berlim, onde há tanto 
para aprender...

berlim



na Ilha dos museus com a visita à Catedral Protestante 
de Berlim
à Gendarmenmarkt, onde a estátua do poeta Friedrich Schiller 

Checkpoint Charlie, 

pela conceituada avenida de Kurfurstendamm teatro 
da Schaubuhne

1º Dia

Museu 
de História da Alemanha
mais importante de Berlim, propomos ver as salas que tratam 

avenida Unter der Linden 
até à Porta de Brandeburgo. Possibilidade de ver o Museu 

Madame Tussauds Berlin
Reichtag

pelo Parque do Parlamento e pelo  e a Coluna 
 Memorial do Holocausto, dedicado 

2º Dia

Berlin Story Bunker, uma recriação 
DDR 

Museum, onde se pode testemunhar a vivencia das pessoas 

Torre de TV 
Alexanderplatz

East Side Gallery

de mudanças e expressaram a esperança de um futuro melhor para todas 
as pessoas do mundo. O dia acaba com a visita ao Urban Spree

3º Dia

2627



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

18€

60€

5€

8€ 

20€

localmente, para transfere para o aeroporto. Formalidades 

4º Dia

5º Dia

 , instalada num 

Tiergarten,  jardim mais 

 Filmmuseum Berlin 

Potsdamer 
Platz, 

ao Museu Topographie des Terrors

27

A PARTIR 
DE 532€

Ich bin ein
Berliner!

A PARTIR
DE 632€

28



viena

A encantadora Viena reinventa-se para além 
do seu legado imperial. Viena é musica. De Mozart 
a Beethoven, de Beethoven a Strauss, viu nascer 
grandes compositores. Viena é arte e cultura, 
com os seus museus ricos em histórias e à Ópera 
Estatal de Viena.



1º Dia

, com 

a Biblioteca Nacional Austríaca

visita ao Museu de História 
da Arte, onde estão peças que anteriormente enriqueciam os palácios 

2º Dia

Praça do Município 
de Viena Ópera de Viena

Casa da Música

O Prater, parque de diversões

3º Dia

Palácio de Schönbrunn, 

Casa de Mozart, onde podemos encontrar objetos 
 Catedral St. Stephen, onde 

4º Dia

5º Dia

2930



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 536€

3031

A PARTIR
DE 636€



atenas

Atenas é a cidade dos deuses do Olimpo, 

da civilização moderna!



1º Dia

 Museu 
da Acrópole. O espaço acolhe as principais descobertas 

Areópago situado ao lado 

Teatro de Dionísios, 

.

2º Dia

 Templo de Zeus 
Olímpico

Templo 
de Hefesto
Biblioteca de Adriano

3º Dia

Museu 
Arqueológico

Bairro Kolonaki.

4º Dia

32

Estádio Panatenaico, 

 Jardins Nacionais.
a combinar localmente, para transporte ao aeroporto. Formalidades 

5º Dia

33



33

Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 614€

A PARTIR
DE 714€

34



Budapeste brilha cheia de encanto. As margens 
banhadas pelo majestoso Danúbio conta-nos a história 
das duas cidades. Na margem esquerda Buda, a cidade 
alta e majestosa, e à direita Peste, a cidade baixa, 
movimentada e cosmopolita.

budapeste
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 passeio 
de barco pelo rio Danúbio

1º Dia

ao Parlamento de Budapeste

à Ponte das Correntes, um memorial ao judeus que 
Ministério da Agricultura, 

Praça da Liberdade 
 Basílica de Santo Estevão 

e à Praça da Basílica
 Váci.

2º Dia

 Colina do Castelo
aos jardins do Castelo de Buda

 e pelo
dos Pescadores.  Colina 
Gellért  Igreja na Pedra e pela Citadela. 

na Ponte das Correntes.

3º Dia

Praça Vörösmarty, 
onde terá inicio a nossa caminhada pelo Bairro 
de Erzsébetváros

visita a Avenida Andrássy Ópera Estatal Húngara, 
Praça Liszt Ferenc e pela Casa do Terror
e tempo livre. Jantar livre.

4º Dia

5º Dia

36
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Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 478€

37

A PARTIR
DE 578€



varsovia´

a capital polaca, que renasceu de um passado 
cinzento e conturbado e que reinventa-se hoje 
através da sua rica cultura e história!



38

Nowi Swiat

1º Dia

Coluna do Sigismundo, 

 Museu 
da Farmácia Praça 
do Mercado

 Museu da História dos Judeus Polacos que conta 

2º Dia

Monumento do Soldado Desconhecido, 

que deram suas vidas pelo país. 
Monumento à Revolta de Varsóvia de1944

Monumento da Irmandade das Armas.

3º Dia

Palácio 
Presidencial

visita ao Castelo Real

4º Dia

localmente, para transporte ao aeroporto. Formalidades 5º Dia

39
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Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 404€

40

A PARTIR
DE 504€



Inspiradora, colorida e alegre. Cracóvia respira 
modernidade, ao mesmo tempo em que vive cultura 
e história. A 70 quilómetros de Cracóvia, encontramos 
Auschwitz. Importante para a história da humanidade, 

durante a Segunda Guerra Mundial surge como uma 

como essa não podem voltar a acontecer!

cracovia´
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1º Dia

Praça do Mercado, 

a Basílica de Santa Maria
 St. 

Florian’s Gate e pela Barbican.
 Castelo de Wawel

2º Dia

de autocarro, em direção a Auschwitz, cerca de 1 hora 

Visita ao Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau.

3º Dia

 Fábrica de Schindler, 

Bairro Judeu
ao alojamento. Jantar livre.

4º Dia

5º Dia

4142



42

Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 397€

43

A PARTIR
DE 497€



“Praga é uma cidade de contos de fadas.” 
A Cidade Dourada. A Cidade das Cem Torres. Sinónimo 
de elegância, Praga é rica em história e arquitetura, 
em cultura e arte, e dá-nos a conhecer a sua transição 

medievais, até aos nossos dias.

praga



transfere e alojamento. Jantar livre.

1º Dia

Praça da Cidade 
Velha

Estátua de Jan Hus, a Igreja de são Nicolau, 
a Igreja de Nossa Senhora de Týn e a Stone Bell House. 

Torre do Relógio
pela Ponte Carlos

2º Dia

 Sinagoga 
Pinkas e o 

pela Sinagoga Velha-Nova datada de 1270 e que ainda 
 Sinagoga Espanhola, 

Torre 
da Pólvora. Castelo de Praga, o maior castelo 

3º Dia

 Praça Venceslau
pela Ópera Estatal. Visita ao Museu Nacional, situado 

Casa 
Dançante e ao Teatro Nacional
ao alojamento. Jantar livre.

4º Dia

localmente, para transporte ao aeroporto. Formalidades 5º Dia

4445



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 536€

4546

A PARTIR
DE 636€



londres

Estamos em Londres para uma 

o’clock tea. E estamos todos convidados. 

progride. O nevoeiro adensa-se junto 

de Charles Dickens cruzam-se com 
o fantasma de Virginia Woolf atrás 

Da literatura saltamos para o cinema. 
Tudo sob o olhar atento de sua 
majestade a Rainha, que nos espera 
para o chá.



 Catedral 
de São Paulo

a Abadia de Westminster Big Ben, 

London Eye

Covent Garden e pelo Soho, cuja 

se convive animadamente. 

, um dos mais
importantes museus do mundo para apreciarmos as incríveis telas 

Trafalgar Square
 Tower of London

Tower Bridge.

 

Warner Bros Studio. 

Camden Market, o bairro 

1º Dia

3º Dia

2º Dia

504748



Buckingham Palace

Churchil War Room, 

Picadilly Circus

Jantar livre. 

4º Dia

5º Dia

Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

27€

5€ 

 30€ 

48

A PARTIR 
DE 758€

A PARTIR
DE 858€

49



Edimburgo dá-nos conhecer os seus grandiosos castelos 
e museus inovadores, que palpitam cheios de histórias 
e simbolismo. As ruas de pedra e os belos jardins 
harmonizantes com a ternura dos moradores, e juntos 
convidam-nos a explorar esta sublime cidade

edimburgo



Royal Mile

1º Dia

Castelo de Edimburgo, 

a Galeria Nacional

Royal Mile

2º Dia

 Calton Hill, 
uma encosta com vários monumentos importantes, 

 Monumento Nacional da Escócia, uma 

ao Parlamento Escocês. Palácio 
de Holyrood. O passeio acaba no Arthur’s Seat, o ponto mais alto 

aos Jardins de Princes Steet.

3º Dia

 Museu Nacional da Escócia, 
onde estão reunidos diversos artefactos interessantes, 

pelo Elephant House
Catedral 

de Santo Egídio, a mais importante da cidade e dedicada 

4º Dia

5º Dia

5051



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

A PARTIR 
DE 520€

5152

A PARTIR
DE 620€



Nova Iorque fora de horas. Onde tudo é grande 
e intenso. Seja inverno ou verão, sob a neve ou com 
um calor abrasador, ninguém dorme. Nova Iorque 
de Woody Allen. De Andy Warhol. Do King Kong. 
Do ritmo. Da música. Das buzinas. Dos táxis. 
Dos arranha-céus. Da bolsa de valores. Dos néons. 
Dos gigantes murais leds que iluminam a noite 
dos esquilos em Central Park. Nova Iorque. O coração 
do mundo ocidental.nova 

iorque
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Times Square e Central Park 5ª avenida. 
1º Dia

Wall Street e ao Bairro 
Financeiro da cidade, que controla toda a economia mundial. 

Estátua da Liberdade e a Ellis 
Island. Visita à Trinity Church

e ao Federal Hall
China Town

de Tribeca e Soho Washington Square Park. Da Broadway Avenue, 
Greenwhich Village e Meatpacking District. 

High Line bairro de Chelsea, visitando 
o Chelsea Market Hell’s Kitchen

 Musical na Broadway
no Carnegie Hall

2º Dia

MoMa, onde nos espera 

em exposição neste museu. Passeio e almoço no Central Park, 

Museu Guggenheim. Final do dia com a visita ao melhor Museu 
de História Natural
de Meatpacking District e Greenwhich Village
abertos à noite.

3º Dia

da Brooklyn Bridge, que nos oferece vistas incríveis sobre 
Brooklyn Bridge Park Waterfront 

e Brooklyn Heights. Visita ao famoso Flea Market e às ruas mais 
4º Dia

Empire State Building para nos 
 New York 

Public Library e pela Grand Central Terminal

da cidade, o Whitney Museum of American Art

opte pelo sexto dia opcional.

5º Dia

54



Inclui:

•  Despesas de reserva.

Não Incluído:

Torne a viagem ainda mais inesquecível:

6€

5€

30€

 88€
Inclui: 
• 

• 01 noite de alojamento em quarto quadruplo, 

A PARTIR 
DE 1069€

Opcional

6º Dia

54

à estação de Beacon, vila situada mas 

à Fundação Dia:Beacon

a combinar localmente, transfere em autocarro para 

Desde
245€

55

A PARTIR
DE 1169€

Desde
345€



voluntariado

Começa-se sempre por duvidar. Por nos 
pormos em causa. Será que consigo? 

Se calhar vai ser muito trabalhoso... Mas 
talvez até fosse capaz.... Será que sim? 
Deixa-me ver melhor os projetos. Animais? 
Conservação e preservação? Adultos ou 

E aí projetamo-nos. 
Começam-se a vislumbrar possibilidade. 
O início da felicidade. Eu consigo fazer isto. 
Acho que na verdade ia adorar fazer isto. 
Eu gostava mesmo de fazer isto e de me 
envolver com este projeto. Talvez até me 
ajudasse a mim próprio enquanto pessoa.  



com animais e meio ambiente, com crianças ou comunidades. Os projetos duram entre 1 a 12 
semanas e ocorrem durante todo o ano. Podem ser levados a cabo por pessoas individuais 
ou em grupos

Inclusões & Exclusões

Conheça aqui todas as inclusões, exclusões 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Incluído em todos os programas

• 

• 
• 
• 

Consulte-nos para conhecer os nossos projetos.

Não incluído

Voluntários não 
têm necessariamente 
tempo; têm coração.
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PROGRAMAS

cabo verde 
ilha de santiago

Ensino a crianças
O projeto contribui para a educação das crianças do jardim 

com os voluntários. 

Melhorar a educação e o crescimento das crianças. 

Conhecer a cultura e o dia a dia da comunidade local.

Preservação de tartarugas

acidental de pesca. O projeto contribui para a preservação 

do seu habitat natural e das praias, bem como da educação 

no transporte e proteção dos ovos, com a alimentação e cuidado 

e o dia a dia da comunidade local.

Projetos

57

A PARTIR 
DE 585€

58

A PARTIR
DE 685€



Ensino a crianças

e culturas, ampliando os seus conhecimentos individuais. 

Conhecer a cultura e o dia a dia da comunidade local.

Parque marinho e reabilitação animal

Como voluntário vai ajudar a equipa local nas tarefas do dia a dia, 

de acordo com as necessidades no momento.

da preservação dos animais marinhos. 

e tradições.

Duração mínima:

Projetos

58

A PARTIR 
DE 625€

costa rica

A PARTIR
DE 725€

59



Proteção de crianças em risco

e ferramentas para o seu desenvolvimento.

das crianças.

Contribuir para o desenvolvimento e a educação das crianças.

Duração mínima: 2 semanas

Santuário de felinos

a equipa local na alimentação e cuidados diários com os animais, 

do ano. 

Contribuir para proteção dos felinos e manutenção do santuário.

conhecimentos sobre a sua vida.

Conhecer a cultura e o dia a dia da comunidade local.

Duração mínima: 2 semanas

Projetos
africa 
do sul
´

59

A PARTIR 
DE 1149€

A PARTIR 
DE 1357€

Projetos

60

A PARTIR
DE 1249€

A PARTIR
DE 1457€



Ensino a crianças

e outras que contribuam para ampliar o desenvolvimento e o mundo 

pessoal das crianças. 

da interação com os voluntários. 

Conhecer a cultura e o dia a dia da comunidade locais.

Imersão tribo Maasai

Como voluntário vive na aldeia em casa de uma família tradicional 

as casas na boma. 

sandálias Maasai com os homens, ainda ensinar às crianças desporto 

como membro da tribo.

Projetos

tanzania^

60

A PARTIR 
DE 520€

61

A PARTIR
DE 620€



Transversal a todos 
os programas

Primeiro dia

Segundo dia

informações do país, cultura, projeto de voluntariado, entre outras.

Visita pelos arredores, ao projeto de voluntariado escolhido 

e conviver com outros voluntários.

Segurança

Apoio e acompanhamento

toda a estada. 
Viajar acompanhado

conjuntamente, no mesmo projeto. Para tal, devem enviar 

61

Para além de uma experiência internacional, cultural e pessoal 
para a vida, o programa de voluntariado garante:

• Voos
• 

• 

• 
• 

com outros voluntários.
Fins de semana
Fim de semana livre para relaxar. Oportunidade para conhecer

Duração: 

Requisitos:

Qualquer nacionalidade

Vontade de contribuir para uma causa e ajudar quem precise

• 
• 

• 

• 

• 
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uma das opções abaixo.

A P Ó L I C E S  I N C L U Í D A S  N O S  N O S S O S  P A C O T E S

Produto

Resto do Mundo

F A Ç A  U P G R A D E  D A  S U A  A P Ó L I C E  D E  S E G U R O  E  V I A J E  C O M  M A I S  C O B E R T U R A S .

Produto Viagem até 5 dias Viagem até 10 dias

Resto do Mundo

Riscos Cobertos

• Despesas de tratamento e repatriamento
• Despesas de funeral 

seguro 
de viagem 

6263



APÓLICE INCLUÍDA NOS NOSSOS PROGRAMAS

A C I D E N T E S  P E S S O A I S

VIAGEM VIAGEM VIP VIAGEM PORTUGAL

Base (incluído) Opção 1 Opção 2 Normal (incluído) VIP

MIP

Desp Funeral

A S S I S T Ê N C I A  E M  V I A G E M

e por sinistro

e por sinistro

por pessoa e por sinistro

e por sinistro

de feridos e doentes Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Despesas de socorro em pista

Bilhete de Ida e Volta para 

Ilimitado Ilimitado Ilimitado

em hotel

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

medicamentos para Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Ilimitado Ilimitado Ilimitado
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FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA

considerada insolvente.

• 

• Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução      

• 
ou dos contatos de um ponto de contato para poderem comunicar com         

• 

de custos adicionais.

• 

• 

de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em caso 
de redução dos custos relevantes.

• 

• 

• 

de rescisão adequada.

• 

de rescisão, caso os serviços não sejam executados nos termos do contrato, 

• 

• 

• 

CONDIÇÕES GERAIS

claramente por escrito ao Cliente antes da celebração do contrato e as mesmas 

• Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem                   

de cumprimento”.

ORGANIZAÇÃO

INSCRIÇÕES

   
INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO

1. 

2. 

RECLAMAÇÕES

1. 
2. 

o encerramento do estabelecimento.

O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito              

BAGAGEM
• 
• 

• 

• 

LIMITES
• 

• 

de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes 

• 
• 
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• 

• 

• 

• 

enquanto o Cliente aí se encontrar alojado, tem 

• 
• 
• O valor declarado pelo Cliente, quanto aos 

• 
corporais poderá ser contratualmente limitada 

do serviço vendido.

DESPESAS

DESPESAS DE RESERVAS

DESPESAS DE ALTERAÇÕES

 
DOCUMENTAÇÃO
O Cliente deverá possuir em boa ordem a sua 

ou cartão do cidadão, passaporte, documentação militar, 

qualquer responsabilidade pela recusa de concessão 
de vistos ou a não permissão de entrada ao Cliente em 

todo e qualquer custo que tal situação acarretar.

VIAGENS NO ESPAÇO SCHENGEN

Os nacionais de países não comunitários devem 

VIAGENS FORA DO ESPAÇO SCHENGEN

Os nacionais de países não comunitários devem 

ALTERAÇÃO SOLICITADA PELO VIAJANTE

a taxa aplicável, como despesas de alteração. Contudo, 

fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, 

se solicitada a alteração dos serviços contratados por 

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

por outra pessoa que preencha todas as condições 

e que tal cessão seja possível nos termos 

ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA

ANULAÇÕES DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA

ALTERAÇÃO AO PREÇO

dos direitos, impostos ou taxas cobráveis 

REEMBOLSOS

outros equivalentes, confere ao Cliente o direito a ser 
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO

uma alteração e eventual variação de preço.

de preço inferior, será o Cliente reembolsado 

DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO VIAJANTE (RESCISÃO)

o início do cumprimento do contrato e a rescisão tenham 

CANCELAMENTO

1. Ser imediatamente reembolsado de todas              

2. 

RESPONSABILIDADE

IVA

ASSISTÊNCIA

e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em 

não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem 

INSOLVÊNCIA

VALIDADE

de 2020, salvo indicações em contrário mencionadas 

NOTAS

que devidamente acordadas pelas partes.
• 

derivação relevante desta moeda poderá implicar 

constantes da cláusula “alteração de preço”.
• Devido às constantes alterações do preço dos 

inserido no preço nos termos constantes               
da cláusula “alteração de preço”.

• 

do país de acolhimento, podendo os mesmos 
ser alterados por outros similares quando por 

tenha conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA

a alteração.

HOTÉIS / APARTAMENTOS

pessoas do que a lotação reservada, os apartamentos 
poderão recusar a entrada.

dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada 

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados 
para os suplementos de Meia Pensão e Pensão Completa 
não incluem bebidas.

HORAS DE ENTRADA E SAÍDA

as 10h do dia de saída.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças 

nas condições especiais que porventura sejam aplicadas

SEGURO

de cancelamento.

6566



FAZ PARTE
DA DESCOBERTA

Esteja a par das últimas ofertas.
Siga-nos em:

escolas@spaceviagens.pt
RESERVAS


