
CONDIÇÕES LEGAIS CAMPANHA  
“RESERVE JÁ, VAMOS VIAJAR!” 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA 

B THE TRAVEL BRAND UNIPESSOAL, LDA, com sede na Rua General Firmino Miguel, 3 – Torre 2 
– Fracção A – 1600-100 Lisboa, com o número de contribuinte 502 332 123 (doravante, “B THE 
TRAVEL BRAND”) organiza uma promoção denominada “RESERVE JÁ, VAMOS VIAJAR!” com a 
finalidade de publicitar os seus produtos e serviços. 

Para tal, B THE TRAVEL BRAND leva a cabo a presente campanha publicitária (doravante, a 
“campanha”) nos termos e condições que se estabeleçam nas presentes bases.  

 

2.- PERÍODO PROMOCIONAL E ÂMBITO TERRITORIAL  

A vigência da presente promoção será aplicável para as reservas que se efetuem a partir de 

segunda 14 de fevereiro de 2022 às 08:00 horas, até segunda 7 de março de 2022 às 23:59 

horas. 

B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de suspender, dilatar, cancelar ou modificar o período 

de duração anteriormente indicado. Neste caso, B THE TRAVEL BRAND compromete-se a dar o 

mesmo nível de publicidade à alteração que as presentes condições. 

A presente promoção resulta aplicável a Portugal. 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderá beneficiar-se da promoção aquelas pessoas físicas, maiores de idade, 

independentemente da sua nacionalidade, que residam em territorio português e que 

adquiram uma viagem cumprindo os requisitos da campanha. 

Esta campanha não é válida para reservas de grupos. Considera-se reserva de grupo aquela 

que tiver 9 ou mais pessoas. 

 

4.- CONTEÚDO DA PROMOÇÃO 

Para obter os benefícios da promoção, o usuário deverá formalizar a reserva de uma 

viagem combinada entre os produtos seleccionados e detalhados em continuação. A 

promoção apenas é válida para as partidas de viagens compreendidas entre 01 de maio e 

31 de outubro de 2022. 

A compra poderá realizar-se em qualquer agência B THE TRAVEL BRAND ou através da 

página web https://www.bthetravelbrand.pt  dentro do período vigente da promoção.  

Os produtos e organizadores aderentes a esta promoção são os seguintes:  

DESTINO-PRODUTO DATAS DE PARTIDA ORGANIZADORES 

https://www.bthetravelbrand.pt/


BALEARES, CANÁRIAS, 

CARAÍBAS, LOS CABOS, 

COSTA RICA, MAURICIAS, 

EGITO, CIRCUITOS NA 

EUROPA 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

TRAVELPLAN 

CARAIBAS De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

JOLIDEY 

CARAÍBAS, LOS CABOS, 

COSTA RICA, MAURICIAS, 

EGITO 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

QUELONEA 

CIRCUITOS NA EUROPA De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

SPECIAL TOURS 

Toda a programação da 

Catai, exceto estadias nas 

Maldivas e Preços Estrela. 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

CATAI 

ALGARVE – produto 

seleccionado 

De 3 de março a 31 de 

outubro de 2022 

RHODASOL 

TUNÍSIA, CUBA, MARROCOS, 

CABO VERDE, TURQUIA, 

EGITO, MADEIRA, AÇORES, 

PENÍNSULA IBÉRICA, 

EUROPA, GRANDES 

VIAGENS, ITÁLIA E GRÉCIA  

(É possível que alguns destes 

produtos não estejam 

disponíveis  até 25/02) 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

NORTRAVEL 

Em toda a programação 

regular e charter. 

De 14  de Fevereiro a 31 de 

outubro 2022 

VIAJAR TOURS 

PORTO SANTO, ILHA DO SAL, 

SAÏDIA 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

SOLTRÓPICO 

DJERBA De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

EGOTRAVEL 

Estadias no Algarve 

Circuitos culturais com saída 

de qualquer origem de 

Portugal; Astúrias, Cantábria 

e Picos da Europa; Girona e 

sul de França; Madrid, 

Paisagem  da Luz; Toledo e 

De 01 de maio 2022 a 31 de 

outubro 2022 

CN TRAVEL 



rota de Quixote 

Só voos com partida de Portugal ou Espanha. 

 

• O desconto a aplicar será de 7% sobre os preços das reservas nos destinos indicados. O 

desconto a aplicar será de 7%sobre os preços das reservas nos destinos indicados, 

excepto para as reservas com destino no Algarve, reservas organizadas pela CN Travel 

e/ou Rhodasol, sobre o preço das quais será aplicado um desconto de 5%. 

 

• Para além do desconto anterior, não serão cobrados gastos de gestão e não existirá 

gastos de cancelamento até 15 dias antes da data de partida da viagem em todos os 

produtos que fazem parte da promoção, excepto as viagens organizadas pela CATAI. 

Para este último, aplicar-se-á a política de cancelamento e gestão específica de cada 

programa. 

 

• Exclusivamente serão cobrados os gastos de cancelamento gerais estabelecidos as 

reservas que se cancelem nos últimos 15 dias para a partida, salvo que em alguma 

reserva que se tenha reservado com uma tarifa de emissão não reembolsável, e nesses 

casos será cobrado o que se indicar na reserva.  

 

• O usuário pode efetuar a reserva com um depósito de 50€, pagando o montante total 

da viagem combinada com 15 dias antes da data de partida. O depósito de 50€ não 

será reembolsável. As viagens combinadas pela CATAI não incluem esta condição 

especial de pagamento. 

 

• É garantido o melhor preço de compra das viagens objeto desta promoção. 

 

• A reserva das viagens dos organizadores: JOLIDEY, QUELONEA, CATAI, TRAVELSENS e 

TRAVELPLAN CIRCUITOS inclui sem custo adicional o seguro Covid. As reservas das 

viagens organizadores RHODASOL, NORTRAVEL, VIAJA TOURS e 

SOLTROPICO/EGOTRAVEL não incluem no preço o seguro covid. 

 

A correta aplicação desta campanha é da responsabilidade da agência mediante a qual o 
usuário realize a reserva da viagem. 
 
 
5.- ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

A participação na promoção implica a aceitação integra e incondicional das presentes 

condições. Assim sendo, os participantes aceitarão o criterio da B THE TRAVEL BRAND 

para a resolução de qualquer questão relacionada com as mesmas.   

Em caso de força maior ou de que exista uma causa que o justifique, B THE TRAVEL BRAND 
reserva o direito de modificar e inclusivamente de anular as presentes condições antes de 
finalizar o período de participação, comprometendo-se a comunicar com a suficiente 
antecedencia qualquer alteração nas mesmas ou a sua anulação. 

 

6.- CONSERVAÇÃO E VIGÊNCIA  



Se alguma das condições  resultar contrária à lei, esta circunstancia não afetará as 

restantes condições, permanecendo estas plenamente viagens para os efeitos oportunos. B 

THE TRAVEL BRAND reserva o direito de cancelar ou efetuar alterações nesta promoção, 

assim como o descontó oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através 

dos meios que considere oportuno. 


