
Os Ônibus
Mapa Plus utiliza em seus circuitos euro-

peus e ibéricos, modernos e confortáveis ônibus, pa-

drão europeu dotados dos últimos recursos de

poltronas reclináveis, descansa braço, climatização,

mega fonia, etc. Se alguma etapa o ônibus não for

operável, o operador poderá utilizar em seu lugar um

meio de transporte alternativo tal como: micro-ôni-

bus, van, avião ou trem. O porta mala do ônibus conta

com suficiente espaço para transporte de uma mala

por pessoa.

Caso ocorra de o porta malas não comportar malas

extras, o guia poderá solicitar o envio dessa mala

extra ao ponto que o passageiro decida, correndo

todo o gasto por conta do passageiro.

Hotéis selecionados
A Europa de Mapa Plus seleciona para sua

programação uma categoria de hotéis em que na

maioria das cidades são 4* (Primeira classe) e que em

nossos circuitos oferecemos como categoria superior.

Em quase todos os nossos circuitos oferecemos tam-

bém a categoria de hotéis confort que basicamente são

hotéis da categoria turismo, superior à 3* e também

os de categoria primeira moderada 4*. Em ambos os

casos foram tidas em conta, as instalações e facilidades

que o hotel oferece para o conforto do passageiro, bem

como sua conveniente localização da cidade e sua pro-

ximidade com o centro e boas ligações de transportes

públicos.

O Pacote Plus
Mapa Plus coloca a sua disposição, na

maioria de nossos programas pela Europa e Ibéricos

um pacote de comidas, jantares e visitas ou excursões

extras, de grande valor para o passageiro, já que no

mesmo incluem aquelas visitas ou excursões que con-

sideramos mais interessantes, assim como almoço ou

jantares em restaurantes locais de cada país.

Não obstante o guia acompanhante oferecerá durante

a rota, alguma outra visita ou excursão opcional, para

aproveitar melhor os dias ou tardes livre nas cidades e

contemplar a viagem.

Garantia de Saída
A Europa de Mapa Plus é uma programação

com garantia de saída e reserva imediata. Desde a reserva

solicitada, sempre com confirmação imediata, feito o de-

pósito a reserva será totalmente garantida ao passageiro.

Você vai ter garantido o circuito. Naqueles casos que por

razões de força maior uma operação deverá suspender,

será oferecida uma alternativa semelhante em preço e

conteúdo para confirmação.

Serviços de Wi-Fi em
nossod ônibus

Ao longo da temporada 2015, nossos ônibus pela Espa-

nha e Europa irão incorporar gradativamente o serviço

de Wi-Fi, para que nossos passageiros tenham acesso a

internet. Conforme nossos circuitos passam por outros

destinos, outros países, este serviço deverá ser incorpo-

rado a medida que as comunicações e facilidades de co-

nexão de cada país, por essa razão não podemos oferecer

este serviço de forma geral nesta temporada, não dispo-

nível em todas as saídas e programas. No entanto, temos

a intenção de oferecer em termos gerais no tempo mi-

nímo possível sendo uma prioridade para nós no futuro.

Guias acompanhantes e
Guias locais

Os guias acompanhantes e guias locais são profis-

sionais com muitos anos de experiência conduzindo

os passageiros por rotas da Espanha e do restante

da Europa. Os guias acompanhantes atenderão du-

rante o transcurso de toda a viagem em ônibus, não

estando, portanto prevista esta assistência nos tre-

chos em avião ou trem ou em casos excepcionais.

Durante as visitas diurnas ou noturnas uma guia

local dará as explicações pertinentes com garantia

de sua especialização e alto nível de conhecimento.

Quando o número de passageiros em um circuito

for inferior a 20 pessoas a organizadora poderá

optar que a viagem seja acompanhada unicamente

por um motorista.

Algumas saídas (as indicadas em vermelho) de cada

circuito o guia acompanhante será bilíngue, idioma

espanhol e português, nos circuitos por Espanha e

Portugal, o guia acompanhante fará também expli-

cações em idioma inglês. Em alguns casos, o guia

bilíngue será um espanhol e consequentemente

pode ter sotaque, chamado vulgarmente de “Por-

tunhol”.

Visitas da cidade e
Excursões

Na maioria das cidades visitadas durante o circuito

tem incluido visita panorâmica, tal como se indica em

cada itinerário. As visitas não incluem entradas a mo-

numentos exceto aqueles casos que estão indicados

no itinerário. Todas as visitas programadas são con-

duzidas por guias locais de idioma espanhol.

Conexão entre dois
ou mais circuitos

Ao passar dos anos, nossa programação vem sendo

incrementada com novos destinos e em muitos

casos temos verificado que nossos passageiros que-

rem frequentemente ligar dois programas como por

exemplo um programa a Itália com um programa

da Sicília, ou um programa ao Norte da Espanha

com um programa a Marrocos.

Para aqueles passageiros que desejam ligar dois ou

mais circuitos para completar sua viagem, temos

pronto um desconto de  5% no preço base do cir-

cuito de menor valor entre os elegidos.

*O desconto da conexão entre dois ou mais circui-

tos não poderá ser acumulado a outros descontos,

para que o passageiro possa ter direito.
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Auriculares para nossos
passageiros nos Circui-
tos Europeus e Circuitos

Ibéricos
Para poder seguir ainda mais acomodado e com

maior facilidade as explicações de nossos guias

acompanhantes e guias locais, os passageiros dos

nossos circuitos dispõe de auriculares personaliza-

dos que ajudam a seguir melhor as explicações,

mesmo nos lugares de grande afluência de turistas.

Este serviço adicional que oferecemos, nesta pró-

xima temporada obriga a ter um cuidado especial

com o tratamento e devolução do equipamento e

seguir por parte dos passageiros escrupulosamente

as indicações que os guias concedem.

Traslados de chegada
e saída

A Europa de Mapa Plus sempre inclui os traslados

desde o aeroporto ao hotel no início e sentindo in-

verso no final do circuito, bem como nos casos que

o itinerário preveja outro tipo de transporte distinto

de avião, como por exemplo trem de alta velocidade.

Nos casos que se solicitem noites adicionais, o tras-

lado de chegada ou saída estará incluido sempre

que estas noites adicionais tenham sido reservadas

através da Mapa Plus. Nos casos que devido a um

atraso superior a uma hora do horário previsto para

chegada do avião, ou que tenha perdido a conexão

prevista, chegando o passageiro em vôo e horário

distinto do previsto inicialmente, o passageiro de-

verá trasladar-se por sua conta ao hotel.

Convém, nestes casos, que o passageiro trate de

contatar nosso escritório local, que se possível for

proporcionará este transporte. É recomendável que

o passageiro tenha sempre em mãos os telefones de

nosso escritório correspondente na cidade de che-

gada, assim como do hotel designado para sua es-

tadia na Europa.

Os traslados estão sempre incluidos quando os vôos

de chegada ou saída sejam nos aeroportos previstos

e entre às 7 e 21h. 

Quando o passageiro estiver utilizando outro aero-

porto distinto ao usualmente utilizado, deverá pagar

um suplemento tal como se indica na página 10.

Noites Adicionais
Na maioria das cidades de entrada e

saída da Europa, o passageiro tem a opção de so-

licitar noites adicionais de acordo com os preços

que se indicam no quadro na página 10 deste ca-

tálogo.
Mapa Plus Security
Tratando de dar um valor adicional aos

nossos produtos e serviços, criamos o Mapaplus Se-

curity: "Recupere-me, o caminho mais curto entre

os seus bens e você" como o primeiro Operador Eu-

ropeu a implantar um sistema de ajuda na recupera-

ção de bagagens e objetos pessoais que pode ser

extraviados por nossos clientes na viagem.

Desde meados de 2014 nossos guias começaram a dis-

tribuir aos passageiros em nossos circuitos regulares,

um envelope por habitação contendo 4 etiquetas ade-

sivas mais outras 2 colgantes, gratuitamente, sem ne-

nhum custo para eles, com o fim de identificar seus

bens em caso de possibilidade de perca.

Nossos passageiros tem acesso na web para melhor

informar-se sobre a Mapaplus Security,  sua utiliza-

ção e funcionamento, tanto para dar alta ao objeto

desejado, como para sua recuperação em caso de ex-

travio, http://www.mpsecurity.es/
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Seguro de Proteção e
Assistência Mapaplus

Os passageiros viajando em qualquer dos programas

incluidos neste catálogo gozam de um Seguro Proteção

e Assistência da MAPAPLUS com a Companhia de Se-

guros MAPFRE com as seguintes coberturas. O repre-

setante MAPAPLUS poderá emitir o comprovante da

sua apólice de seguro uma vez feita a reserva do pro-

grama e realizado o depósito correspondente:

1. Transporte ou repatriamento sanitário em caso

de doença ou acidente do Segurado deslocado, até

ao centro sanitário adequadamente equipado ou

até ou seu Pais ou seu lugar de residência habitual.

2. Assistência médica (gastos hospitalização, in-

tervenção cirúrgicas, honorários médicos, gastos de

enfermaria e produtos farmacêuticos) em caso de

doença ou acidente do Segurado deslocado no es-

trangeiro (até máximo 30.000 €).

3. Deslocação e alojamento de uma pessoa acom-

panhante do Segurado hospitalizado em caso de

doença ou acidente (residente no Pais ou lugar de

residência habitual do Segurado, a escolha deste):   

-  Deslocação ao lugar de hospitalização 

(viagem de ida e volta)

-  Estadia: até 60,00 €/dia, com um limite máximo

de 600,00 € ou dez dias.

4. Prolongamento da estadia do Segurado deslo-

cado, em caso de doença ou acidente e sempre

pela prescrição médica (até 60,00 euros/dia, com

um limite máximo de 600,00 € ou dez dias)

5. Transporte ou repatriamento do segurado fa-

lecido e deslocação de um pessoa acompanhante

(residente no Pais ou lugar de residência habitual

do Segurado) que acompanhe o corpo até ao lugar

de inumação, cremação ou cerimónia fúnebre no

seu Pais de residência habitual.

6. Regresso do Segurado por interrupção da viagem

devido a falecimento ou hospitalização de mais de

cinco dias de um familiar até 2º grau de parentesco até

ao Pais de residência habitual do Segurado.

7. Transmissão de mensagens urgentes. 

8. Indemnização em caso de perda, roubo ou des-

truição total da bagagem facturada no voo du-

rante o transporte realizado pela Companhia

transportadora (até máximo 300 €).

9. Indemnização por morte ou invalidez perma-

nente como consequência de um acidente no meio

de transporte  (até máximo 30.000 €)

Descontos e vantagens
Adicionais

Desconto de Reserva Antecipada

Todas as reservas que se realizem ao menos com

90 dias de antecipação a data de saída terão um

desconto especial de 5% sobre o preço básico do

tour. Não desconto os suplementos de apartamento

individual ou Pacote Plus.

Desconto pessoas maiores de 65 anos

As pessoas maiores de 65 anos podem solicitar um

desconto especial de 5% sobre o preço básico do

tour. O desconto não se aplica sobre suplementos

de apartamento individual e Pacote Plus. O reque-

rente deve apresentar prova de sua idade através

do envio de uma fotocópia do passaporte.

Desconto crianças e menores

As crianças de até 4 anos completos poderão via-

jar com direito a assento e serviços (exceto hotéis)

pagando unicamente 10% sobre o preço básico do

tour e alojando-se nos hotéis com 2 adultos na

mesma acomodação. Os gastos que poderão ocor-

rer em cada hotel pelo alojamento do menor, deve-

rão ser pagos diretamente em cada hotel na saída. 

Se no tour tiver incluído algum trecho em avião,

trem ou barco, o custo deste transporte deverá ser

pago integralmente, independente dos 10% refe-

rente ao preço do tour.

Os menores de 5 a 12 anos completos sempre

quando acomodados em apartamento triplo com

pelos menos 2 adultos, terão um desconto especial

sobre o preço básico do tour de 25%

Desconto apartamento triplo adulto

Os adultos entre 13 e 65 anos viajando em apar-

tamento triplo com outro dois adultos terão um

desconto especial de 10% sobre o preço básico do

tour, somente para a terceira pessoa.

Descontos famílias 4-6 membros

Todos os membros de uma mesma família de pelo

menos 4 membros viajando juntos no mesmo cir-

cuito, e que pelo menos 2 destes 4 membros, sejam

menores de 12 anos, poderão desfrutar de um des-

conto de 10% cada um até um máximo de 6 pes-

soas. A acomodação nos hotéis  será

obrigatoriamente em apartamentos duplo ou tri-

plos, de acordo com a composição da família: 4

membros = 2 apartamentos duplos, 5 membros =

1 apartamento duplo e 1 triplo, 6 membros = 2

apartamentos triplos. Esta oferta tem lugares limi-

tados e esta sujeita a confirmação pelo operador e

autorizado o desconto.

.

Nota Importante: 
Limitações aplicáveis a todos os descontos

* Em nenhum caso os descontos serão acumulativos,

devendo o passageiro escolher o que mais lhe convenha. 

No caso do passageiro ter desconto de apartamento

triplo seja adulto ou menor, os outros passageiros adul-

tos poderão solicitar o desconto que possa correspon-

der a eles.

* Os descontos indicados aplicam somente aos pro-

gramas incluídos no nosso caderno Europa 2015/2016

excluindo as páginas: 91 a 95; 135 a 149; 162 a 171

e da 185 a 242 ambas inclusive.


