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Fly & drive

sem pressas, sem amarras

29F ly  &  d r i v e

para quem gosta de viagens mais pessoais e com roteiros mais personalizados, preparamos 
para este ano várias sugestões de fly and drive, que lhe permitem descobrir, conhecer e 
descansar.
tudo ao seu ritmo, sem pressas e sem amarras e sempre com toda a qualidade, comodidade 
e segurança.

para mais informações, outros programas e condições gerais consulte www.lusanova.pt
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CostA 
AMAlFitAnA

tosCAnA 
roMântiCA

sArdenhA 
enCAntAdA

siCíliA – A ilhA MáGiCA

diAS

diAS

diAS

diAS

deSde
  865€

deSde
  1.065€

deSde
  1.090€

deSde
  1.160€

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa, porto ou Faro / nápoles / Faro, porto ou lisboa em clas-
se económica (tap cl.t), 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo lancia ypsilon ou similar com A/C, 
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível – 77€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
bagagem de porão, Guia, excursões, ingressos; taxas municipais (city tax); Com-
bustível, custos de estacionamento/multas, Gps; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa, porto ou Faro / Florença / Faro, porto ou lisboa em 
classe económica (tap cl.t); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almo-
ço (hotéis de 4* encanto e 3*) ou 6 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço (casas rurais); Aluguer de viatura tipo lancia ypsilon ou similar com A/C, 
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível - 77€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
bagagem de porão; bebidas às refeições; Guia, excursões, ingressos; taxas mu-
nicipais (city tax); Combustível, custos de estacionamento/multas, Gps; despesas 
de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / Cagliari; olbia / porto ou lisboa em classe 
económica (lufthansa cl.s); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo lancia ypsilon ou similar com A/C, 
incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; bagagem de porão; 
taxas de aeroporto, segurança e combustível – 159€ (suj. a alteração); seguro 
de viagens;
os preços não incluem: 
Guia, excursões, ingressos; taxas municipais (city tax); Combustível, custos de 
estacionamento/multas, Gps; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / palermo; Catânia ou palermo / porto ou lisboa 
em classe económica (tap cl.u); 7 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço em hotéis de 4*, 5*; encanto ou Casas rurais; Aluguer de viatura tipo 
lancia ypsilon ou similar com A/C, incluindo quilometragem ilimitada e seguros 
obrigatórios; bagagem de porão; taxas de aeroporto, segurança e combustível – 
165€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
Guia, excursões, ingressos; taxas municipais (city tax); Combustível, custos de 
estacionamento/multas, Gps; despesas de reserva

um dos melhores percursos para uma “road trip” por entre penhascos, vi-
nhedos, vilarejos piscatórios, praias, mansões e vistas de cortar a respiração

3 opções de itinerário e alojamento para explorar esta região italiana carac-
terizada por vinhedos, cidades históricas e artísticas e paisagens bucólicas

uma ilha encantada de praias escondidas, água azul-turquesa e muitos 
segredos para descobrir 

4 opções de itinerário e alojamento para explorar esta região italiana carac-
terizada por vinhedos, sítios arqueológicos, e praias surpreendentes 

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro
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8  
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bAvierA 
e AustriA

por rios, vinhedos 
e CAstelos dA AleMAnhA

irlAndA – A ilhA esMerAldA

esCÓCiA - outlAnder

diAS

diAS

diAS

diAS

deSde
  1.175€

deSde
  1.325€

deSde
  765€

deSde
  1.365€

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa, porto ou Faro / Munique / Faro, porto ou lisboa em 
classe económica (tap cl.t); 6 noites em regime de alojamento e pequeno-al-
moço em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura grupo A (económico, com ar 
condicionado) incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; taxas 
de aeroporto, segurança e combustível 95€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
bagagem de porão; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estaciona-
mento/multas, Gps; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa, porto ou Faro / Frankfurt / Faro, porto ou lisboa em 
classe económica (tap cl.t); 6 noites em regime de alojamento e pequeno-al-
moço em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura grupo A (económico, com ar 
condicionado) incluindo quilometragem ilimitada e seguros obrigatórios; taxas de 
aeroporto, segurança e combustível 100€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
bagagem de porão; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estaciona-
mento/multas, Gps; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa, porto ou Faro / dublin / Faro, porto ou lisboa em classe 
económica (tap cl.t); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço 
irlandês em hotéis de 3* ou Manour houses; Aluguer de viatura tipo kia picanto 
ou similar incluindo quilometragem ilimitada e seguros standards; taxas de aero-
porto, segurança e combustível- 71€ (suj. a alteração);  seguro de viagens;
os preços não incluem: 
bagagem de porão, Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estaciona-
mento/multas, Gps; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / edimburgo / porto ou lisboa em classe 
económica (british cl.Q); 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em hotéis de 3* ou 4*; Aluguer de viatura tipo vauxhal Corsa ou similar incluindo 
quilometragem ilimitada e seguros standards; bagagem de porão; taxas de aero-
porto, segurança e combustível – 99€ (suj. a alteração); seguro de viagens;
os preços não incluem: 
Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas, Gps; 
despesas de reserva

descubra o maravilhoso cenário alpino, os castelos dos sonhos e as cida-
des culturais

rota Alemã do vinho: cruzando estradas sinuosas, vinhedos e vilas, poderá 
saborear o melhor da cultura do vinho e visitar castelos românticos e medievais

Celtas, cerveja e literatura

siga os passos de Claire e Jamie através de magníficas paisagens e locais 
lendários

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro

diárias de Março a dezembro

7  

7  

8  

8  
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islândiA inCrível

CostA riCA

estAdos unidos – o GrAnde oeste

CAnAdá – GrAndes 
pArQues do oeste

diAS

diAS

diAS

diAS

deSde
  1.870€

deSde
  1.285€

deSde
  1.720€

deSde
  2.400€

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / keflavik / porto ou lisboa em classe económica 
(lufthansa cl.W) , 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço em hotéis 
de categoria turística; 7 dias de aluguer de viatura (grupo 2.0, toyota Auris ou simi-
lar) incluindo quilometragem ilimitada, CdW, proteção antirroubo; App iceland travel 
Companion; linha telefónica de emergência 24/7; bagagem de porão; taxas de 
aeroporto, segurança e combustível – 225€ (suj. a alteração) seguro de viagem vip. 
os preços não incluem: 
Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas; despe-
sas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / san Jose / porto ou lisboa em classe económica 
(lufthansa cl.k); 7 noites nos hotéis/lodges selecionados em regime de alojamento 
e pequeno-almoço; 7 dias de rent-a-car com quilometragem ilimitada; transfers 
privados; bagagem de porão; Assistência pelos nossos representantes locais; taxas 
de aeroporto, segurança e combustível – 334€ (suj. a alteração); taxas de serviço e 
ivA; seguro de viagem  vip. 
os preços não incluem: 
no rent-a-car: seguro (standard obrigatório entre $19 e $25 por dia), depósito de ga-
rantia, combustível, Gps, estacionamentos, multas e outros extras; refeições, entradas 
nos parques e atrações, gastos pessoais; taxa de saída – $29; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / los Angeles; san Francisco / porto ou lisboa 
em classe económica (united cl.k); 10 noites de alojamento em hotéis categoria 
turística; 10 dias de aluguer de viatura grupo “economy” tipo Mitshubishi Mirage ou 
similar incluindo quilometragem ilimitada, seguros standard, 1 depósito de combus-
tível; bagagem de porão;  Assistência virtual pelos nossos representantes locais; 
taxas de serviço e ivA; taxas de aeroporto, segurança e combustível - 335€(suj. a 
alteração); seguro de viagens vip; 
os preços não incluem: 
Guia, excursões, ingressos nos parques nacionais e outras atrações; Combustível além 
do mencionado, custos de estacionamento/multas; Gps; transfers de chegada e saída; 
pequenos-almoços e outras refeições; visto; despesas de reserva

Serviços incluídos:
passagem aérea lisboa ou porto / vancouver / porto ou lisboa (Air Canada ck.k) 13 
noites de alojamento nos hotéis selecionados (budget, Confort ou superior); 11 dias 
de aluguer de viatura grupo b tipo “Compact” incluindo quilometragem ilimitada e 
seguros standards; bilhete de 1 dia em trem elétrico em vancouver; Guia rodoviário 
personalizado; taxas provinciais e federais; taxas de aeroporto, segurança e com-
bustível – 317€; bagagem de porão; seguro de viagem vip. 
os preços não incluem: 
visto; Guia, excursões, ingressos; combustível, custos de estacionamento/multas; Gps; 
outras despesas de carácter pessoal; despesas de reserva

percurso pelos melhores e essenciais atrativos deste país de uma fabulosa varie-
dade de paisagens: reiquiavique, Akureyri, Costa norte com Cascata dos deuses 
e lago Myvatn, Fiordes do este e Costa sul com a região do Glaciar vatnajokull, o 
parque nacional skaftafell, campos de lava, a Cascata de ouro e o Grande Geiser.

o verdadeiro Fly & drive: pode deslocar-se pelas diferentes zonas do país, definir 
o seu próprio itinerário 24h antes e escolher onde quer alojar-se dentro dos hotéis 
que participam no programa.

de los Angeles a san Francisco, passando por las vegas e percorrendo os princi-
pais parques nacionais como Grand Canyon, Antelope Canyon, Monument valley, 
bryce Canyon, death valley e yosemite

o Melhor do oeste Canadiano: vancouver, vale de okanagan, Whistler e a região 
das Montanhas rochosas 

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

dAtAs de pArtidA
2022

Junho 25; Julho 09,23,28,30; Agosto 06,11,13

diárias de Março a dezembro

Junho 07,21; Julho 05,12,19,26; Agosto 02,09,16,23,30; setembro 06,20,27

diárias de Maio a 20 de outubro
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