
 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

A Euro Tours Covilhã possui alvará de animação Turística nº – 35/2019. Esta 

certificação pode ser consultada a qualquer momento junto do Turismo de Portugal. 

Claro que a melhor prova da nossa qualidade é o feedback dado pelos nossos clientes, 

que pode consultar no nosso site (www.eurotourscovilha.com) e na nossa página do 

Facebook. 

Os passeios da Euro Tours Covilhã estão totalmente cobertos pelos seguros 

obrigatórios para esta atividade, incluindo: 

• Seguro de Responsabilidade Civil 

• Seguro de Acidentes Pessoais 

As visitas com guias locais especializados deverão ser solicitados a quando da reserva 

do passeio. 

Salvo indicação, os nossos passeios não incluem refeições dos clientes. 

O preço listado dos passeios é total por grupo, de acordo com o número de 

participante 

O guia Euro Tours é também motorista. Este guia irá transmitir conhecimento e 

informações relevantes durante todo o tempo que o conduzir na sua viagem. No 

entanto, muitas vezes não é possível que o acompanhe nas visitas ao interior dos 

monumentos/museus. 

Isto deve-se a dois fatores importantes: 

a) O estacionamento nas proximidades dos lugares a visitar é, muitas vezes, difícil e 

demorado. Por isso, optamos por deixá-lo o mais perto possível do monumento, 

dando informação relevante e focando os principais pontos de interesse do local 

ainda dentro da viatura. Depois, enquanto os nossos clientes exploram os locais ao 

seu ritmo, o guia permanece na viatura o mais próximo possível de cada local. Desta 

forma acreditamos que estará a poupar tempo precioso da sua viagem, não tendo de 

se preocupar com questões logísticas como o estacionamento do veículo. Evitamos 

assim perdas de tempo e aumentamos imenso a comodidade, o que é ainda mais 

relevante em dias de muito calor ou em dias chuvosos. 

 

 

 

b) Apesar de Portugal ser um país extremamente seguro, quando transportamos 

também as bagagens dos nossos clientes, evitamos deixar a viatura estacionada com 

os pertences amostra no seu interior. 

Este modelo de tour de guia/motorista, pela flexibilidade, relação preço-qualidade e 

elevado número de locais visitados em cada dia, é o selecionado por nossos clientes 

com uma satisfação próxima dos 100% como pode verificar na nossa página. 

 

Claro que os nossos serviços são personalizados e adaptados à medida de cada 

cliente. Caso deseje acompanhamento em 100% dos monumentos e museus 

podemos dar-lhe a opção de ser acompanhado por 2 membros da equipa. Neste caso 

será um motorista e um guia que estará totalmente ao seu dispor para acompanhá-

lo durante todas as visitas. 

 

Não existe uma idade mínima para participar nos nossos passeios. O cliente 

compromete-se a informar no momento da reserva, da existência de crianças 

menores de 13 anos, para que possamos providenciar o respectivo equipamento de 

segurança, de acordo com a legislação aplicável e no sentido de garantir a máxima 

segurança a bordo. 

 

1.0 -  Políticas Reservas & Pagamentos 

 

1.1 Todas as  reservas poderão ser realizadas através do email 

eurotourcovilha@gmail.com, redes socias e site oficial 

www.eurotourscovilha.com. 

 

1.2 A reserva apenas é válida quando confirmada através do email 

eurotourcovilha@gmail.com pela Euro Tours ou com o envio do recibo de 

pagamento. 
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1.3 A Euro Tours Covilhã, considera-se no direito de cancelar passeios, até 48 

horas após a reserva do mesmo, comprometendo-se à total restituição de 

valores já pagos. 

 

1.4 Se o Cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir de um serviço 

previamente confirmado, o Cliente terá de pagar todos os encargos a que a 

desistência dê lugar e ainda, nos termos legais, um valor mínimo de quinze 

por cento do preço do serviço em causa. 

 

1.5 Penelização de 15% do total do serviço se a desistência acontecer com 

mais de 15 dias à data de inicio da viagem; 20% entre 15 a 10 dias; 30% entre 

10 a 3 dias; 80% nas 48 horas anteriores à realização do serviço. Se não se 

apresentar à hora prevista para a saída, não terá direito à devolução de 

qualquer quantia, salvo acordado entre as partes noutro sentido. 

 

1.6 Quando seja caso disso, o Cliente será reembolsado pela diferença entre 

a quantia já paga e os montantes referidos em 1.4. e 1.5. 

 

2.0 - Políticas Horas De Chegada & Partida 
 

2.1    As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas na hora do 

respetivo país e de acordo com os horários das companhias 

transportadoras, pelo que estão sujeitas a alterações. 

 

2.2    Nas viagens que incluam transporte em autocarro as horas indicadas têm 

carácter aproximado. 

 

2.3    Ficam ressalvados os atrasos resultantes de razões técnicas ou outras 

relacionadas com os meios de transporte, com as empresas transportadoras 

ou motivados por causas naturais. 

 

 

3.0 - Alterações de Roteiro 

 

3.1    Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a Euro Tours Covilhã 

poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou 

substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e 

localização similar, devendo 

informar o cliente da tal alteração, logo que dela tenha conhecimento. 

 

3.2    Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, 

os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 

 

4.0 - Alterações de Preço 

 

4.1    Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços 

e taxas de câmbio vigentes à data de impressão desse programa, pelo que 

estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo dos transportes 

ou do combustível, de direitos, hospedagem, impostos, taxas e flutuações 

cambiais. 

 

4.2    Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será 

imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for 

fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição. 

 

5.0 - Mudanças 

5.1    Caso os fornecedores da viagem permitam, sempe que um cliente, inscrito 
para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma 
outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra 
eventual alteração, deverá pagar a taxa, como despesas de alteração. 
Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de 
antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o cliente 
se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a 
alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos no ponto 1. 
 

5.2    Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento, quarto), será 
cobrada uma taxa de serviço de 10 €. 
 

5.3    Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados 
por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das noites de estadia, 



alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não 
corresponder aos aplicados aquando da contratação. 
 

6.0 - Alojamento 

 
6.1    A classificação e denominação do alojamento são determinadas pelo 

Estado de acolhimento. 
 

6.2   Apartamentos: É de total e inteira responsabilidade do Cliente a 
informação do número de pessoas (adultos e crianças) que irão ocupar o 
apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas do que as 
reservadas, os responsáveis pelo alojamento poderão recusar a entrada. 

 

6.3   Hotéis: Os preços apresentados são por pessoa e estão baseados na 
ocupação lotação do quarto. Quando a ocupação do quarto e superior a dois 
poderá ser colocado num quarto uma ou mais camas extra, podendo 
esta/estas não ser de idêntica qualidade e conforto. 

 

6.4   Albergues/Pousadas ou similares: Neste tipo de alojamentos, o número de 
ocupantes por quarto é variável, sendo que a ocupação do quarto poderá 
ser partilhada com outros hóspedes, caso a reserva não contemple o 
número total de camas do quar 

 

6.5   Nem todos os hostels dispõem de quarto single ou duplo. Quando se trate 
de quartos singles ou duplo, poderá haver a necessidade de pagamento 
adicional pelo serviço complementar. 

 

 

7.0 - Regimes 
 

7.1   APA | Alojamento e Pequeno-almoço – apenas Pequeno-Almoço;  

 

7.2   MP |Meia Pensão – inclui pequeno-almoço e jantar. As bebidas não estão 

incluídas; 

 

7.3   PC | Pensão Completa – inclui pequeno-almoço, almoço e jantar. As 

bebidas não estão incluídas; 

 

7.4   TI | Tudo Incluindo – inclui pequeno-almoço, almoço, jantar, snacks e 

bebidas como água, sumos e vinho. 

 

7.5   As inclusões poderão ser mais abrangentes ou restritas mediante o destino 

e a cadeia hoteleira. Deverá confirmar com a Agência as inclusões do regime 

Tudo Incluído respeitantes à sua reserva. 

 

7.6   Qualquer pedido específico do Cliente relativo a refeições está sempre 

dependente da confirmação do fornecedor e poderá implicar o pagamento 

de um suplemento. 

 

7.7   As refeições incluídas, quer sejam nos restaurantes ou nos hotéis, serão 

servidas ao grupo em horário fixo e com igual menu para todos os 

participantes, não podendo haver alterações 

 

 

8.0 - Alterações à Condições Gerais 

 

A Euro Tours Covilhã reserva-se o direito de alterar as presentes Condições Gerais 

a qualquer momento e sempre que tal se mostre necessário. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    www.eurotourscovilha.com  

                                                                                                    +351 918 041 924  

                                                                                                    eurotourcovilha@gmail.com 

 

http://www.eurotourscovilha.com/
mailto:eurotourcovilha@gmail.com

