
BENEFÍCIOS
OÁSIS – VIAGENS E 

TURISMO

O Clube Millennium bcp estabeleceu um protocolo com a Oásis – Viagens e Turismo.

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio ou de colaborador do Banco, dos seguintes
descontos nos produtos abaixo mencionados de diversos operadores, de acordo com a seguinte tabela e
respetivas condições:respetivas condições:

Produto Destino
Programa 

base
Promoções

Programação Exclusiva

Oásis – “Seleções”
Vários Nacionais e Internacionais 5% -

Cabo Verde / Açores / Brasil / Cuba /

Dubai / EUA / Madeira / Maldivas /

Pacotes Turísticos Moçambique / Polinésia Francesa /

Portugal / São Tomé / Senegal /

Tunísia / Turquia

4% -

Circuitos Europa e Açores 4% -

Cruzeiros com guia Diversos 4% -

Praias Baleares / Canárias 4% -

Taxa de Serviço Oásis – Desconto de 50%

- Pagamento até 18 mensalidades sem quaisquer juros ou encargos em todas as viagens “Seleções
Oasistravel” (definido caso a caso, dependendo da data de inscrição e da data da viagem);

- Os presentes descontos não são acumuláveis com quaisquer outros e não são válidos para viagens em
grupo, que são objeto de preços e acordos especiais, obtidos caso a caso;

- Os descontos são sobre o preço base do produto ou pacote turístico. Suplementos, taxa de aeroporto,
segurança e combustível, vistos, etc., não são passíveis de desconto. Os pagamentos deverão ser efetuadosg ç , , , p p g
em numerário ou cheque. Todas as reservas devem ser sinalizadas com um depósito de 25% do valor total e
o restante pagamento na data acordada aquando da inscrição.

- Contactos da Oásis:

__ LISBOA | Av. Roma __
Lg Machado Assis Edif Roma Parque 3 A

__ LISBOA | Mrq. Pombal __
Rua Alexandre Herculano 3 B

__ SETÚBAL __
Rua Marquesa do Faial 4Lg. Machado Assis - Edif. Roma Parque, 3-A

1700-115 Lisboa
Tel.: (+351) 218 411 700

Email: groups@oasistravel.net

Rua Alexandre Herculano, 3-B
1169-070 Lisboa 

Tel.: (+351) 213 193 600
Email: outgoing@oasistravel.net

Rua Marquesa do Faial, 4
2900-359 Setúbal

Tel.: (+351) 265 237 674
Email: setubal@oasistravel.net


