
BENEFÍCIOS Agências de Viagens

Agência de Viagens do Montijo

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, das seguintes 
condições:

. 6% de desconto em hotéis de cidade;
. 8% de desconto em hotéis de praia;

. 10% de desconto em todos os pacotes de férias;
. 9% de desconto em todas as promoções de viagem e em todos os destinos, 

incluindo as ofertas de último minuto;
. 5% de desconto em todos os cruzeiros.

Site: www.avmontijo.com
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Mais Informações AQUI 

B The Travel Brand

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, das seguintes
condições:

. 7% de desconto direto em todos os pacotes turísticos do Grupo Ávoris e de
determinadas companhias de cruzeiros (a reserva deverá ser efetuada e
confirmada com uma antecedência mínima de 60 dias);
. 5% de desconto direto em todos os pacotes turísticos do Grupo Ávoris e de 
determinadas companhias de cruzeiros (neste caso poderá reservar sem 
qualquer antecedência específica).

Site: www.bthetravelbrand.pt

Mais Informações AQUI 

Best Travel Miraflores

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, de 5% de
desconto sobre os pacotes de viagem (excluindo aviação), desconto a
incidir sobre o valor base (excluindo taxas e suplementos não
comissionáveis). Inclui o produto Europa-Park (Alemanha).

Site: www.besttravel.pt/viagens/

Mais Informações AQUI 
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Flash Service Viagens

Condições acordadas mediante a apresentação do cartão de sócio:

. 5% de desconto extra sobre todos os descontos existentes à data da 
confirmação da reserva;

. o desconto não incide sobre taxas de aeroporto e outros suplementos ou 
despesas de reserva;

. pagamentos com cartão de crédito terão tratamento casuístico;
. o pagamento das viagens pode ser fracionado e efetuado através do Clube;

. 50% do pagamento na data da confirmação da viagem;
. fracionamento aplicável a valores superiores a €200;

. o valor mínimo da prestação mensal é de €75;
. o número máximo de prestações mensais é de 4.

Site: www.flashviagens.com

Check In - Viagens e Turismo

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, das seguintes 
condições:

. Programas de viagem de lazer - 6% de desconto;
. Programas em Companhias de Cruzeiro - 6% de desconto;
. Isenção de despesas de reserva em pacotes organizados;

. Hotéis em Portugal Grupo Vila Galé - 5% de desconto sob as tarifas públicas; 
Early check-in e late check-out mediante disponibilidade;

. Hotéis em Portugal Grupo Luna Hotéis - 5% de desconto sob as tarifas 
públicas;

. Rent Car Europcar - 5% de desconto sob as tarifas públicas.

Site: www.checkin.pt
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Mais Informações AQUI 

Mais Informações AQUI 

Clube Viajar (Lisboa)

Beneficie das seguintes condições especiais ao aceder ao Portal de 
Viagens Exclusivo Clube Millennium bcp:

. 10% de desconto em programas de todos os operadores (exclui taxas e 
suplementos);

. 5% de desconto em ofertas/promoções de todos os operadores (exclui taxas 
e suplementos);

. 5% de desconto em programas de todos os operadores para o destino 
“Eurodisney” (exclui ofertas, promoções, taxas e suplementos).

Mais Informações AQUI 
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(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Oásis - Viagens e Turismo

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, dos seguintes 
descontos nos produtos abaixo mencionados de diversos operadores:

. Programação Exclusiva Oásis "Seleções" | Destino (Vários Nacionais e 
Internacionais) | Programa Base (5% de desconto);

. Pacotes Turísticos | Destino (Cabo Verde / Açores / Brasil / Cuba / Dubai / EUA / 
Madeira / Maldivas / Moçambique / Polinésia Francesa / Portugal / São Tomé / 

Senegal / Tunísia / Turquia) | Programa Base (4% de desconto);

. Circuitos | (Destino) Europa e Açores | Programa Base (4% de desconto);

. Cruzeiros com Guia | (Destino) Diversos | Programa Base (4% de desconto);

. Praias | (Destino) Baleares/Canárias | Programa Base (4% de desconto).

Site: www.oasistravel.net
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Mais Informações AQUI 

Sottotour - Viagens Turismo & Lazer

Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, dos 
seguintes descontos:

. 10% de desconto em todos os programas de catálogo elaborados pela 
Sottotour;

. 7% de desconto em programas de catálogo de operadores 
preferenciais Sottotour.

Notas: Estas condições só são válidas sobre o valor do programa base e
a pronto pagamento (exceto c/ cartão de crédito). Não incide sobre
suplementos, taxas, ofertas especiais, promoções, grupos, etc.;
Pagamentos a prestações (cheques pré-datados) ou com cartão de
crédito, reduzem em 2% o desconto aplicado.

Site: http://www.sottotour.pt/

Mais Informações AQUI 
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