


0 presente protocol~ visa promover e proporcionar a todos os associados e 

colaboradores da entidade acima referenciada, acesso a todos os produtos e serviqos 

representados, elaborados e comercializados pela TRAVEL PLACE Viagens e Turismo. 

0 primeiro outorgante proporciona a todos os associados e colaboradores da entidade 

referenciada no segundo outorgante, condicijes especiais de contrata@o na totalidade 

dos produtos e servicos. 

SEGUNDA 

As condi@es especiais (desconto) a praticar pela TRAVEL PLACE a todos os associados 

e colaboradores, dependendo do tipo de produto ou serviqo, poderso variar de acordo 

a m  a lista que se segue: 

1. Pacotes Completos de Viagem e estadia (ProgramarjSo) (* )..... 8.5 % 

2. Reservas de Hot& e Apartamentos .............................................. 6.5 % 

3. Pacotes Neve ............................. ...... ......................................... 5% 

4. Cruzeiros nacionais e internacionais ............................................. 7% 

5. Aluguer de Viaturas .......................................................................... 6% 

6. AviacSo (Desconto sobre a nossa taxa de emiss%o) 

Voos lntercontinentais - 35.00 Eur 

Voos lnternacionais - 20.00 Eur 

Voos DomCsticos - 10.00 Eur 

7. Outros Servi~os (eventos, incentivos, semindrios, wngressos, reuniijes) 

Desconto consoante servicos pedidos. 

(*)Os descontos serSo efetuados sobre o valor base do pacote sem 

taxas. 



A TRAVEL PLACE, compromete-se a dar os melhores precos de mercado aos 

colaboradores, associados e familiares diretos dos mesmos, cuja reserva seja feita pela 

TRAVEL PLACE Viagens e Turismo. 

Para obtencio das condicaes especiais, pressup& o contact0 direto com a TRAVEL 

PLACE, e a respetiva identificac50 de associado/colaborador da entidade referida. 

QUARTA 

Todos os servicos (com excec5o das passagens akreas) ter5o de ser sinalizados com 

25% do total da viagem, no ato da reserva e liquidados na sua totalidade 1 semana 

antes da entrega da Documentac50. 

0 pagamento de passagens aereas terd de ser efetuado na sua totalidade pelo menos 

1 cdia antes cia entrega da documentaq50 e da data cia viagem. 

Formas de Panamento: 

Dinheiro 

Multibanco 

Cheque (Entrega dos servicos apos boa cobranca) 

Transferencia Bancdria 

Caso pretendam poderemos efetuar a entrega das documentacks nas vossas 

instalaqees ou num outro local informado por vos (desde que dentro da a6rea de 

Lisboa) sem qualquer custo adicional. 

0s segundos outorgantes e a TRAVEL PLACE, avaliarzo periodicamente os resultados 

do Protocolo, tendo em vista eventuais alteraq6es ou melhorias no seu desempenho. 

Desta forma sernpre que se considere necesdrio ou oportuno para a melhor 

realizaq5o dos objetivos visados, proceder a ajustamentos ou 6 regularizaqZo de 

aspetos cornplementares. 






