
Notas importantes Programas Sato Tours 2022 
 
 
VIENA: 
Devido a congressos internacionais em Viena, a acomodação em Maio 18,19 e Outubro 05, 06 será em um hotel 4 
estrelas nos arredores da cidade (30 km do centro).  
 
JANTAR DE BOAS-VINDAS / VIENA: 
Os clientes que chegam depois das 15:00h terão o jantar de boas-vindas no sábado. 
 
VALE DO DANÚBIO:  
Nas duas primeiras saídas de abril e última de outubro o percurso será feito em ônibus e não em barco, pois 
devido a corrente fluvial nestes períodos o Danúbio não é navegável. 
 
BUDAPEST: 
Nos feriados húngaros em que o prédio do Grande Mercado esteja fechado (Abril 10, Maio 01, Junho 19 e Outubro 
23), está previsto como alternativa que o grupo faça a excursão para San Andres. 
 
VALE DO DANÚBIO: 
Nas duas primeiras saídas de abril e última de outubro o percurso será feito em ônibus e não em barco, pois 
devido à corrente fluvial nestes períodos o Danúbio não é navegável. 
 
ESTOCOLMO 
Devido a um congresso internacional em Estocolmo, a acomodação em Setembro 18-20 (saída de Copenhagen 
Setembro 08) será em um hotel 4 estrelas nos arredores da cidade (30 km do centro). 
 
BERLIM 
De novembro a março, o minicruzeiro no Rio Spree não funciona. 
 
STAVANGER 
Devido a um congresso internacional em Stavanger, a acomodação em Setembro 25-27 (saída de Copenhagen 
Setembro 22) será em um hotel 4 estrelas na área do aeroporto.  
 
 

OBS: Operações para a Rússia Suspensas Temporariamente 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA E BEM-ESTAR  
Seu bem-estar, saúde e conforto são as nossas principais prioridades. Seguindo as 
recomendações da OMS, elaboramos um conceito com o qual garantimos higiene e 
conforto para dar o máximo de segurança à sua viagem.  

 
TRANSPORTE (em ônibus e carros para traslados)  
• Desinfecção e limpeza antes e depois de cada serviço;  
• Ventilação constante para que o ar esteja sempre a ser renovado;  
• Troca constante dos filtros do ar condicionado, contra polens e contra o pó;  



• Providenciamos toalhinhas desinfetantes, álcool gel e máscaras;  
• Entrega de um kit de segurança a todos os clientes.  
 
GUIAS ACOMPANHANTES / GUIAS LOCAIS / CONDUTORES  
• Formação e atualização constante dos padrões de higiene e segurança;  
• Verificação e controle dos padrões de segurança que se devem imperativamente cumprir;  
• Kit de desinfecção disponível durante toda a viagem;  
• Protocolo pré-elaborado no caso de suspeita de contração do Corona Vírus;  
• Utilização de audioguias durante os passeios para fazer cumprir as distâncias;  
• Uso obrigatório de luvas pelos condutores quando carregam as malas;  
• Por razões de segurança os banheiros nos ónibus estão fechados durante a viagem (uso apenas em caso de 
emergência); 
• Compra de bilhetes / entradas apenas é possível online.  
 
HOTÉIS  
• Desinfecção e limpeza diária dos quartos;  
• Gel desinfetante à disposição nas áreas comuns dos hotéis (restaurante, lobby, bar);  
• Garantia do espaço de segurança de cada cliente nas áreas comuns;  
• Acesso controlado a áreas específicas (piscina, ginásio, restaurantes);  
• Informação sobre as medidas de segurança do hotel disponível (apresentado através de posters em todo o hotel 
e informação individual em cada quarto);  
• Instalação de barreiras de vidro no buffet para garantir a separação dos alimentos. 
 


