
CONDIÇÕES LEGAIS CAMPANHA 
“CIRCUITOS PELA EUROPA 2023” 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.- COMPANHIA ORGANIZADORA 

BTTB UNIPESSOAL, LDA. com N.I.F. nº 502332123, com domicílio social sito na Rua General 
Firmino Miguel, 3, 1º A/B, Torre 2, C.P. 1600-100, Lisboa, Portugal (daqui em diante, “B TRAVEL”) 
organiza uma promoção denominada “CIRCUITOS PELA EUROPA 2023” com a finalidade de 
publicitar os seus produtos e serviços. 

Para tal, B TRAVEL realiza a presente campanha publicitária (doravante “campanha”) nos termos 
e condições que se estabelecem nas presentes bases. 

2.- PERÍODO PROMOCIONAL E ÂMBITO TERRITORIAL 

A vigência da presente campanha será de 17 de março de 2023 às 08h00 até 17 de abril de 2023 
às 23h59. 

A vigência da presente campanha será de 06 de fevereiro de 2022 às 08h00 até 06 de março de 
2022 às 23h59. 

B TRAVEL reserva o direito de suspender, adiar, cancelar ou modificar o período de duração 
anteriormente indicado. Neste caso, B TRAVEL compromete-se a publicitar esta alteração das 
presentes bases.  

A presente campanha resulta aplicável a Portugal.  

3.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão beneficiar da campanha aquelas pessoas físicas, maiores de idade, independentemente 
da sua nacionalidade, que residam em território português e que adquiram uma viagem 
cumprindo os requisitos da campanha. 

Esta campanha não é válida para reservas de grupos.  

4.- CONTEÚDO DA CAMPANHA 

Para obter os benefícios da campanha, o usuário deverá formalizar a reserva da viagem 
combinada, entre os produtos selecionados apresentados abaixo, com uma data de partida 
entre 1 de abril de 2023 e 31 de março de 2024.   

A compra poderá ser realizada em qualquer agência B TRAVEL ou através do site 
https://www.btravel.pt/ dentro do período promocional.  

O desconto máximo será de 12% sobre o preço final da viagem (excepto taxas) da reserva do 
cliente de acordo com o tipo de produto e datas de saída em circuitos pela Europa. Consulte. Os 
circuitos CAM e Especial Ávoris estão excluídos da campanha. 

 
5.- ACEITAÇÃO DAS BASES 

A participação na campanha implica a aceitação íntegra e incondicional das presentes condições. 
Assim sendo, os participantes aceitarão os criterios da B TRAVEL para a resolução de qualquer 
questão relacionada com as mesmas.  



Em caso de força maior ou que exista uma causa que assim justifique, B TRAVEL reserva o direito 
de modificar e inclusivamente anular as presentes bases antes que finalize o período de 
publicação, comprometendo-se a comunicar com antecedência suficiente qualquer alteração 
das mesmas ou a sua anulação. 

6.- CONSERVAÇÃO E VIGÊNCIA 

Se alguma das condições for contrária à lei,  esta circunstância não afetará as restantes 
condições, permanecendo estas plenamente válidas para os efeitos oportunos. B TRAVEL 
reserva o direito de cancelar ou efetuar alterações nesta campanha, assim como no desconto 
oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através dos meios que considere 
oportuno, com a maior rapidez. 

 

 


