
 

A. Evento Exclusivo “Roadshow Férias de Verão APCRSI" 

Realização de um evento anual exclusivo para os membros da APCRSI, na agência Total Fun. Será feita a apresentação 

de destinos, programas e ofertas/promoções especiais, com vista à reserva antecipada de férias de Verão com 

condições vantajosas para quem reservar durante o evento com os descontos e ofertas oferecidos.  

 

B. Desconto para reservas Online nosso site (cupão de desconto exclusivo APCRSI) 

Para reservas realizadas online no nosso site, os membros APCRSI poderão usufruir de um cupão de desconto de 10%, 

sobre o preço apresentado. Acumula com outras promoções online, desde que disponíveis na nossa plataforma. Para 

usufruir do cupão a reserva terá de ser finalizada online na plataforma e feito o pagamento por cartão de crédito ou 

referência Multibanco. Valor mínimo por reserva 100€. Não existe limite de reservas, válido até final de 2020. 

 

Código do Cupão: APCRSI19/20 

 

Modo de funcionamento: O cupão poderá ser utilizado nos seguintes serviços: reserva de hotéis, pacotes de viagem 

(voo + hotel ou comboio + hotel), circuitos, programas combinados (2 ou mais destinos). Não se aplica a reserva de 

voos, rent-a-car, cruzeiros, transferes ou outros.  

Modo de utilização: Para reserva de hotéis deverá clicar num ícone que tem a imagem de um “bilhete / cupão verde” 

e inserir o código. No caso de não aparecer o ícone deverá abrir o link que diz “Ver todos os quartos e preços” para 

visualizar o ícone que dá acesso ao cupão de desconto. 

 

C. Vale Desconto no valor de 100€ 

Vale Desconto no valor nominal de 100€ que poderá ser utilizado uma 

única vez por cada membro da APCRSI em reservas na nossa agência 

física. Aplica-se a reservas de valor mínimo de 1000€ de alojamento ou 

pacotes de viagem, à excepção de taxas, suplementos e passagens aéreas. 

Não é válido para programas de grupo, nem acumulável com outras 

ofertas em vigor no momento da reserva. Válido para reservas 

confirmadas e pagas até final de 2020.  

 

D. Viagens Empresariais 

Possibilidade de extensão das vantagens oferecidas aos membros da APCRSI, para as empresas (e seus colaboradores), 

dos quais os membros APCRSI são colaboradores do quadro. Condições especiais para viagens corporativas, incentivos 

empresariais e eventos de team-building. 


