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Estimada(o) Cliente, 
 
No início de mais um ano, é com redobrada esperança, que colocamos todo o nosso profissionalismo, 
competência e competitividade no valor final, ao dispor nossos clientes, seja para mini férias ou férias em família, 
viagens culturais, de praia, de cruzeiro ou outras opções, sempre mas sempre, com a garantia de quem sabe. 
 
A FLASH SERVICE VIAGENS, que está ao seu dispor em Lisboa, Coimbra e Porto, em modernas e atractivas 
instalações, preparou um vasto leque de produtos, que destacamos: 
 
- CIRCUITOS NA EUROPA, mais de 100 circuitos, alguns com GUIA em PORTUGUÊS, desde escapadas a circuitos 
de maior dimensão, com oferta de preços muito competitivos e com saídas semanais durante todo o ano. 
 
- ÁFRICA, uma oferta variada abrangendo safaris, circuitos e praias, com acompanhamento personalizado, do 
qual destacamos Quénia, Tanzânia, Botswana, Namíbia, Moçambique, África do Sul, Marrocos, S. Tomé e 
Príncipe. 
 
- MÉDIO ORIENTE, circuitos na Jordânia, Israel, Turquia, Tunísia e a grande oferta de momento Dubai, com várias 
opções de programas e a preços muito competitivos; 
 
- ÁSIA, conheça a enigmática Índia ou deslumbre-se com países como o Vietname, Cambodja, Tailândia, China, 
Reino do Butão, Austrália, numa selecção de circuitos pensados em pormenor para a sua satisfação; 
 
- COMBOIOS DE LUXO, mais uma nova proposta, veja a Europa, África ou Ásia de uma perspectiva 
completamente diferente e a bordo de um luxuoso comboio; 
 
- As praias do ALGARVE ou de ESPANHA, as ILHAS encantadoras do País vizinho, as Caraíbas ou o Brasil, em voos 
charter ou regulares, estão ao seu dispor com ampla e variada oferta. 
 
Tudo isto e muitos mais produtos para as suas férias, em www.flashviagens.com, onde uma vasta equipa coloca 
diariamente os últimos preços e as últimas novidades, para que sempre e em todos os momentos, possa usufruir 
do melhor: 
 

 

BENEFICIE DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DESTE PROTOCOLO 

REDUÇÕES QUE PODEM IR ATÉ 25% 
 
Num momento de forte condicionante financeira, nós queremos que tenha um FLASH e que usufrua das 
vantagens que lhe propomos, na oferta indicada. 
 

É por tudo isto, que estamos à sua espera em FLASH SERVICE VIAGENS, onde a confiança e segurança, estão ao 
seu dispor. 
 
Melhores Cumprimentos,   
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