REDE COSMOS VIAGENS

A MEDICARE em parceria com a COSMOS Viagens disponibiliza um conjunto de serviços de excelência
proporcionando vantagens e preços muito apetecíveis na sua viagem e estadia para que disfrute ao máximo
a sua permanência em Portugal.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA REDE COSMOS
SERVIÇO DE CONCIERGE
Prestação de um serviço de atendimento personalizado
com elevada disponibilidade e que garantirá que a viagem
irá decorrer de acordo com as suas expectativas. Este
serviço consiste na atribuição de um gestor que efetuará a
marcação dos voos, alojamento, gestão de milhas, transferes
com motorista, restaurantes, espetáculos, jogos de futebol e
outros eventos similares.
ALUGUER DE VIATURAS
Aluguer de viatura em Portugal com pagamento em Kwanzas.
ALOJAMENTO
Alojamento em Hotel ou Apartamento consoante a preferência
de comodidade pretendida durante a estadia.
APOIO NA OBTENÇÃO DE VISTOS(d)
Serviço Apoio na obtenção de Vistos no Consulado de Portugal
em Luanda.
Apoio e Check up de toda a documentação antes do envio
ao Consulado.
(d)

A entrevista e atribuição do visto é da responsabilidade do Consulado.

PRODUTO:

DESCONTOS TAXAS DE SERVIÇOS
Atribuição de um desconto de 50% sobre a Tabela Geral de
Taxas de Serviço Cosmos para os beneficiários do Plano.
TARIFAS ESPECIAIS
Acesso a tarifas especiais nas companhias aéreas TAAG
e TAP e unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas em Lisboa,
Porto, Coimbra e Algarve.
CHECK-IN
Antes da sua partida será efetuado pelo consultor de viagens, o
check-in eletrónico de acordo com as preferências do seu lugar
a bordo e restrições alimentares (sujeito a disponibilidade).
ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO
Sempre que solicitado, nas partidas de Luanda, o beneficiário
do Plano PLATINIUM MAIS VIP terá um consultor de viagens
que o apoia nas formalidades de embarque e desembarque,
nos espaços permitidos.
COSMOS 24H
O beneficiário do Plano PLATINIUM MAIS VIP tem um serviço
de atendimento personalizado disponível 365D/24h para
situações de imprevistos durante a sua viagem (apenas
disponível para apoio a serviços adquiridos com a COSMOS).

