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Oportunidade de Férias
Programa para pessoal das forças armadas

1. Membro das Forças Armadas
Regulamentação rigorosa: é obrigatória a confirmação de qualquer solicitante como
membro das forças armadas.
- Curso de ação proposto
– Estabelecer um “Single Point of Cooperation (Communication) - PoC” nos
dois países
• PoC de Portugal: dtlh.reservas@iasfa.pt
– Toda a comunicação deve ser administrada por estes PoCs
• Como abordagem inicial para qualquer estadia, o PoC solicitante
confirma o status do solicitante como membro das Forças Armadas.
2. Pessoas elegíveis
-

Pessoas elegíveis dos dois países são
– Pessoal das forças armadas ou
– pessoal do Ministério da Defesa,
– incluindo os seguintes acompanhantes
• esposas,
• companheiras em união de facto,
• crianças em idade escolar obrigatória

3. Responsabilidade individual
A responsabilidade individual no estado recetor inclui, mas não se limita a:
– Pagamento da estadia diretamente no “hotel” na moeda corrente (cartões de
crédito aceites), antes de realizado o check-out
•

Pagamento inclui todos os produtos recebidos e.g. alojamento,
refeições e bebidas

•

Como são os procedimentos em relação ao pagamento e cancelamento?

– Organize a viagem de e para o país onde vai viajar
– Organizar todo o transporte doméstico no país para onde vai viajar
– A todo o pessoal aplicam-se todos os regulamentos aduaneiros do país
recetor
4. Informações sobre locais

-

Após confirmação da elegibilidade do solicitante e da disponibilidade de
quartos, toda a comunicação será realizada entre os POCs

-

É disponibilizado no local um catálogo de serviços

-

Qualquer resposta a um pedido específico incluirá o custo aproximado da estadia

5. Confirmação

Após a compreensão das oportunidades de férias no que diz respeito aos procedimentos
do cidadão Austríaco pode-se confirmar que:
1) Toda a comunicação será realizada em Inglês
2) Estão disponíveis para reserva os seguintes locais das Forças Armadas
Austríacas
1) REICHENAU, ISELSBERG, FELBERTAL, VIENNA (Breitensee)
3) Todos os preços (alojamento e refeições) são prescritos pela lei Austríaca a
partir de 1 de janeiro de cada ano (dependendo do índice de preços
Austríaco)
4) Os procedimentos de qualquer cancelamento serão tratados excecionalmente
1) são possíveis durante todo o ano, dependendo da disponibilidade do
quarto
2) As confirmações de reserva serão dadas o mais tardar até 5 semanas
antes da chegada prevista
3) Qualquer confirmação de reserva inclui uma estimativa de custos
5) Refeições:
1) Em geral o regime de meia pensão oferece (pequeno almoço e
jantar) exceto Viena (apenas pequeno almoço)
2) Não estão disponíveis refeições vegetarianas
3) Não existe nenhuma consideração de restrições alérgicas
6) Todos os locais são áreas de não fumador
7) Não há nenhum transporte fornecido pelas Forças Armadas Austríacas
8) Em geral, nenhum serviço de saúde será prestado pelas Forças Armadas
da Áustria.

1) Especialmente para qualquer caminhada em montanha e / ou
esqui, recomenda-se um seguro de viagem incluindo a opção
de resgate por helicóptero!
9) Não são permitidos animais de estimação!
6. Lista geral de preços

Ano 2018:

Preço total

50%

Noite por pessoa

€ 35,70

€ 17,85

Pequeno almoço por pessoa

€ 3,70

€ 1,85

Almoço por pessoa

€ 6,00

€ 3,00

Jantar por pessoa

€ 5,80

€ 2,90

Taxa para visitantes
(diferente por local, em geral por dia e por
pessoa)
Crianças
Até 2 anos

grátis

Entre 3 e 14 anos

50%

+ 15 anos

Preço total

