TURISMO MÉDICO
Conceito:
Num mundo globalizado e altamente competitivo, o tempo passa a correr. As 24 horas do dia
nunca são suficientes e o tempo que se deixa para o descanso e lazer é escasso. Há também
menos tempo para fazer exercício físico e para as refeições saudáveis, ao mesmo tempo que
aumentam os casos de doenças crónicas e de problemas associados ao stress urbano. Em
paralelo, começou a desenvolver-se, na sociedade moderna, uma cada vez maior obsessão
com a saúde e bem-estar, não só físico, mas também mental e emocional. Talvez por isso, nas
últimas décadas, se tenha desenvolvido tanto o sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar. «O
turismo sempre foi bem-estar. O conceito de Turismo de Saúde e Bem-Estar surgiu como
procura de uma oferta mais específica, pela descoberta de que as pessoas precisam de mais
tempo para cuidarem da sua saúde».
Diversos factores oferecem amplas oportunidades para o sector de Saúde e Bem-Estar,
especialmente os mercados orientados para tratamentos estéticos, relaxantes ou preventivos,
como sejam:
i)
ii)

iii)

O envelhecimento da população e uma atenção cada vez mais orientada para
tratamentos de prevenção;
Uma exposição dos consumidores a uma grande diversidade de factores externos que
afectam o seu Bem-Estar físico e psíquico, que faz com que procurem
acompanhamento especializado;
Um crescente interesse pelo “culto do corpo”.

A estes factores, que constituem uma forte evidência das oportunidades que se apresentam
para o sector, acresce um vasto leque de novos segmentos decorrentes da evolução da
sociedade, traduzida, entre muitos aspectos, em mudanças culturais e de hábitos.
O consumidor de viagens de Saúde e Bem-Estar procura, além de tratamentos das mais
variadas tipologias, todo um cenário que proporcione uma sensação de comodidade e BemEstar. Deste modo, torna-se fundamental oferecer o máximo de conforto ao consumidor e seu
acompanhante (oferta sofisticada, recursos humanos especializados, alojamentos de qualidade
e harmoniosos com a natureza, bons acessos, informação clara e em diversos idiomas, etc.)
com o objectivo de obter a máxima satisfação na sua viagem.

Ao adquirir um Produto Coimbratur está a ajudar o Serviço de Oncologia do H. Pediátrico de
Coimbra

Produto:
Promoção de Coimbra como destino privilegiado de Turismo de Saúde e de Bem-Estar.
Existência de um Produto de Qualidade (adaptado às exigências dos clientes internacionais)
Desenvolvido em dois módulos base e enquadráveis em qualquer tipo de intervenção médica e
cirúrgica podendo ser personalizados em função de cada caso específico.
Integrado no Produto Cirúrgico como Serviço Complementar, irá permitir à Unidade Médica a
oferta de um Serviço Completo / Chave na Mão, acrescentando valor ao Produto Cirúrgico
oferecido, tornando-o diferenciado da restante oferta competitiva existente no mercado.
Com a inclusão desta complementaridade de serviços, todo o processo será apresentado ao
cliente final como um Pack Saúde sem que o cliente final tenha que se preocupar com toda a
logística de deslocação e estadia.
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Pack Saúde 1 (Processos de curta duração / 3 dias_2 noites)

PROGRAMA TIPO
Dia 1 – Pick Up de clientes na residência e transporte à Unidade de Saúde seleccionada
18.00 - Transporte do acompanhante ao Hotel. Check In, jantar e alojamento no hotel.
Dia 2
09.30 – Transporte do acompanhante à Unidade Médica
18.00 – Transporte do acompanhante ao Hotel. Jantar e Alojamento no Hotel
Caso necessário, um transfere intermédio pode ser disponibilizado
Dia 3
09.30 – Pick Up do cliente no Hotel e transfere à Unidade Médica. Em hora disponível,
transporte dos clientes ao local de residência.
Fim dos Serviços
Valor Total do Pack Saúde Curta Duração: 468€
Inclui:
Transporte Lisboa / Coimbra / Lisboa em viatura privada
2 Noites de alojamento em Hotel de 4**** quarto single no regime de MP (Jantar Incluído)
Transfere privado durante a permanência em Coimbra: Unidade Médica / Hotel / Unidade
Médica
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Pack Saúde 2 (Processos de média duração / 6 dias_5 noites)
PROGRAMA TIPO
Dia 1 – Pick Up de clientes na residência/aeroporto e transporte à Unidade de Saúde
seleccionada
18.00 - Transporte do acompanhante ao Hotel. Check In, jantar e alojamento no hotel.
Dia 2
09.30 – Transporte do acompanhante à Unidade Médica
18.00 – Transporte do acompanhante ao Hotel. Jantar e Alojamento no Hotel
Caso necessário, um transfere intermédio pode ser disponibilizado
Dia 3
09.30 – Pick Up do cliente e transporte à Unidade Médica.
10.30 – Partida em direcção a Anadia para visita ao Museu do Vinho
13.00 – Almoço nas Caves Aliança em Sangalhos
15.00 – Visita às Caves e ao Underground Museum Aliança
16.30 – Regresso ao Hotel
20.00 – Jantar e Alojamento no Hotel
Dia 4
09.30 – Pick Up dos cliente no hotel e partida em direcção a Fátima.
11.00 – Tempo Livre em Fátima para visita ao Santuário
13.00 – Almoço em Restaurante local
15.00 – Partida para a Batalha
15.30 – Visita Livre ao Mosteiro da Batalha (Entrada Incluída)
17.00 – Regresso ao Hotel
20.00 – Jantar e Alojamento no Hotel
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Dia 5
09.30 – Pick Up dos cliente no hotel e partida em direcção ao Porto.
11.30 – Cruzeiro no Douro com visita a uma Cave do Vinho do Porto
13.00 – Almoço em Restaurante local
15.00 – Visita livre à Casa da Música (Entrada Incluída)
17.00 – Regresso ao Hotel
20.00 – Jantar e Alojamento no Hotel
Dia 6
09.30 – Check Out do hotel e regresso ao ponto de partida

FIM DOS SERVIÇOS

Valor Total do Pack Saúde Média Duração: 1 286€
Inclui:
Transporte Lisboa / Coimbra / Lisboa em viatura privada
2 Noites de alojamento em Hotel de 4**** quarto single no regime de MP (Jantar Incluído)
3 Noites de alojamento em Hotel de 4**** quarto duplo no regime de MP (Jantar Incluído)
Transfere privado durante a permanência em Coimbra: Unidade Médica / Hotel / Unidade
Médica
Todas as visitas mencionadas
Todos os almoços em dias de visita
Seguro de Viagem Incoming
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