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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO 

  Contactos telefónicos úteis

● 24 Horas Linha Aberta para o Turismo 2833 3000

● Conselho dos Consumidores 8988 9315

● Informações telefónicas 181

 When you are about to set out on a journey, 
always attend to the details to ensure that it will be 
trouble-free and enjoyable. As the saying goes, 
‘every penny has its worth’, when it comes to 
choosing a package tour, not only the price needs to be 
considered, the creditworthiness and service quality 
of a travel agency should also be taken into 
account. 

 Before setting out, it is wise to check your itinerary 
to see if it includes the various activities/items that 
Macao has to o�er.

1. Get to know your itinerary in detail. Ask your travel 
agency for all information about the trip, especially the 
itinerary. You should also remember to ask for the
receipt. 

2. Have you purchased appropriate travel insurance?
Travel insurance can provide backup on your journey,
so that you can have peace of mind. 

3. Do you know who the receiving agency is? It is
very important to have the contact details of the
receiving agency in advance, so that you can contact
it should the need arise. Only licensed travel agencies
and tour guides are quali�ed to receive tour groups in 
Macao. Tour buses must indicate the identity of the
receiving agencies, while tour guides must wear their
tour guide cards issued by the Macao Government
Tourism O�ce.

4. If your group is going to stay in Macao, do you
know where you will stay? Hotels in Macao are
licensed and ranked according to the following
categories: 2-star, 3-star, 4-star, 5-star and 5-star
deluxe. Hotels of di�erent ranks vary in facilities and
service quality.

5. Which sightseeing activities are included in your
trip? Macao has a rich historical and cultural heritage 
worth enjoying in detail. Check your itinerary to know 
which places you will be visiting, so that you can
prepare yourself for a satisfying visit.

6. How will meals be arranged on your journey? Macao 
features many licensed restaurants o�ering numerous
delicacies. Find out what the meal arrangements are to 
ensure that they suit you. 

7. Planning to go shopping? All kinds of goods and
souvenirs are available in Macao. When choosing
goods, remember that quality and price are generally in 
direct proportion to each other even though steep
discounts may be o�ered. Macao has a free market
economy; as such, prices are set by individual retailers.
The same goods may be o�ered at di�erent prices by
di�erent retailers. Remember to ask for a receipt
identifying the seller when you shop - and ask about
terms and conditions applicable to returned goods. 

8. Stay informed about the time slots that you may
have to yourself on the trip, so that you may arrange
some personal activities in Macao. It is very convenient
to get around this little city. 

 This advice is o�ered with you in mind, and it is our 
hope that it will help you have a wonderful time in Macao!  

     Useful Phone Numbers

● 24-Hour Tourism Hotline: 2833 3000

● Consumer Council: 8988 9315

● Directory Enquiries: 181

MACAO  GOVERNMENT  TOURISM  OFFICE

Enjoy Macao
Tenha uma Boa Estadia em MacauTenha uma Boa Estadia em Macau

 Quando se visita um local novo deve-se 
observar algumas regras para tornar a viagem 
mais agradável e poder disfrutar de uma boa 
estadia no destino, deve-se lembrar que o preço 
que pagou pelo programa vai determinar o nível 
dos serviços que serão oferecidos e a respectiva 
qualidade dos mesmos.

 Por isso, antes da partida deve verificar bem 
todos os aspectos da viagem, para poder 
apreciar os muitos e variados atractivos que 
Macau pode oferecer;

1. Conheça bem o programa da viagem. Antes da
partida deve pedir à agência organizadora todas as
informações quanto à sua viagem, especialmente o
itinerário pormenorizado e solicitar a emissão do
respectivo recibo.

2. Para segurança e conforto, antes da partida é
vantajoso adquirir um seguro de viagem, para 
fazer face a alguma situação imprevista que possa 
surgir.

3. Sabe qual a sua agência receptora no destino? É
importante ter os contactos da agência receptora para
contactar-la sempre que haja necessidade à chegada.
Em Macau, só as agências de viagens e os guias
licenciados podem exercer as suas actividades. As
viaturas da agência receptora estão identificadas, assim
como, o guia deve ser portador do respectivo cartão de
identificação emitido pelas entidades oficiais.

4. Se o itinerário incluir pernoita, saiba qual o
alojamento previsto. Em Macau os hoteis são
licenciados e classificados por estrelas (2, 3, 4, 5 e 5 de
Luxo), e o nível de instalações e os serviços oferecidos
variam de acordo com a classificação.

5. Quais os locais turísticos a visitar? Macau oferece um 
rico e variado património histórico e cultural que merece
ser visitado, para além de muitos outros atractivos.
Verifique no seu programa quais são os locais que estão
previstos visitar, para melhor disfrutar da estadia.

6. Quais as refeições previstas no programa? Em
Macau pode também apreciar uma gastronomia muito 
variada, servida sempre em estabelecimentos 
licenciados. Pelo que, deve saber quais as refeições 
previstas no itinerário para poder programar outras 
experiências culinárias do seu interesse pessoal.

7. Deve conhecer bem se no itinerário estão previstos
períodos para compras, pois, Macau oferece um leque
variado de produtos. Quando fizer compras é
importante lembrar que a qualidade do produto está
directamente associada ao preço que vai pagar, mesmo
que o vendedor lhe ofereça um desconto significativo.
Em Macau funciona o sistema de economia livre, por
isso, os preços são fixados livremente e o mesmo
produto pode ter preço diferente conforme o
estabelecimento. É importante pedir sempre o recibo e
esclarecer bem quais as condições de devolução, em
caso de necessidade.

8. Garanta quais os tempos livres previstos no
itinerário, para poder planear melhor as suas
actividades pessoais durante a sua permanência. A
dimensão geográfica de Macau permite que, sem
dificuldades, seja possível aceder a qualquer ponto e
para isso basta saber aonde pretende ir.

Estas são algumas recomendações pensadas para si 
e que podem contribuir para que tenha uma boa 
estadia em Macau!
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features many licensed restaurants o�ering numerous
delicacies. Find out what the meal arrangements are to 
ensure that they suit you. 

7. Planning to go shopping? All kinds of goods and
souvenirs are available in Macao. When choosing
goods, remember that quality and price are generally in 
direct proportion to each other even though steep
discounts may be o�ered. Macao has a free market
economy; as such, prices are set by individual retailers.
The same goods may be o�ered at di�erent prices by
di�erent retailers. Remember to ask for a receipt
identifying the seller when you shop - and ask about
terms and conditions applicable to returned goods. 

8. Stay informed about the time slots that you may
have to yourself on the trip, so that you may arrange
some personal activities in Macao. It is very convenient
to get around this little city. 

 This advice is o�ered with you in mind, and it is our 
hope that it will help you have a wonderful time in Macao!  

     Useful Phone Numbers

● 24-Hour Tourism Hotline: 2833 3000

● Consumer Council: 8988 9315

● Directory Enquiries: 181

MACAO  GOVERNMENT  TOURISM  OFFICE

Enjoy Macao
Tenha uma Boa Estadia em MacauTenha uma Boa Estadia em Macau

 Quando se visita um local novo deve-se 
observar algumas regras para tornar a viagem 
mais agradável e poder disfrutar de uma boa 
estadia no destino, deve-se lembrar que o preço 
que pagou pelo programa vai determinar o nível 
dos serviços que serão oferecidos e a respectiva 
qualidade dos mesmos.

 Por isso, antes da partida deve verificar bem 
todos os aspectos da viagem, para poder 
apreciar os muitos e variados atractivos que 
Macau pode oferecer;

1. Conheça bem o programa da viagem. Antes da
partida deve pedir à agência organizadora todas as
informações quanto à sua viagem, especialmente o
itinerário pormenorizado e solicitar a emissão do
respectivo recibo.

2. Para segurança e conforto, antes da partida é
vantajoso adquirir um seguro de viagem, para 
fazer face a alguma situação imprevista que possa 
surgir.

3. Sabe qual a sua agência receptora no destino? É
importante ter os contactos da agência receptora para
contactar-la sempre que haja necessidade à chegada.
Em Macau, só as agências de viagens e os guias
licenciados podem exercer as suas actividades. As
viaturas da agência receptora estão identificadas, assim
como, o guia deve ser portador do respectivo cartão de
identificação emitido pelas entidades oficiais.

4. Se o itinerário incluir pernoita, saiba qual o
alojamento previsto. Em Macau os hoteis são
licenciados e classificados por estrelas (2, 3, 4, 5 e 5 de
Luxo), e o nível de instalações e os serviços oferecidos
variam de acordo com a classificação.

5. Quais os locais turísticos a visitar? Macau oferece um 
rico e variado património histórico e cultural que merece
ser visitado, para além de muitos outros atractivos.
Verifique no seu programa quais são os locais que estão
previstos visitar, para melhor disfrutar da estadia.

6. Quais as refeições previstas no programa? Em
Macau pode também apreciar uma gastronomia muito 
variada, servida sempre em estabelecimentos 
licenciados. Pelo que, deve saber quais as refeições 
previstas no itinerário para poder programar outras 
experiências culinárias do seu interesse pessoal.

7. Deve conhecer bem se no itinerário estão previstos
períodos para compras, pois, Macau oferece um leque
variado de produtos. Quando fizer compras é
importante lembrar que a qualidade do produto está
directamente associada ao preço que vai pagar, mesmo
que o vendedor lhe ofereça um desconto significativo.
Em Macau funciona o sistema de economia livre, por
isso, os preços são fixados livremente e o mesmo
produto pode ter preço diferente conforme o
estabelecimento. É importante pedir sempre o recibo e
esclarecer bem quais as condições de devolução, em
caso de necessidade.

8. Garanta quais os tempos livres previstos no
itinerário, para poder planear melhor as suas
actividades pessoais durante a sua permanência. A
dimensão geográfica de Macau permite que, sem
dificuldades, seja possível aceder a qualquer ponto e
para isso basta saber aonde pretende ir.

Estas são algumas recomendações pensadas para si 
e que podem contribuir para que tenha uma boa 
estadia em Macau!
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