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Caro Membro do RCI, 

Concluímos a nossa revisão das taxas para o próximo ano e é com satisfação que lhe podemos dizer que vamos manter as 

nossas taxas de inscrição e também simplificar as nossas taxas de troca. 

As suas taxas de inscrição no RCI e no RCI Platinum serão mantidas para o próximo ano e, para simplificar a nossa 

estrutura de taxas, vamos substituir as diferentes taxas de troca europeia e internacional por uma única taxa de troca. Esta 

taxa única será aplicada à sua troca de semanas, em qualquer um dos 4500 empreendimentos do RCI no mundo inteiro, 

que escolha para fazer férias com o RCI, e continuará a receber um desconto on-line na taxa de troca através de RCI.com. 

Todas as taxas transaccionais entrarão em vigor a 1 de Dezembro de 2015, enquanto as taxas de inscrição entrarão em 

vigor a partir de 1 de Janeiro de 2016.  

Na página seguinte encontrará uma discriminação detalhada das suas taxas de 2016.  

Mais escolhas de férias 

Todos os anos tentamos aumentar a escolha de destinos disponíveis para si como membro do RCI. Em 2015, 

acrescentámos 60 novos empreendimentos à nossa rede de trocas, incluindo The Grand Palladium Palace Ibiza Resort & 

Spa, situado na marginal da renomada Playa d’en Bossa em Espanha e o Aklandia Resort em Bodrum, Turquia, bem como 

empreendimentos em locais novos e excitantes, mais distantes, no Japão e China. Actualmente, existem mais de 4500 

empreendimentos afiliados na sua rede de trocas do RCI – mais do dobro do que o nosso maior concorrente. 

Continuaremos a investir na mais ampla escolha possível de férias, juntamente com muitas outras vantagens que vêm com 

o facto de ser membro do maior programa de trocas de férias do mundo. 

Mais formas de utilizar o seu timeshare 

O RCI é a única empresa global de trocas de férias a oferecer aos membros flexibilidade total. Como membro de Semanas, 

pode combinar as semanas que depositou, utilizar os seus créditos de depósito e aproveitar as nossas promoções de 

vendas do Poder de Troca para Intercâmbio para tirar o máximo da sua titularidade de timeshare. E, com o nosso programa 

dos Cartões de Comentários de Boas-vindas a Casa, a qualidade dos empreendimentos é garantida, visto que os membros 

contribuem imenso para nos ajudar, e aos proprietários dos empreendimentos, a manter os padrões que espera. 

O nosso nível de inscrição mais elevado, RCI Platinum, traz mais vantagens, dando-lhe mais formas de obter o melhor da 

nossa inscrição. Para além das vantagens existentes, como acesso prioritário a destinos altamente 

procurados, os membros do RCI Platinum podem agora aproveitar: 

 Procuras Contínuas Gratuitas – entre numa lista de espera para as suas férias de sonho sem pagar uma taxa de 

troca antecipadamente. 



 

Sede: RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY, United Kingdom 
Registada em Inglaterra e País de Gales. Registo n.º: 1148410. 

A Wyndham Worldwide Company 

 
 
 

 Peça para mudar a sua Troca de Férias para outro empreendimento no mesmo local, se 

algum ficar disponível. 

 Recuperação do depósito gratuita - Poder de Troca do Depósito máximo para semanas depositadas entre nove a 

seis meses antes da data de início do depósito recuperado, sem custos. 

Facilidade de utilização 

Para tornar o planeamento das suas próximas férias ainda mais fácil, estamos constantemente a melhorar RCI.com para 

tornar mais rápida a sua pesquisa e reserva para as suas próximas férias do RCI….24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Pode também ver e gerir a sua conta on-line e, agora, tornamos ainda mais fácil o registo e início de sessão.  

A nossa promessa é que continuaremos a investir significativamente para garantir que a sua inscrição no RCI lhe dá valor, 

qualidade e variedade de experiências de férias e vantagens de viagem que sabemos que merece.  

Com os melhores cumprimentos, 

Sean Lowe. 

Director Geral do RCI para a Europa, Médio Oriente, África e Índia 
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Taxas de Inscrição de Semanas para 2016 

 

Troca de Semanas do RCI 

Taxa de Inscrição de Semanas On-line 199 € 

Taxa do Centro de Atendimento de Trocas de Semanas 209 € 

Cartão de Convidado 52 € 

Transferência de Crédito(s) de Depósito(s) 60 € 

Combinação de Depósitos On-line 91 € 

Combinação de Depósitos Off-line 96 € 

Recuperação do Depósito 60 € 

1 Mês de Prolongamento do Depósito 28 € 

3 Meses de Prolongamento do Depósito 68 € 

6 Meses de Prolongamento do Depósito 106 € 

 

Taxas de Renovação 

1 ano 99 € 

3 anos 255 € 

5 anos 399 € 

Taxa de Readmissão 200 € 

 

Taxas de Inscrição Própria* 

1 ano 200 € 

2 anos 243 € 

3 anos 301 € 

4 anos 348 € 

5 anos 418 € 

 

*Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2016. 

 


