1º DIA ▪ 09 DE JUNHO (5ª FEIRA) > PONTE DA BARCA / ARCOS DE VALDEVEZ / PONTE DE LIMA / VILA VERDE / PRADO / BRAGA / PORTO / …
Partida nos locais e horas abaixo indicados. Viagem noturna, com breves paragens em trânsito, em direção a …
2º DIA ▪ 10 DE JUNHO (6ª FEIRA) > … / SALOU
… Salou, na Costa Dourada. Chegada prevista para o final da manhã. Instalação no HOTEL ***. Almoço com bebidas no hotel. Resto da tarde livre
para desfrutar da praia ou outras atividades pessoais. Jantar com bebidas e alojamento no hotel.
3º AO 6º DIA ▪ 11 A 14 DE JUNHO (SÁBADO A 3ª FEIRA) > SALOU
Alojamento no hotel em regime de pensão completa com bebidas (pequenos-almoços, almoços e jantares). Dias inteiramente livres para desfrutar
das magníficas praias, para uma visita ao parque PORT AVENTURA ou outras atividades pessoais.
7º DIA ▪ 15 DE JUNHO (4ª FEIRA) > SALOU / BARCELONA / …

00
Pequeno-almoço no hotel pelas 07h30. No final, partida para Barcelona. Visita panorâmica da cidade, com o nosso autocarro, aos locais de maior
interesse: Sagrada Família, Estádio Olímpico, Montjuic, Las Ramblas, … Almoço livre (não incluído). Tarde livre para visitas ou outras atividades
pessoais. Pelas 20h00, partida para a viagem de regresso a Portugal. …
8º DIA ▪ 16 DE JUNHO (5ª FEIRA) > … / PORTO / BRAGA / PRADO / VILA VERDE / PONTE DE LIMA / ARCOS DE VALDEVEZ / PONTE DA BARCA
… Viagem noturna, com breves paragens em trânsito. Viagem com destino ao Porto, Braga, Prado, Vila Verde, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca. Chegada prevista para o final da manhã. Fim da viagem e dos nossos serviços.
PREÇO POR PESSOA:
● EM QUARTO DUPLO (CASAL OU 2 CAMAS) ……………. 390,00 EUR
● TERCEIRA PESSOA EM CAMA EXTRA (> 12 ANOS) …… 345,00 EUR
● CRIANÇA DE 02 A 11 ANOS EM CAMA EXTRA ……… 270,00 EUR *
● SUPLEMENTO PARA QUARTO INDIVIDUAL …………….. 110,00 EUR
● BEBÉ ATÉ 2 ANOS INCOMPLETOS (BUS+SEGURO)… 130,00 EUR **
* Compartilhando o quarto com dois adultos || ** Dormindo na cama dos pais (berço sujeito a disponibilidade e com custos - pagamento direto ao hotel)
O PREÇO INCLUI:
→ Viagem em autocarro de turismo conforme o programa;
→ Alojamento de 5 noites num hotel de 3*** perto da praia;
→ Todas as refeições mencionadas no programa (desde o
almoço do dia 10 até ao pequeno-almoço do dia 15 de
Junho, com bebidas incluídas (água e vinho da casa ou refrigerante);
→ Visita panorâmica a Barcelona conforme indicado no itinerário;
→ Acompanhamento durante toda a viagem por pessoa da organização;
→ Seguro de Viagem (doenças, acidentes, assistência 24h, proteção covid-19, …);
→ Iva, taxas de turismo e serviços.

NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
→ Taxa turística a pagar diretamente ao hotel
(0,66€/pessoa/noite - crianças e jovens até
aos 16 anos estão isentas e não pagam);
→ Refeições em trânsito - durante as viagens;
→ Tudo o que não estiver descrito como incluído.
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES:
Esta viagem só se realiza com o mínimo de 40
participantes (os bebés não são contabilizados)

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS:
- No momento da inscrição é obrigatório o pagamento no valor de 70,00 Euros por pessoa para garantia da reserva.
- O restante pagamento poderá ser feito em suaves prestações mensais, tendo o pagamento final de ser feito obrigatoriamente e
o mais tardar até ao dia 12 de Maio de 2022 (as inscrições após esta data só serão aceites mediante o pagamento da totalidade).
Locais e horas de partida: ❶ Ponte da Barca: Agência Barca Express
❷ Arcos de Valdevez: Central Camionagem
❸ Ponte de Lima: Central Camionagem (fora)
❹ Vila Verde: Paragem em frente à Igreja

19h00
19h20
19h45
20h20

❺ Prado: Paragem no Campo da Feira
❻ Braga: Paragem na Estação de Comboios
❼ Porto: Café Velasquez (Praça Velasquez)

20h45
21h00
21h45
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