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Boas férias em 2020

No verão ou no inverno, as férias são o 
momento fascinante tão esperado por 
todos os trabalhadores. Ao fim de um 

ano de responsabilidades, preocupações, 
ritmo intenso e pressão constante é neste 

período de repouso e lazer que mais se 
convive com a família, se reveem amigos e 

retemperam forças para enfrentar os meses 
seguintes.

Longe ou perto, as férias são aqueles 
dias especiais que quebram a rotina. Seja 

na aventura de uma viagem mística à 
descoberta dos encantos da Malásia ou 

da beleza natural dos fiordes da Noruega, 
na tranquilidade do campo ou de uma 

praia bem portuguesa, o mais importante 
é o prazer de uns dias diferentes. E é essa 

memória que perdurará.

Por isso as férias são planeadas com 
muito cuidado e atenção, para garantir 

que se encontra uma oferta adequada e 
que tudo correrá da melhor forma. 

Sabendo isso, o SBSI coloca mais uma 
vez à disposição dos seus associados um 

vasto conjunto de opções para a ocupação 
dos tempos livres.

Ao longo dos últimos anos, milhares 
de associados usufruíram das nossas 

propostas. Se é daqueles que nunca o fez, 
convidamo-lo a apreciar as sugestões que 
lhe fazemos nesta revista e a tomá-las em 

consideração quando chegar a hora de 
decidir. Se está entre os sócios que 

costumam viajar connosco, junte-se a nós 
mais uma vez. Já sabe que vale a pena.

Examine atentamente as nossas 
sugestões. Estamos convictos de que 

temos a resposta certa para concretizar 
o seu desejo. 

A Direção
Lisboa, janeiro de 2020
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Circuito à Malásia

1.º Dia | 9 maio
Lisboa | Doha | Kuala Lumpur 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da par-
tida. Entrega da documentação de 
viagem e assistência no check-in. 
Partida às 14h30 em avião da Qatar 
Airways – voo QR 342, com destino 
a Doha. Noite e refeições a bordo. 
Chegada às 23h45. Formalidades 

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

9 |  18  |  M A I O

de trânsito e partida às 02h05 em 
avião da Qatar Airways– voo QR 848, 
com destino a Kuala Lumpur. Noite 
e refeições a bordo.  

2.º Dia | 10 maio
Doha | Kuala Lumpur
Chegada às 15h00. Assistência 

nas formalidades de desembarque 
e transporte privativo para o Hotel 

Sheraton Imperial Hotel (5*) ou simi-
lar. Distribuição dos quartos. Resto 
da tarde livre para descanso. Jantar 
no hotel. Alojamento. 

3.º Dia | 11 maio
Kuala Lumpur 
Pequeno-almoço. Início da visita 

a Kuala Lumpur, incluindo Mesquita 
Federal, Grutas Batu e Royal Selan-

€ 2.360       

€ 2.935       Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest Resort

Malaca
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gor Pewter Factory. Almoço em 
restaurante indiano. Continuação da 
visita a Kuala Lumpur, incluindo Lake 
Garden, Monumento Nacional, Anti-
ga Estação de Comboios, Mesquita 
Nacional, Praça da Independência, 
Mesquita Jamek, Mercado Central 
e Chinatown. Regresso ao hotel. 
Em hora a determinar, transporte 
privativo para restaurante. Jantar no 

Restaurante Giratório Atmosphere 
360. Transporte privativo de regresso 
ao hotel. Alojamento. 

4.º Dia | 12 maio
Kuala Lumpur | Malacca 
| Kuala Lumpur (300 kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Malacca. Chegada e visita a pé de 
Malacca, incluindo Porta de Santiago, 

Palácio Réplica do Sultanato, St. Paul 
Hill, Dutch Square e Templo Cheng 
Hoon Teng. Embarque para breve cru-
zeiro no Rio. Almoço em restaurante 
local. Tempo livre na Rua Jonker. Após 
as visitas, regresso ao hotel. Em hora a 
determinar, transporte privativo para 
restaurante. Jantar em restaurante 
local. Transporte privativo de regresso 
ao hotel. Alojamento.
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5.º Dia | 13 maio
K u a l a  Lu m p u r  |  C a m e r o n 

Highlands (206 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Cameron Highlands. Chegada e 
visita a Cameron Highland, incluindo 
Mercado e Viveiro de Flores. Almoço 
em restaurante local. Visita em 4x4 
ao Monte Brinchang. Passeio pela 
Floresta Mossy e visita a Plantação 
de Chá. Transporte privativo para 
o Hotel Strawberry Park Resort (4*) 
ou similar. Distribuição dos quartos. 
Jantar no hotel. Alojamento. 

6.º Dia | 14 maio
Cameron Highlands | Royal Be-

lum (258 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Royal Belum. Durante o percurso, 
visita a Kuala Kangsar Old Royal 
Town. Almoço  em restaurante 
local. Visita em barco às ilhas Bukit 
Merah Orang Utans Island. Trans-
porte privativo para o Hotel Belum 
Rainforest Resort (4*) ou similar. 
Distribuição dos quartos. Jantar no 
hotel. Alojamento. 

7.º Dia | 15 maio
Royal Belum | Penang (172 Kms)
Pequeno-almoço. Passeio em 

barco para o Tour Belum Discover, in-
cluindo Rafflesia Spot, Aldeia Orang 
Asli e Jenut Papan. Almoço Picnic na 

Cascata (inclui 1 água e 1 sumo). Re-
gresso ao hotel e em seguida partida 
com destino a Penang.  Chegada a 
Penang. Jantar em restaurante local. 
Transporte privativo para o Hotel 
Eastern and Oriental Penang (5*) 
ou similar. Distribuição dos quartos. 
Alojamento. 

8.º Dia | 16 maio
Penang
Pequeno-almoço. Início da visita 

a Penang, incluindo Mansão Pera-
nakan, Casa Khong Kong Si Clan, 
Museu Penang e Mansão Cheong 
Fatt Tze. Almoço em restaurante 
local. Continuação da visita a Kuala 
Lumpur, incluindo Templo Kek Lok 
Si. Regresso ao hotel. Transporte pri-
vativo para o restaurante. Jantar em 
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O preço inclui:

n  Passagem aérea em classe económica nos percursos mencionados;

n  Taxas de aeroporto, combustível e segurança no valor de € 339,75, sujeitas 
a alteração até à data de emissão dos bilhetes;

n  Franquia de 1 mala por pessoa (restrições de peso e medida);

n  Estadia nos Hotéis indicados ou similares, em quartos duplos, com 
pequeno-almoço;

n  14 refeições conforme mencionadas no itinerário em restaurantes ou 
nos hotéis (nota: tanto as cidades como os locais das refeições no itine-
rário – restaurante ou hotel – são meramente indicativos; poderão ser 
alterados, de forma a acomodar da melhor forma possível o respetivo 
itinerário diário);

n  Transporte e visitas, conforme mencionadas e descritas no itinerário;

n  Guia de língua portuguesa ou espanhola durante todo o percurso;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP €100.000;

n  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

n  Bagageiros nos hotéis (excetuando aqueles que não dispõem deste 
serviço);

n  Gratificações;

n  Mochila personalizada com o vosso logótipo;

n  Assistência durante toda a viagem por um Acompanhante Abreu.

O preço não inclui:

n  Extras de caráter pessoal, tais como: bebidas às refeições, bar, lavandaria, 
telefonemas, etc… e tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para 
estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais

Para realizar esta viagem é indispensável entregar à agência de viagens o passaporte com a 
validade mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

restaurante local. Transporte privati-
vo de regresso ao hotel. Alojamento.

9.º Dia | 17 maio
Penang | Doha 
Pequeno-almoço. Manhã livre 

para atividades de caráter pessoal. 
Almoço no hotel. Tempo livre e 
transporte privativo para o Aero-
porto de Penang. Assistência ao 
check-in. Partida às 21h00 em avião 
da Qatar Airways – voo QR 867, com 
destino a Doha. Chegada às 23h45. 
Formalidades de trânsito 

10.º Dia | 18 maio
Doha | Lisboa
Partida à 01h25 em avião da Qatar 

Airways – voo QR 343, com destino a 
Lisboa. Chegada às 07h25 a Lisboa.
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Roménia e Bulgária

1.º Dia | 22 maio
Lisboa | Frankfurt | Sófia
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque assistidas 
pelo representante OASIStravel que 
vos acompanhará durante toda a 
viagem e partida em voo regular 
Lufthansa com destino a Sófia pelas 
07h30 (escala em Frankfurt das 11h30 
às 15h05). Chegada a Sófia pelas 
18h15, assistência e transporte para 
o hotel no centro da cidade. Jantar e 
alojamento no Hotel Anel 5*. 

 
2.º Dia | 23 maio
Sófia | Rila | Sófia (200Kms)
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro a Sófia, a capital búlgara 
e Rila, incluindo o almoço. No centro 
da cidade iremos conhecer um pouco 
mais da história desta capital e admirar 
os seus principais locais: a Catedral 

de Alexander Nevski (entrada) que 
domina a cidade, a Igreja de S. Jorge 
(entrada) que é o monumento bizan-
tino melhor preservado da cidade, 
a Igreja russa de S. Nicolau (entra-
da), a Igreja-catedral Sveta Nedelya 
(entrada) e a Mesquita Banya Bashi. 
Sófia é também famosa pelas suas 
fontes minerais e jardins de grande 
vegetação. Durante a tarde, visita 
às montanhas de Rila, localizadas a 
cerca de 140Kms da capital e as mais 
elevadas da península balcânica. Visita 
do Museu e Igreja do Mosteiro Rila. 
Fundado no século X pelos segui-
dores do santo eremita Ivan Rilsky, é 
um espetáculo para os olhos e para a 
alma; considerado Património Histó-
rico Mundial pela UNESCO, é o mais 
notável e grandioso santuário Cristão 
da Bulgária e, ao longo dos séculos, foi 
palco do desenvolvimento de ideias e 
intensas atividades espirituais e edu-

cativas. Após um grande incêndio, o 
mosteiro foi totalmente reconstruído 
no século XIX. Regresso a Sófia, jantar 
em restaurante local. Alojamento no 
Hotel Anel 5*.

3.º Dia | 24 maio
Sófia | Plovdiv | Veliko Tarnovo 
(361 Kms)
Pequeno-almoço, partida de Sófia 

em direção à segunda maior cidade 
búlgara: Plovdiv. Visita da cidade de 
Plovdiv, Capital Europeia da Cultura 
em 2019. Durante o Império Romano 
era chamada de “Trimontium” que 
significa “cidade das três montanhas”  
devido à sua localização no alto das 
mesmas (somente a parte “velha”). 
A sua arquitetura é uma mistura das 
influências do Período Romano e 
Renascentista do século XIX. Visita do 
Teatro e Fórum Romano, com as suas 
imponentes muralhas que datam do 

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

22 M A I O  |  1  J U N H O

€ 1.560       

€ 1.825       
Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest ResortLacu Rosu Piatra Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Sibiu

Curtea de Arges

Bucareste

Veliko TarnovoSóa

Plovdiv

Roménia

Malaca
Bulgár ia
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séc. II A.C. Após a visita, continuação 
da viagem em direção a Veliko Tarno-
vo. Almoço durante as visitas. Jantar. 
Alojamento no Yantra Grand Hotel 4*.

4.º Dia | 25 maio
Veliko Tarnovo |  Ruse | Bucareste 
(185Kms) 
Pequeno-almoço. Visita de Veliko 

Tarnovo, provavelmente a cidade 
mais espetacular de toda a Bulgária. 
Construída nas montanhas, está 
repleta de ruínas da antiga cidadela 
medieval de Tsarevets, residência da 
família real na época. Visita da Forta-
leza de Tsarevets. Veliko Tarnovo foi a 
capital medieval do país até ao final da 
opressão Otomana em 1396. Passeio 
pela rua dos mais antigos comercian-
tes de artesanato local – Samovodska 
Charshia. Após as visitas, saída para 
Ruse, onde nos esperam o autocarro e 
guia romenos. Almoço e continuação 

da viagem em direção a Bucareste, 
também conhecida como “Pequena 
Paris do Leste”, fundada em 1459 nas 
margens do rio Dambovita. À chega-
da, visita panorâmica à capital romena. 
Passaremos pelo Arco do Triunfo, pela 
Praça Vitória onde se encontra a sede 
do governo romeno e pela Praça 
da Revolução onde foi derrubado o 
ditador Nicolae Ceausescu. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no 
Hotel Mercure Bucharest 4* ou similar.

5.º Dia | 26 maio
Bucareste | Curtea de Arges
Vale de Olt | Cozia / Sibiu (300kms)
Pequeno-almoço. Saída em direção 

a Curtea de Arges, a primeira capital da 
região de Valáquia, assim denominada 
desde 1330. A partir de 1359 tornou-
-se também o centro religioso da re-
gião, mas entrou em decadência após 
a mudança da capital para Targoviste. 

Visita do Mosteiro de Curtea de Arges 
(entrada incluída) construído entre 
1512-1517, considerado um dos mais 
famosos monumentos arquitetónicos 
da região. Almoço durante as visitas. 
Continuação de viagem pelo Vale de 
Olt e através dos Cárpatos, até Sibiu, 
com uma breve paragem em Cozia 
para visitar o seu mosteiro local (en-
trada incluída) datado de 1388 e de 
grande importância para a história 
da Valáquia. 

Chegada a Sibiu, Capital Europeia 
da Cultura em 2007, para visita do 
centro antigo da cidade de Sibiu, uma 
das cidades mais ricas da região, cons-
truída por saxónicos. Durante esta 
visita pedestre ao centro, passaremos 
pelos principais locais de interesse tais 
como: a Catedral Católica de estilo 
barroco, a Ponte de Liar, a Praça Antiga 
e a Igreja Evangélica construída no séc. 
XIV no local de uma outra antiga igreja 
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românica. Jantar e alojamento no 
Hotel Ramada 4*. 

6.º Dia | 27 maio
Sibiu | Sighisoara | Biertran
| Piatra Neamt (300kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

Sighisoara. Chegada e início da 
visita da fortaleza de Sighisoara, 
tratando-se da cidade-fortaleza mais 
bem preservada da Europa da época 
medieval, remontando ao século XIII, 
protegida pela UNESCO. Aqui desta-
camos a Torre do Relógio (entrada 
incluída) com 64m de altura e o seu 
Museu de Armas Medievais e Sala 
da Tortura (entrada incluída). A Es-
cadaria Coberta, a casa onde nasceu 
o Conde Drácula e a antiga Igreja 
da Colina (a mais antiga construção 
de Sighisoara). Continuação para 
Biertran, antigo bispado, onde visi-
taremos a Igreja Fortificada de estilo 
gótico. Almoço em restaurante local 
durante as visitas.  Ao final da tarde, 
chegada a Piatra Neamt, antiga capi-
tal da Moldávia do príncipe Estevão, 
o Grande. Jantar e alojamento no 
Hotel Central Plaza 4*.

7.º Dia | 28 maio
Piatra Neamt (240Kms) 
Pequeno-almoço. Saída para a re-

gião de Bucovina, situada a norte de 
Piatra Neamt, no extremo norte do 
país, é especialmente conhecida pe-
los seus mosteiros pintados nas pa-
redes exteriores com belos frescos 
dos sécs. XV e XVI, representando 
santos e profetas, cenas da vida de 

Jesus, imagens de anjos e demónios, 
paraíso e inferno. Durante a visita 
que realizaremos hoje, visitaremos 
o Mosteiro de Voronet (construído 
em 1487 por Estevão o Grande) e 
o Mosteiro de Agapia (construído 
entre 1642 e 1644 por Vasile Lupo). 
Dependendo do tempo disponível, 
poderemos ainda visitar os Mos-
teiros de Sucevita e/ou Moldovita. 
Almoço durante as visitas.

Ao final da tarde, regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.

8.º Dia | 29 maio
Piatra Neamt | Bicaz | Lacu Rosu
| Brasov (247Kms)  
Pequeno-almoço. Partida para Sul, 

atravessando a Garganta de Bicaz, 
com almoço durante o percurso. 
Breve paragem em Lacu Rosu. Con-
tinuação de viagem com destino a 
Brasov. Passeio pelo centro antigo 
da cidade, com visita à Igreja de S. 
Nicolau e à primeira escola romena.

Após a visita, transporte para o 
hotel. Jantar em restaurante local. 
Alojamento no Hotel Aro Palace 5*.

9.º Dia | 30 maio
Brasov | Bran | Sinaia | Bucareste 
(202Kms)
Pequeno-almoço. Visita da Igreja 

Negra, maior monumento religioso 
de estilo gótico do país e do sudoeste 
da Europa, o qual funciona como 
museu e tem um órgão de 4000 
tubos e uma rica coleção de tapetes 
da Anatólia. Partida de Brasov em 
direção a Bran para visita da cidade. 
Visita do Castelo de Bran, onde dizem 
que terá vivido Vlad Tepes, a fonte 
de inspiração para a personagem da 
lenda Drácula. Continuação depois 
até Sinaia, a mais famosa estância 
de montanha da Roménia, também 
conhecida como a “Pérola dos Cárpa-
tos”, passando a fronteira da Roménia 
para a Bulgária. Aqui visitaremos o 
famoso Castelo-Palácio de Peles, 
que é, sem dúvida, o mais magnífico 
castelo romeno. Antiga residência de 
Verão do Rei Carol, foi construído no 
final do séc. XIX em madeira, pedra, 
mármores e tijolo, numa combinação 
entre os estilos renascentista alemão 
e renascentistas inglês e italiano, e 
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O preço inclui: 
n  Passagem aérea em voos Lufthansa Lisboa / Sofia + Bucareste / 

Lisboa, via Frankfurt, em classe económica;
n  Taxas de segurança, aeroporto e combustível (€115 à data de 

23/09/19, valor a reconfirmar à data de emissão); 
n  Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
n  Estadia de 10 noites em hotéis de 4* / 5* (os mencionados ou 

similares) incluindo o pequeno-almoço diário; 
n  Pensão completa do jantar do 1.º dia ao almoço do último dia, num 

total de 20 refeições conforme mencionado no programa, incluindo 
água às refeições e um jantar com espetáculo de folclore; 

n  Uma garrafa de água por pessoa às refeições; 
n  Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em 

português durante todo o circuito;
n  Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até 

Lisboa;
n  Todas as visitas e entradas nos monumentos com visitas realizadas 

no seu interior, como seja: 
Catedral Alexander Nevski de Sófia; Igreja-Catedral Sveta Nedelya; 
Mosteiro de Rila (mosteiro e museu) – Património Mundial pela 
Unesco; Teatro Romano de Plovdiv; Fortaleza de Tsarevets em Veliko 
Tarnovo; Mosteiro de Curtea de Arges; Mosteiro de Cozia; Centro 
Histórico de Sighisoara – Património Mundial pela Unesco; Museu 
de História de Sighisoara (incl.Torre do Relógio, Museu das Armas 
e Câmara de Tortura); Fortaleza de Biertran, Igreja Negra de Brasov; 
Primeira Escola Romena em Brasov;Igreja de São Nicolau em Bra-
sov; Castelo de Bran; Mosteiros de Bucovina (Voronet Património 
Mundial pela Unesco e Agapia); Castelo de Peles; Mosteiro de Sinaia; 
Parlamento em Bucareste;

n  Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 
23/09/2019;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000;
n  Gratificações a guias e motoristas;
n  Serviço de bagageiros (1 mala por pessoa);
n  Bolsa e livro de viagem com informações detalhadas sobre a viagem 

e o destino.

O preço não inclui:
n  Quaisquer serviços não mencionados na rubrica  “O preço inclui” e 

extras efetuados durante a estadia tais como telefonemas, minibar, 
lavandaria, bebidas durante as refeições, gratificações de bordo (não 
obrigatórias).

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados 
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade 
mínima de 6 meses após início da data da viagem.

ainda barroco alemão, rococó, his-
pano-mourisco e turco. Visitaremos 
ainda o Mosteiro de Sinaia, construído 
em 1695 num estilo muito caracterís-
tico romeno: Brancovenesc. Almoço 
e continuação da viagem em direção 
Bucareste. Chegada a Bucareste ao 
final do dia. Jantar de despedida em 
restaurante local acompanhado de 
músicas e danças folclóricas. Regresso 
ao hotel e alojamento no Hotel Mer-
cure Bucharest 4* ou similar.

 
10.º Dia | 31 maio
Bucareste
Pequeno-almoço. Visita da cidade 

de Bucareste, incluindo o almoço. 
Durante esta visita da cidade, te-
remos oportunidade de admirar 
alguns dos maiores centros de in-
teresse da cidade, começando pelo 
imponente Palácio do Parlamento, 
antigamente denominado “A Casa 
do Povo”, e o segundo maior edifício 
do mundo a seguir ao Pentágono, 
com uma impressionante área de 
65.000m2, mais de 1.000 salas, 2 
parques subterrâneos e, alegada-
mente, um bunker nuclear. Foram 
utilizados, para a sua construção, 1 
milhão de metros cúbicos de már-
more, mais de 700.000 toneladas de 
aço e bronze, e 3.500 toneladas de 
vidro. Jantar e alojamento no Hotel 
Mercure Bucharest 4* ou similar. 

11.º Dia | 1 junho
Bucareste / Lisboa
Pequeno-almoço. Dia inteiramente 

livre em Bucareste para passear pela 
cidade ou efetuar algumas visitas 
adicionais mais detalhadas ao gosto 
de cada passageiro. O/A guia-acom-
panhante OASIStravel estará natu-
ralmente disponível para dar todo o 
apoio sobre os locais a visitar. Almoço. 
Em hora a combinar, transporte do 
hotel para o aeroporto Henry Coan-
da, em Bucareste. Formalidades de 
embarque e partida às 18h30 em voo 
regular Lufthansa com destino a Por-
tugal, via Frankfurt. Escala das 19h55 
às 21h40 e chegada ao aeroporto de 
Lisboa pelas 23h40.
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1.º Dia | 3 junho
Lisboa | Estocolmo 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida 
e embarque às 07h30 com destino 
a Estocolmo, via Frankfurt. Che-
gada pelas 15h15, assistência nas 
formalidades de desembarque e 

transfer ao hotel. Jantar. Alojamen-
to no Hotel Courtyard by Marriott 
Stockholm ou similar.

2.º Dia | 4 junho
Estocolmo 
Pequeno-almoço. Visita à capital 

da Suécia, cidade conhecida como 

a “Veneza do Norte” por estar cons-
truída sobre 14 pequenas ilhas de 
um vasto arquipélago que conta 
com cerca de 24.000 ilhas. Pano-
râmica pelos principais pontos da 
cidade, com visita interior à Câmara 
Municipal, onde todos os anos se 
realiza a cerimónia de entrega dos 

Escandinávia e Fiordes   da Noruega

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

3 |  11  |   J U N H O

€ 2.360       

€ 2.820       Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest Resort

Malaca

Pollfoss
Lom

Geiranger

Lillehmmer

Oslo

Geilo

VoringfossenHardangerord

Bergen

Skey
Briksdal

Voss

Stalheim Flam

Loen

Gudvangen

Estocolmo
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prémios Nobel, Edifício da Ópera, 
Palácio Real, Grand Hotel, Parlamen-
to e Cidade Nova. Visita a Gamla 
Stan, com a Catedral, ruelas típicas 
e o Render da Guarda no Palácio 
Real (caso se realize). Visita ao Mu-
seu do Vasa, navio de guerra sueco 
naufragado na viagem inaugural. 

Almoço durante as visitas. Jantar. 
Alojamento.

3.º Dia | 5 junho
Estocolmo | Lillehammer (620 Kms)
Pequeno-almoço. Partida em 

direção a Lilehammer. Situada junto 
ao lago Mjosa, o maior da Noruega, 

Lillehammer é um dos centros de 
esqui mais conhecidos da Escan-
dinávia e ficou célebre pelos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 1994. 
Almoço durante o percurso. Breve 
visita. Jantar. 

Alojamento no Hotel Scandic 
Hafjell ou similar.

Escandinávia e Fiordes   da Noruega
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4.º Dia | 6 junho
Lillehammer | Lom | Pollfoss 
| Geiranger | Loen (430 Kms)
Pequeno-almoço. Viagem através 

do vale de Gudbrandsdalen, com as 
suas povoações rurais e ligadas à len-
da de Peer Gynt. Passagem por Otta 
e chegada a Lom. Paragem e tempo 
para visita a esta bonita povoação 
encravada entre altas montanhas, 
com a sua Stavkyrkje. Continuação 
por Pollfoss. Almoço. Prossegui-
mento para Geiranger pela Estrada 
das Águias e embarque em cruzeiro 
pelo Geirangerfjord, que, situado 
entre as majestosas montanhas e 
infinitas cascatas, entre elas “As Sete 
Irmãs” e o “Véu Nupcial”, possui um 
característico formato em “S” e está 
classificado como Património da 
Humanidade pela UNESCO. Desem-
barque em Hellesylt e continuação 
até Loen, cidade situada nas margens 
do Nordfjord. Jantar. Alojamento no 
Hotel Loenfjord ou similar.

5.º Dia | 7 junho
Loen | Briksdal | Skey | Flam 
| Stalheim (280 Kms)
Pequeno-almoço. Saída com des-

tino a Briksdal, no Parque Nacional 
de Jostedalsbreen, onde se encontra 

o maior glaciar da Europa, com 500 
km2 de superfície e camadas de gelo 
de 700 m de espessura. Excursão, a 
pé, ao Glaciar de Briksdal. Continua-
ção para Skey. Almoço. Prossegui-
mento para Flam, pitoresca povoação 
entre montanhas e junto ao Aurland 
Fiorde. Passeio no comboio mais 
famoso da Escandinávia – Flamsbana, 
na zona de Flam, que é reconhecido 
a nível mundial pela engenharia 
norueguesa e atravessa vales com 
paisagens incríveis. Continuação 
para Stalheim. Jantar. Alojamento no 
Hotel Stalheim ou similar.

6.º Dia | 8 junho
6º Dia • Stalheim – Flam (Cruzei-

ro) – Gudvangen – Voss – Bergen 
(180 Kms)

Pequeno-almoço. Saída para em-
barque e navegação pelo Sognefjord, 
o Fiorde dos Sonhos, conhecido 
como o “rei dos fiordes” e considera-
do o maior do mundo, com os seus 
204 km de comprimento e 1.308 me-
tros de profundidade. Desembarque 
em Gudvangen e continuação por 
Voss até Bergen. Almoço no percur-
so. Chegada a Bergen e apresenta-
ção da cidade. Subida ao funicular 
“Floibanen” para uma panorâmica 

de Bergen e visita ao mercado do 
peixe e das flores. Tempo livre. Jantar. 
Alojamento no Hotel Scandic Bergen 
City ou similar.

7.º Dia | 9 junho
Bergen | Hardangerfjord
 | Voringfossen | Geilo (300 Kms)
Pequeno-almoço. Manhã dedica-

da à visita a Bergen, capital da região 
dos fiordes. Antiga capital e segunda 
maior cidade do país, integrou tam-
bém a Liga Hanseática e foi sempre 
uma porta de entrada para os fior-
des. É uma joia protegida por sete 
montanhas, sete fiordes e pelo mar. 
Especial destaque para Bryggen, 
o antigo centro de comércio da 
cidade, onde os barcos atracavam, 
classificado como Património da Hu-
manidade pela UNESCO. Destaque 
ainda para as igrejas e visita à casa 
do famoso compositor Edvard Grieg. 
Após o almoço, percorreremos a 
estrada panorâmica que bordeia 
o Hardangerfjord, com paisagens 
incríveis. Visita à fantástica catarata 
de Voring. Subida para o planalto 
Hardanger Vidda, a 1.800 metros de 
altitude, um dos parques naturais 
mais famosos da Noruega, que sur-
preende pela sua vegetação, lagoas 
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O preço inclui:
n Assistência nas formalidades de embarque;

n Passagem aérea em classe económica, em voo regular Lufthansa, com 
direito a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (€95): Lisboa/Frankfurt (duração aproximada 
03h00) – Frankfurt/Estocolmo (duração aproximada 02h05) – Oslo/Frank-
furt (duração aproximada 02h05) – Frankfurt/Lisboa (duração aproximada 
03h00);

n Circuito em autocarro de turismo;

n Passeio no comboio Flamsbana; 

n Travessias de ferryboat mencionadas e cruzeiros nos Fiordes (Geirangerfjord 
e Sognefjord); 

n Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;

n Movimento de malas nos hotéis – 1 mala por pessoa; 

n Pensão completa, desde o jantar do 1.º dia ao almoço do último (8 almoços 
e 8 jantares) no total de 16 refeições;

n Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n Guia local falando Português ou Espanhol para as visitas de Estocolmo, 
Bergen e Oslo;

n Entrada na Câmara Municipal e Museu do Vasa em Estocolmo, Casa / Museu 
Grieg, Funicular em Bergen e Museu Viking em Oslo;

n Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000.

O preço não inclui:
n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter pessoal e tudo o que não estiver mencionado 
como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas 
datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

e rios, em direção a Geilo. Chegada a 
este pitoresco povoado convertido 
ao turismo. Jantar. Alojamento no 
Hotel Bardola ou similar.

8.º Dia | 10 junho
Geilo | Oslo (220 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Oslo. Almoço, seguido de visita à 
antiga capital Viking, com panorâ-
mica pelos principais monumentos: 
Câmara Municipal (onde se realiza 
a entrega do Prémio Nobel da Paz); 
Fortaleza de Akershus; Catedral; 
Ministérios; Palácio Real; Gran Ho-
tel; Edifício da Ópera, entre outros. 
Visita ao Parque Frogner, com as 
impressionantes esculturas de Gus-
tav Vigeland; Península de Bigdoy; 
Museu de Barcos Vikings; e centro da 
cidade. Jantar. Alojamento no Thon 
Hotel Oslofjord ou similar.

9.º Dia | 11 junho
Oslo | Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo livre 

com acompanhamento do nosso 
guia. Almoço. Em horário a com-
binar localmente, transfer ao aero-
porto para embarque às 16h05 em 
voo regular com destino a Lisboa, 
via Frankfurt. Chegada pelas 23h05. 
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1.º Dia | 9 julho
Lisboa | Munique 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque no voo 
TP 558 e partida pelas 08h50 em 
voo TAP Air Portugal com destino a 
Munique. Refeição a bordo. Chegada 
a Munique pelas 12h50. Assistência 
local e transporte para o restaurante 
para almoçar. De tarde, visita pano-
râmica da cidade de Munique; Visita 
dos Jardins do Palácio das Ninfas 
(visita), a Vila Olímpica, a Câmara 
Municipal de Munique construída de 
1867 a 1909,  Marienplatz e a Igreja 
de Frauenkirche (visita),  Maximilian 
Strasse ou seja os Campos Elísios de 
Munique, Igreja de Saint Michel (visi-
ta) onde repousam os restos mortais 
de Luís II da Baviera, a Coluna de 
Maria, Ludwigstrasse, e Max Joseph 
Platz. Ao final do dia, espera-nos uma 

“noite bávara” na mais famosa cerve-
jaria alemã, a Hofbrauhaus, onde o 
jantar é acompanhado por animação 
bávara. Alojamento no Hotel Carat de 
Munique 4* ou similar.

2.º Dia | 10 julho
Munique | Neuschwanstein 
| Oberammergau | Abadia de Ettal 
| Innsbrück (255 kms)
Pequeno-almoço. Visita do Castelo 

de Neuschwanstein, construído por 
Luís II, conhecido como o Rei Louco. 
Construído entre 1869 e 1886 e à 
semelhança dos castelos medievais 
dos cavaleiros alemães neo-român-
ticos, o resultado foi um palácio que 
parece surgir subitamente de um 
conto de fadas. Este foi o castelo que 
serviu de inspiração a Walt Disney 
para a construção do Castelo da 
Bela Adormecida na Disneyland. As 
divisões do palácio estão ricamente 

decoradas com cenas relativas a 
lendas medievais. Almoço. De tarde, 
continuação da viagem para a aldeia 
de Oberammergau, afamada pelas 
casas pintadas e pelo seu trabalho 
em madeira. A localização do pa-
lácio, próximo da Abadia de Ettal, 
representa uma vez mais um ponto 
interessante. Devido à sua arquite-
tura, Luís II viu a igreja do mosteiro 
como a sala onde o Santo Graal esta-
va preservado. Este facto liga a ideia 
de um palácio barroco com a de um 
castelo medieval, como o Castelo 
de Neuschwanstein, e recorda as 
óperas de Richard Wagner, de quem 
Luís II era patrono. Segue-se a visita 
da Igreja do Mosteiro Beneditino de 
Ettal, fundado em 1330. Continuação 
para Innsbruck. Chegada ao Hotel 
Ramada Innsbrück 4* ou similar. 
Jantar no hotel ou em restaurante. 
Alojamento.

Munique e Áustria

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

9 |15 |  J U L H O

€ 1.925   

€ 2.315       
Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest Resort

Malaca

Melk VienaMunique

Fussen Oberammergau

Kitzbuhel

Salzburgo Sank Wofgang
im Salzkammergut

Innsbruck
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3.º Dia | 11 julho
Innsbrück
Pequeno-almoço. Dia inteiramen-

te dedicado à visita de Innsbruck 
e seus arredores. Especialmente 
conhecida pelas diversas estâncias 
de esqui que envolvem a cidade, 
Innsbruck tem também os seus 
atrativos históricos como o Palácio 
Imperial (visita), de estilo rococó, 
construído no reinado da imperatriz 
Maria Teresa; a Torre da Cidade ou 
Stadtturm; a Catedral também de 
estilo rococó edificada sobre restos 
góticos; entre outros. Subida no 
Teleférico Nordkettenbahn que leva 
os visitantes do centro de Innsbruck 
para um mundo de paisagens espe-
taculares, incríveis trilhos alpinos e 
famosas áreas de esqui. Almoço em 
restaurante na montanha. Jantar no 
hotel ou em restaurante e saída para 
assistir ao show Tirolês da Família 

Gundolf. Trata-se de um grupo de 
músicos que retratam o Folclore Ti-
rolês há já alguns anos em Innsbrück. 
A tradição musical data do tempo 
do avô, Kurt Gundolf Senior e hoje 
os fundadores do grupo Franz, Ernst 
e Kurt Gundolf Junior e suas famílias 
organizam Noites Tirolesas em toda 
a cidade de Innsbrück. Regresso ao 
hotel. Alojamento. 

4.º Dia |12 julho
Innsbruck | Kitzbuhel | Salzburg 
(174 kms)
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção a Kitzbuhel e visita desta típica 
aldeia. Continuação a Salzburg, ca-
pital da província homónima, e que 
se encontra na orla setentrional dos 
Alpes orientais, quase no centro da 
Áustria. Almoço. Visita desta cidade 
que surgiu como algo realmente 
especial. A cidade foi durante muito 

tempo um local de inspirações ar-
tísticas, ponto de encontro entre as 
influências do norte e sul da Europa. 
O encanto natural da sua posição 
atraiu os Romanos há mais de 2000 
anos e o apreciado sal das minas da 
sua região fez prosperar o Bispado de 
Salzburgo na primeira parte da Ida-
de Média. A 27 de Janeiro de 1756, 
Wolfgang Amadeus Mozart, nasceu 
no n.º 9 de Getreidegasse, uma rua 
que hoje é uma das zonas pedonais 
mais atrativas.  Visita com destaque 
para a casa natal de Mozart (visita) 
a Fortaleza de Salzburgo (visita) e 
a sua Catedral, e passagem pelo 
Festspielhaus de Salzburg (o Palácio 
onde se realiza o Festival de Verão de 
Salzburgo) e pelos Jardins Mirabel. 
Poucas cidades guardam tão boas 
e bem preservadas memórias dos 
filmes que inspiraram, como Salz-
burgo. O importante é descobrir esta 
magnífica cidade austríaca e será 
certamente ao som da música, seja 
da do Coração, de Mozart ou outra 
qualquer mais moderna. Chegada 
ao Grand Hotel Wyndham Salzburg 
Conference 4* ou similar. Jantar no 
hotel ou em restaurante. Alojamento.

5.º Dia |13 julho
Salzburg | St. Wolfgang | Melk 

(272 Kms) | Viena (87 kms)
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção a St. Wolfgang situada na mar-
gem do Wolfgangsee. Visita da igreja 
e continuação com destino a Melk 
para visita da Abadia que inspirou 
Umberto Eco no livro “O Nome da 
Rosa”. Almoço durante o percurso. 
De tarde, continuação para Viena, 
passando pelas típicas povoações 
de província desta região. Chegada a 
Viena e alojamento no Hotel Arcotel 
Kaiserwasser 4* ou similar. À noite, 
saída para jantar numa taberna 
típica de Grinzing  (Heurigens) com 
música folclórica. Regresso ao Hotel 
e alojamento.
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O preço inclui:

n  Passagem aérea Lisboa / Munique e Viena / Lisboa em voos regulares 
TAP Air Portugal  com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;

n  Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 

n  7 dias / 6 noites de alojamento em hotéis de categoria ( 4*) incluindo 
o pequeno-almoço diário;

n  Programa em regime de pensão completa, desde o almoço do 1.º 
dia, ao jantar do 6.º dia, num total de 12 refeições;

n  Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito; 

n  Visitas acompanhadas por guias locais em espanhol ou português, 
incluindo as seguintes entradas: Jardins do Palácio das Ninfas – Mu-
nique; Igreja Frauenkirche - Munique; Igreja Saint Michel – Munique; 
Castelo de Neuschwanstein, Abadia de Ettal; Palácio Imperial de 
Innsbruck, Funicular de Nordkettenbahn em Innsbruck; Casa Natal 
de Mozart, Fortaleza e Funicular de Salzburg; Catedral de Salzburg; 
Igreja de St. Wolfgang; Abadia de Melk; Palácio Imperial Hofburg em 
Viena; Catedral de Santo Estevão; Palácio Schonbrunn;

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 30.000.

n  Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de €131,90 por 
pessoa, à data de 11.09.2019 (valor sujeito a reconfirmação na altura 
da emissão da documentação); 

n  Acompanhamento por representante Tryvel ;

n  Bolsa de documentação e saco Tryvel;

n  Gratificações a guias e motoristas;

n  Bagageiros nos hotéis;

n  Auriculares durante todo o percurso.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente menciona-
dos no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefone-
mas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.).

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados 
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade 
mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

6.º Dia |14 julho
Viena 
Pequeno-almoço. Visita da cida-

de banhada pelo Danúbio, antiga 
capital do Império Austro-Húngaro. 
No centro de Viena podemos loca-
lizar a antiga cidade imperial, com 
o Palácio Imperial Hofburg (visita), 
residência dos Imperadores, Ópera 
(visita), e o Monumento de Maria 
Teresa. Passagem ainda pela Rings-
trasse, pelo  Parlamento e o Museu 
de Belas Artes e Ciências Naturais. 
Visita da Catedral de St. Estevão. Al-
moço em restaurante local e passeio 
a pé na zona pedonal da cidade. De 
tarde, visita do Palácio de Schön-
brunn, antigo pavilhão de caça que 
foi transformado ao longo do séc. 
XVII em palácio. O seu atual aspeto 
rococó deve-se aos planos de Fisher 
von Erlach e Nicolas Pacassi durante 
o reinado da Imperatriz Maria Teresa. 
Schönbrunn era a residência de Ve-
rão dos Habsburgo. Foi neste palácio 
que tiveram lugar alguns aconteci-
mentos históricos importantes tais 
como o Congresso de Viena (1814). 
Foi aqui que Napoleão instalou o seu 
quartel-general em 1805. Dispõe 
de 40 dependências imperiais em 
estilo rococó que constitui, com os 
seus dourados, frescos, mobiliário, 
monumentais estufas e grandes 
espelhos, um reflexo fiel dos gostos 
artísticos da época. De mencionar, 
ainda, o extenso parque de 120 
hectares, com os seus jardins em 
estilo francês. Jantar no hotel. Saída 
para concerto de valsas vienenses 
no Kursalon de Viena com uma 
bebida incluída. Regresso ao Hotel 
e alojamento.

7.º Dia |15 julho
Viena | Lisboa 
Pequeno-almoço. Tempo livre na 

cidade e transfer para o aeroporto de 
Viena. Assistência nas formalidades 
de embarque. Regresso a Lisboa em 
voo TAP Air Portugal pelas 13h25 (voo 
TP 1271). Refeição a bordo. Chegada 
a Lisboa ao aeroporto Humberto 
Delgado pelas 16h00.
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Irlanda - A Ilha Esmeralda

1.º Dia | 18 julho
Dublin 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Embarque às 07h05 com destino 
a Dublin. Chegada pelas 09h50 à 
capital irlandesa, cidade fundada 
em princípios do séc. IX como um 
dos maiores assentamentos vikings 
fora da Escandinávia. Desde então, 

sofreu guerras e conflitos e conheceu 
épocas de esplendor até que, no séc. 
XX, conseguiu definir a sua própria 
identidade. Hoje é uma cidade prós-
pera e moderna, rica em história e or-
gulhosa do seu passado. Assistência 
nas formalidades de desembarque e 
início das visitas pelo Phoenix Park, 
o maior parque de cidade da Europa 
com um muro de 11 km, local de en-

contro e descontração de dubliners e 
turistas, e onde se realizaram as con-
centrações de aproximadamente um 
milhão de pessoas nas visitas do Papa 
João Paulo II, em 1979, e do Papa 
Francisco, em 2018. Almoço. Conti-
nuação para a Guinness Storehouse, 
fundada em 1759, onde visitaremos 
o museu interativo que explica o pro-
cesso de fabricação da cerveja stout 

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

18 |25 |  J U L H O
€ 1.935   

€ 2.365       

Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Calçada dos Gigantes

BelfastDonegal

Sligo

Connemara
Clifden

Galway

Cliffs of Moher
Bunratty

Cork Middleton

Cashel

Londonderry

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest Resort

Malaca

Dublin
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mais consumida no mundo. Jantar. 
Alojamento no Hotel Riu Plaza The 
Gresham Dublin 4* ou similar.

2.º Dia | 19 julho
Dublin
Pequeno-almoço. Visita pano-

râmica com passagem pelos jar-
dins, monumentos e edifícios mais 
emblemáticos da cidade: Castelo 
de Dublin, residência oficial dos 
representantes ingleses até 1922 
e, ainda hoje, usado em ocasiões 
de importância nacional; bairro 
georgiano, um dos mais elegantes 
da Europa do séc. XVIII; Catedral de 
São Patrício (visita interior); Christ 
Church, catedral mais antiga da 
Irlanda; O’Connell Street, a avenida 
mais importante e movimentada de 
Dublin; Trinity College, fundado em 
1592 pela Rainha Isabel I; e Temple 
Bar, zona boémia da cidade. Almo-
ço durante as visitas. Tempo livre 
para desfrutar da cidade. Jantar. 
Alojamento.

3.º Dia | 20 julho

Dublin | Cashel | Middleton | Cork 
(280 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

Cashel. Visita a um dos principais 
monumentos da Irlanda – a Rock 
of Cashel. Este baluarte rochoso foi 
o símbolo do poder real e clerical, 
por mais de um milénio. Almoço. 
Continuação para Middleton para 

visita à Destilaria da Jameson, o 
mais famoso whiskey da República 
da Irlanda, seguida de prova. Esta 
antiga destilaria, em funcionamento 
até 1975, é provavelmente a melhor 
e a mais fiel demonstração de todo 
o processo de elaboração do whis-
key na Europa. Partida para Cork, 
cidade atravessada pelo rio Lee, hoje 
dividido em dois canais principais. 
Panorâmica com destaque para a 
rua de São Patrício, uma ampla ave-
nida com proeminentes edifícios, a 
Câmara Municipal, a Catedral Cató-
lica de Santa Maria e a Catedral da 
Igreja da Irlanda de S. Finbarr. Jantar. 
Alojamento no Clayton Hotel Cork 
4* ou similar. 

4.º Dia | 21 julho
Cork | Bunratty | Cliffs of Moher
| Galway (260 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Bun-

ratty. Visita ao Castelo, datado do 
séc. XV e uma das maiores atrações 
turísticas da Irlanda. Visita também 
ao Bunratty Folk Park, um parque 
onde podemos admirar a recriação 
do dia-a-dia de um antigo povoado 
irlandês. Almoço. Continuação para os 
Penhascos de Moher. Estes penhascos 
elevam-se a uma altura de 200 metros 
acima do mar ao longo da costa, por 
8 km. Devido à sua impressionante 
beleza e grandiosidade, serviram 
já de cenário a várias produções 
cinematográficas e recebem cerca 

de um milhão de visitantes por ano. 
Continuação para Galway, cidade 
universitária onde encontramos, no 
seu centro histórico, ruas estreitas 
repletas de lojas e animados pubs. 
Jantar. Alojamento no Clayton Hotel 
Galway 4* ou similar.

5.º Dia | 22 julho
Galway | Connemara | Clifden 
| Sligo (260 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para a re-

gião do Parque Nacional de Conne-
mara, famoso pela beleza dos seus 
lagos, montanhas e turfeiras. Visita à 
Abadia de Kylemore, uma preciosa 
mansão neogótica, habitada desde 
1920 por freiras beneditinas vindas 
de Ypres, na Bélgica. Almoço. Con-
tinuação pela cidade de Clifden. 
Continuação para Sligo. Jantar. Alo-
jamento no The Glasshouse Hotel 4* 
ou similar.

6.º Dia | 23 julho
Sligo | Donegal | Londonderry 
| Belfast (250 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Donegal. Desfrute da belíssima 
paisagem que inspirou o poeta e 
dramaturgo W.B. Yeats, que se en-
contra sepultado no Cemitério de 
Drumclife, na Montanha de Benbul-
ben. Continuação para os penhascos 
de Slieve League conhecidos por 
serem considerados as falésias mais 
altas da Europa. Paragem para apre-
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ciar estas deslumbrantes paisagens 
costeiras. Prosseguimento para Lon-
donderry, a segunda maior cidade 
do Ulster. Em 546, S. Columbano 
fundou aqui um mosteiro, tendo 
apelidado o local de “Doire”, que 
viria mais tarde a transformar-se 
em “Derry”. Em 1613, a cidade foi 
essencialmente “colonizada” por 
um grémio londrino. Por esta razão 
incorporou-se o prefixo “London”. 
No entanto, a maioria dos irlandeses 
continua a chamar-lhe apenas Derry. 
Panorâmica pela cidade, passando 
por Guilhall, um imponente edifício 
neogótico do séc. XIX e um dos mais 
importantes da região; Diamond, a 
praça principal; e muralhas da cida-
de. Visita ao Memorial do Domingo 
Sangrento e às pinturas murais que 
celebrizaram a luta entre católicos e 
protestantes. Continuação para Bel-
fast. Após o jantar, passeio a pé ao 
Crown Licor Saloon, o pub mais em-
blemático da cidade. Alojamento no 
Clayton Hotel Belfast 4* ou similar. 

7.º Dia | 24 julho
Belfast | Calçada dos Gigantes 
| Belfast (305 Kms)
Pequeno-almoço. Saída com des-

tino à Calçada dos Gigantes, uma das 
maravilhas naturais da Irlanda. Visita a 
esta estrutura natural, constituída por 
mais de 37.000 colunas de basalto, 
formada há mais de 60 milhões de 
anos. Regresso a Belfast. Alojamento.

8.º Dia | 25 julho
Belfast | Dublin (avião) – Lisboa 
Pequeno-almoço. Visita panorâ-

mica à capital da Irlanda do Norte, 
com especial destaque para a Câ-
mara Municipal, edifício imponente 
que data de 1906; Ópera; Catedral 
de Santa Ana; Queen´s University, a 
universidade mais prestigiada da Ir-
landa do Norte; e os estaleiros navais 
Harland & Wolff, onde foi construído 
o Titanic, entre outros. Em horário a 
combinar localmente, transfer ao ae-
roporto de Dublin para embarque às 
17h30 em voo regular com destino a 
Lisboa. Chegada pelas 20h10. 

O preço inclui:

n  Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito 
a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (€45): Lisboa - Dublin (duração aproximada 
02h45); Dublin - Lisboa (duração aproximada 02h40); 

n  Assistência nas formalidades de embarque;

n  Circuito em autocarro de turismo;

n  Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares; 

n  Movimentos de malas nos hotéis – uma mala por pessoa; 

n  Pensão completa, desde o almoço do 1.º dia ao jantar do 7.º (7 almoços 
e 7 jantares) no total de 14 refeições;

n  Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n  Guia local falando Português ou Espanhol para a visita a Dublin;

n  Entrada na Catedral de S. Patrício e Guinness Storehouse em Dublin, 
Rock of Cashel, Destilaria da Jameson, Castelo de Bunratty, Penhascos 
de Moher, Abadia de Kylemore e Calçada dos Gigantes;

n  Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições; 

n  Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver men-
cionado como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para 
estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes
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1.º Dia | 14 setembro
Lisboa | Nice
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da parti-
da. Embarque em voo regular com 
destino a Nice. Chegada e assistência 
nas formalidades de desembarque. 
Almoço. Visita à capital da Cote d’Azur, 
com destaque para a Praça Massena e 

o Passeio dos Ingleses, a Avenida Mar-
ginal. Visita ao Museu Nacional Marc 
Chagall, que exibe a maior coleção 
de obras deste pintor, com telas, de-
senhos, esculturas, vitrais e mosaicos. 
Este edifício foi concebido para alber-
gar as 17 telas da “Mensagem Bíblica”. 
Jantar. Alojamento no Hotel Mercure 
Nice Centre Grimaldi 4* ou similar. 

2.º Dia | 15 setembro
Nice | Menton | Mónaco | Èze 
| Nice (60 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Men-

ton, cidade conhecida pelo seu 
Festival de Citrinos caracterizado por 
figuras elaboradas com laranjas e 
limões, ao longo dos seus jardins e 
ruas. Continuação para o Mónaco pela 

Côte d'Azur e Riviera Italiana

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

14 |20 | S E T E M B R O

€ 1.665   

€ 1.945       
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Côte d'Azur e Riviera Italiana

Media Cornija, estrada panorâmica 
com belas vistas sobre o Mediterrâ-
neo. Deixe-se deslumbrar por este 
Principado, pendurado num rochedo 
com cerca de 2 km2, um reduto de 
milionários e de jogadores de casino, 
paraíso fiscal e porto de iates transa-
tlânticos. Visita, a pé, à cidade antiga, 
com passagem pelo Museu Oceano-

gráfico, Jardins do Palácio, Catedral e 
Palácio dos Príncipes. Tempo livre para 
fotografar Monte Carlo do miradouro 
do palácio. Almoço durante as visitas. 
Regresso a Nice, passando por Eze, vila 
medieval localizada num pico rochoso 
com vista para o Mediterrâneo, que se 
desenvolveu em torno das ruínas do 
castelo. Jantar. Alojamento.

3.º Dia | 16 setembro
Nice | Cannes | Saint Paul de Vence 
| Grasse | Nice (125 Kms)
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção a Cannes, cidade onde se realiza 
um dos mais antigos e prestigiados 
festivais de cinema do mundo, o 
Festival de Cannes. Trata-se de um 
evento que conta já com 71 edições e 
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que é realizado no Palácio de Festivais 
e Congressos. Panorâmica pela ave-
nida Croisette. Prosseguimento para 
Saint Paul de Vence, uma cidade cujas 
muralhas foram mandadas construir 
por Francisco I. Localizada num 
afloramento rochoso, é certamente 
uma das cidades mais bonitas de 
Provence, local frequentado por fa-
mosos como Matisse, Chagall ou Yves 
Montand. Continuação para Grasse, 
capital mundial dos perfumes, co-
nhecida também como a “varanda 
do Mediterrâneo”. Visita ao Museu 
Internacional do Perfume, criado 
em 1989, que permite aos visitantes 
descobrir a história e originalidade 

da indústria dos perfumes. Destaque 
ainda para a Catedral de Notre Dame 
du Puy. Almoço durante as visitas. 
Regresso a Nice. Jantar. Alojamento.

4.º Dia | 17 setembro
Nice | Génova | Sestri Levante 
(250 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Gé-

nova, capital da Ligúria. Génova é 
uma cidade de várias facetas onde 
o presente e o passado, o moderno 
e o antigo combinam de forma 
harmoniosa. Visita pedonal ao cen-
tro histórico com destaque para o 
Palazzo Ducale, antiga residência do 
doge de Génova que atualmente 

funciona como centro de exposições 
e conta com algumas lojas, bares e 
restaurantes, a Catedral gótica de 
San Lorenzo construída entre os séc. 
XII e XIV, dedicada ao santo padroeiro 
da cidade São João Batista, a Piazza 
de Ferrari, principal praça da cidade 
com a majestosa fonte de bronze 
de 1936. Almoço durante as visitas. 
Continuação para Sestri Levante. 
Jantar. Alojamento no Hotel Grande 
Albergo 4* ou similar.

5.º Dia | 18 setembro
Sestri Levante | As Cinque Terre 
| Sestri Levante (170 Kms)
Pequeno-almoço. Visita pedonal 

por “Cinque Terre”. Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
e Riomaggiore são as cinco aldeias 
que dão nome àquela zona e se 
mantêm há séculos numa excelente 
localização virada para o mar. O velho 
carreiro Sentiero Azzurro, do qual é 
possível avistar as diversas vinhas que 
produzem o vinho branco seco da re-
gião “Cinque Terre”, liga as aldeias cada 
vez menos populosas através da costa. 
Passeio de comboio pelas aldeias. 
Almoço durante as visitas. Regresso 
a Sestri Levante. Jantar. Alojamento. 
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O preço inclui:

n  Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito 
a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, se-
gurança e combustível (€ 50): Lisboa/Nice (duração aproximada 02h25) 
– Milão/Lisboa (duração aproximada 02h35);

n  Assistência nas formalidades de embarque;

n  Circuito em autocarro de turismo;

n  Comboio nas Cinque Terre; 

n  Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;

n  Movimento de malas nos hotéis – uma mala por pessoa; 

n  Pensão completa, desde o almoço do 1.º dia ao almoço do último (7 
almoços e 6 jantares) no total de 13 refeições; 

n  Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n  Guia local falando Português ou Espanhol para a visita a Nice e Génova;

n  Entrada no Museu Nacional Marc Chagall em Nice, Museu Internacional 
do Perfume em Grasse e Catedral e Castelo Sforza em Milão; 

n  Cinque Terre Card;

n  Taxas de entrada nas cidades italianas;

n  Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencio-
nado como incluído.

Notas 
 Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

6.º Dia | 19 setembro
Sestri Levante | Golfo do Tigullio 
| Sestri Levante (105 Kms)
Pequeno-almoço. Dia dedicado 

ao Golfo de Tigullio que possui algu-
mas das paisagens mais fascinantes 
da Riviera Italiana estando delimita-
do a noroeste por Portofino e a su-
deste por Sestri Levante. Caminhada 
de cerca de 5 kms à beira-mar desde 
Santa Margherita, vila resultante da 
junção das antigas aldeias Pescino e 
Corte no séc. XIX, a Portofino, con-
siderado o mais famoso e elegante 
destino de férias da Ligúria. Almoço 
durante as visitas. Regresso a Sestri 
Levante. Jantar. Alojamento. 

7.º Dia | 20 setembro
Sestri Levante | Milão (Avião)
| Lisboa (240 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Mi-

lão. Visita à capital italiana da moda, 
dos negócios e das finanças, com 
destaque para a Catedral gótica, 
galerias Vittorio Emanuele e Castelo 
Sforza. Almoço durante as visitas. 
Tempo livre. Em horário a combinar 
localmente, transfer ao aeroporto 
para embarque em voo regular com 
destino a Lisboa. 
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Argentina e Chile

1.º Dia | 17 outubro
Lisboa | São Paulo | Buenos Aires
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque assistidas 
por um colaborador da Tryvel. Partida 
às 9h35 em voo regular Latam (voo 
LA 8147), com destino a São Paulo, 
16h30 – Chegada a São Paulo, tempo 
de escala e mudança de avião, 20h05 
- Continuação da viagem em voo 
Latam com destino a Buenos Aires 
(Voo LA 8014). Refeições a bordo, 
23h10 – Chegada a Buenos Aires. 
Assistência e transfer para o Hotel 
Scala 4* ou similar e alojamento.

 

2.º Dia | 18 outubro
Buenos Aires
Pequeno-almoço. Visita da cidade 

de Buenos Aires, com passagem 
na Av. 9 de Julho, o Teatro Colón, 
o Obelisco, a Diagonal e a Plaza de 
Mayo para visita da Catedral Me-
tropolitana. Nas proximidades da 
Casa Rosada, a Casa do Governo e 
do Cabildo. Visitaremos as ruas do 
Tango e o tradicional bairro de San 
Telmo e a zona do Parque Lazama 
a caminho de La Boca e aí nos de-
teremos nesta colorida secção da 
cidade onde anos atrás, imigrantes 
italianos adotaram como sua casa e 

é hoje local de importantes artistas. 
Passearemos pelo Caminito, visi-
tando galerias de artesanato com 
paragens para fotos. Passeio pelo 
porto de La Boca. Visitaremos Paler-
mo, bairro residencial com parques 
e elegantes edifícios. Finalmente na 
sofisticada Recoleta, um dos bairros 
mais exclusivos onde, entre outras 
atrações, encontramos o Museu 
Nacional de Belas Artes, a Igreja 
de Nossa Senhora do Pilar, junto 
a elegantes cafés e restaurantes. 
Almoço em restaurante, durante a 
visita. Passeio de barco no rio Tigre 
e tempo livre para últimos passeios 

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 4.820   

€ 5.595       

17|30| O U T U B R O
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Argentina e Chile

no centro de Buenos Aires. Regresso 
ao hotel.  Jantar em restaurante ou 
no hotel. Alojamento.

3.º Dia | 19 outubro
Buenos Aires | Colónia do Sacra-

mento | Buenos Aires
Pequeno-almoço. Transfer ao 

cais para embarque no Buque-
bus, atravessando o Rio da Plata 
até Colónia do Sacramento, uma 
cidade rica em história, a cidade 
mais antiga do Uruguai e que teve 
origem portuguesa. Visita desta 
cidade que foi fundada em 1680 
pelo português Manoel Lobo, no 

marco das constantes lutas entre 
Portugal e Espanha pelo domínio 
do Rio da Plata. Colonia está locali-
zada às margens do Rio da Plata e 
o Centro Histórico foi reconhecido 
pela UNESCO como Património da 
Humanidade. Almoço. Regresso 
no Buquebus a Buenos Aires. Para a 
despedida na Argentina, reservámos 
para esta noite um jantar com show 
de tango em restaurante. Ao ritmo 
das melodias de Gardel e Piazzola, 
bailarinos profissionais dão corpo ao 
mais puro tango, num espetáculo de 
grande sensualidade e beleza artísti-
ca.  Regresso ao hotel e alojamento.

4.º Dia | 20 outubro
Buenos Aires | Ushuaia
Pequeno-almoço. Transporte 

para o aeroporto e assistência nas 
formalidades de embarque. 06h35 
– Partida em voo das  Aerolineas Ar-
gentinas (Voo AR 1896) com destino 
a Ushuaia. Chegada pelas 10h10 e 
transporte para o Hotel Alto Andino 
4* ou similar.  Almoço. Saída para vi-
sita de meio-dia, ao Parque Nacional 
da Tierra del Fuego, onde faremos 
um passeio no famoso Comboio 
do Fim do Mundo, uma antiga e 
elegante formação de carruagens 
com amplas janelas, puxadas por 
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uma locomotora a vapor, e passeio 
de 8 km até ao Parque Nacional 
Tierra del Fuego, ao longo duma 
paisagem “desenhada” a machado 
pela mão dos antigos reclusos da 
ilha. Durante o trajeto podemos 
também observar a Cascata Maca-
rena, a Cascata do Rio Pipo e Puente 
Quemado. Continuação da viagem, 
em autopullman, pelo Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego, com destaque 
para a sua flora e fauna, suas colónias 
de castores e seus famosos diques, 
de coelhos e de visons, até chegar 

à Bahía de Lapataia, onde termina a 
Ruta Nacional 3. Regresso ao Hotel.  
Jantar e alojamento.

5.º Dia | 21 outubro
 Ushuaia
Pequeno-almoço. Saída para a 

excursão aos Lagos Escondido e 
Fagnano, para descobrir a fascinante 
geografia dos Andes Fueguinos e 
os picos das suas montanhas com 
cores matizadas pela presença do 
bosque no seu cume, seguindo até 
às margens dos lagos Escondido e 
Fagnano, um dos maiores da Amé-

rica do Sul. Almoço. Navegação no 
Canal Beagle. No percurso desfru-
taremos da paisagem que envolve 
o Canal – a cidade de Ushuaia e 
as montanhas – e navegaremos 
junto às pequenas ilhotas do Canal 
habitadas por lobos marinhos e 
pássaros, pinguins, contornando o 
farol do “fim do mundo” - Farol des 
Éclaireurs. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

6.º Dia | 22 outubro
Ushuaia | El Calafate
Pequeno-almoço. Transporte 

do hotel para o aeroporto, e pelas 
11h45, partida em voo das Aeroli-
neas Argentinas (Voo AR 1871) com 
destino a El Calafate. Chegada pelas 
13h05. Assistência e transporte até 
ao Hotel Terrazas del Calafate 4* ou 
similar. Almoço. Saída para visita ao 
Glaciar Perito Moreno, situado no 
Parque Nacional dos Glaciares. A sua 
magnitude e imponência assume 
papel principal entre os 350 glacia-
res que o compõem, possuindo uma 
superfície de aproximadamente 
210 km2, com 6 kms de largura, por 
35 kms de extensão e uma altura 
média de 75m, ultrapassando assim 
a dimensão da cidade de Buenos 
Aires. Um dos momentos mais 
belos da visita será o Safari Náutico 
em catamarã, aproximando-nos a 
cerca de 100 metros das paredes do 
Glaciar, para fotografar algumas das 
possíveis quedas de gelo (que pro-
vocam um ruído que se assemelha 
ao do trovão, ao embater nas águas 
do lago). A proximidade ainda dá 
maior impacto à imponência deste 
maravilhoso glaciar.  Regresso ao 
Hotel.  Jantar e alojamento.

7.º Dia | 23 outubro
El Calafate (Glaciares Upsala & 
Onelli)
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro ao Parque Natural dos 
Glaciares, onde se encontram os 
Glaciares Upsala e Spegazzini. O Par-
que Natural dos Glaciares, declarado 
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Património Natural da Humanidade 
pela UNESCO em 1981, na cordilhei-
ra dos Andes, é um enorme manto 
de neve denominado Campo de 
Gelo Patogénico. Numa superfície 
calculada em cerca de 14,300km2 
descem 47 glaciares dos quais 13 
pertencem ao Atlântico de norte 
a sul e se destacam os Glaciares de 
Upsala e Onelli. Almoço com "lun-
ch-box" incluído. No caminho de re-
gresso a El Calafate, paragem numa 
Estância Agro-pecuária Patagónica, 
onde num fantástico ecossistema 
faremos observação de aves, assis-
tiremos a uma tosquia de ovelhas 
e veremos os cães patagónicos a 
“manobrarem” rebanhos. Aqui será 
servido um lanche (à chegada)  e 
um jantar, sob a égide de um espe-
táculo de música e dança argentina, 
com uma magnífica vista sobre a 
natureza, com o Lago Argentino e 
o início da Cordilheira dos Andes 

de fundo. Regresso a El Calafate ao 
hotel.  Alojamento. 

8.º Dia | 24 outubro
El Calafate | Puerto Natales
(272 kms)
Pequeno-almoço. Viagem em 

autocarro de turismo até à fronteira 
com o Chile (Cancha Carrera- Cerro 
Castillo). Troca de autocarro e che-
gada a Puerto Natales. Almoço em 
restaurante durante o trajeto. Jantar 
e alojamento no Hotel Costaustralis 
4*ou similar.

9.º Dia | 25 outubro
Puerto Natales | Torres del Paine 
| Puerto Natales (120 kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

excursão de dia inteiro ao Parque 
Nacional das Torres del Paine, re-
serva mundial da Biosfera, onde 
encontraremos uma combinação 
de lagos, lagoas, cataratas, gelei-

ras, montanhas, as torres, que são 
o símbolo do parque e que são 
montanhas pontiagudas, animais, 
plantas, o lago Nordenskojold que 
banha com a sua colorida água de 
cor esmeralda a base da montanha 
maciça. O lago dá vida ao salto Gran-
de del Paine margeando o rio com 
o mesmo nome até ao lago Grey, 
um lugar rodeado por vegetação 
e ladeiras. Almoço “lunch-box”. 
Entrada na Caverna Milodon, um 
lugar muito bonito que está na 
ladeira do Cerro Benitez e no seu 
interior encontraremos a réplica do 
Milódon, um animal mamífero que 
foi extinto há cerca de 5000 anos. 
Regresso a Puerto Natales. Jantar e 
alojamento.

 
10.º Dia | 26 outubro
Puerto Natales
Pequeno-almoço. Transfer do 

hotel até ao porto para efetuar a 
navegação dos glaciares Balma-
ceda e Serrano e saída para um 
maravilhoso dia em Catamarã com 
almoço incluido. Navegação através 
do Seno da última Esperança até aos 
Glaciares Balmaceda e Serrano, nos 
quais se poderão observar os gelos 
milenários. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.
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O preço inclui:
n Passagem aérea em classe turística em voos regulares Latam para o per-

curso Lisboa / São Paulo / Buenos Aires + Punta Arenas / Santiago / São 
Paulo / Lisboa com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem de porão;

n Passagem aérea nos voos regulares das Aerolineas Argentinas para  
os percursos  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate, com direito ao 
transporte de 15 kgs de bagagem de porão;

n Taxas aeroportuárias, de segurança e combustíveis em vigor à data 
de (€ 112,02  - a reconfirmar e atualizar à data da emissão da docu-
mentação);

n Transporte privativo nos percursos aeroportos – hotéis - aeroportos;
n 14 dias / 12 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno-

-almoço em hotéis de 4*;
n Programa em pensão completa (22 refeições incluídas – sem bebidas);
n Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias locais; Visita de 

cidade de Buenos Aires; Travessia em Buquebus  Buenos Aires / Colonia 
do Sacramento / Buenos Aires; Visita de Colónia do Sacramento no 
Uruguay; Jantar com show de Tango em Buenos Aires; Passeio de barco 
no Rio Tigre; Entrada no Parque Nacional da Terra del Fuego; Passeio 
de comboio no Tren del Fin do Mundo; Visita dos Lagos Escondido e 
Fagnano; Navegação no Canal Beagle; Safari Náutico em Catamaran 
ao Glaciar Perito Moreno; Visita ao Parque Nacional dos Glaciares – 
Glaciares Upsala e Spegazzini; Visita com lanche e jantar numa estância 
agro-pecuária com espetáculo de música e folclore argentino; Entrada 
no Parque Nacional das Torres del Paine com visita da caverna Milodon; 
Visita de cidade de Santiago do Chile com entrada na Catedral e na 
Casa Museu de Pablo Neruda; Jantar com folclore e música Chilena; 

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 30.000.
n Bolsa Tryvel contendo informações sobre o destino e a viagem;
n Taxas hoteleiras, de serviços e IVA à data de 19.09.2019
n Bagageiros nos hóteis;
n Gratificações a guias e motoristas;
n Auriculares durante todo o percurso.

O preço não inclui:
n Bebidas às refeições;
n Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 

no presente itinerário e extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, 
minibar, lavandaria, etc.).

Notas
 Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para 
estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de sig-
nificativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar à agência de viagens o passaporte com a 
validade mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

11.º Dia | 27 outubro
Puerto Natales | Punta Arenas
| Santiago do Chile
Pequeno-almoço.Transporte do 

hotel para o aeroporto de Punta 
Arenas (245 kms) e embarque pelas 
15h29 em voo Latam (Voo LA 292) 
com destino a Santiago do Chile. 
Chegada pelas 18h51. Assistência e 
transfer para o Hotel Crowne Plaza 
4*ou similar. Jantar e alojamento.

 
12.º Dia | 28 outubro
Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Meio dia de 

visita de cidade, incluindo a visita 
à Casa-Museu de Pablo Neruda, 
acolhedora fonte de inspiração 
com vista sobre o Pacífico, conhe-
cida por “La Sebastiana”.  Santiago 
é uma cidade rica em arquitetura 
colonial espanhola, cujos exempla-
res se podem encontrar no edifício 
da Câmara Municipal, no edifício 
central dos Correios, na Catedral 
ou no Museu de História Natural, 
que foi outrora o Palácio das Cortes. 
Almoço. À noite, e para despedida 
desta maravilhosa viagem, saída 
para jantar num restaurante típico 
de Santiago, acompanhado de um 
colorido e animado espetáculo de 
músicas e danças chilenas. Regresso 
ao hotel e alojamento.

13.º Dia | 29 outubro
Santiago | São Paulo | Lisboa
Pequeno-almoço. Transfer para o 

aeroporto internacional de Santia-
go. Assistência nas formalidades de 
embarque e partida pelas 9h30, em 
voo regular Latam (Voo LA 750), com 
destino a São Paulo. 13h20 – Chegada 
ao Aeroporto de São Paulo. Tempo 
de escala e mudança de avião, com 
destino a Lisboa;17h20 – Partida em 
voo Latam (Voo LA 8146). Noite e 
refeições a bordo.

 
14.º Dia | 30 outubro
Lisboa 
06h05 - Chegada a Lisboa, ao 

aeroporto Humberto Delgado.



31



32

Essencial Filipinas

1.º Dia | 12 novembro
Lisboa | Dubai
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 180 minutos antes da par-
tida. Embarque às 13h35 e partida 
em voo regular da Emirates Airlines 
com destino ao Dubai (Voo EK 192). 
1h00 – Chegada ao Dubai e mudança 
de avião.

2.º Dia | 13 novembro
Dubai | Manila
3h50 – Partida em voo da Emi-

rates Airlines com destino a Manila 
(Voo EK 332). Refeições e noite a 
bordo; – Chegada a Manila às 16h00. 
– Assistência e transfer para o Hotel 
Manila Diamond 5* ou similar. Jantar 
e alojamento.

3.º Dia | 14 novembro
Manila
Pequeno-almoço. Visita da cidade 

de Manila com os seus riquíssimos 
contrastes histórico-culturais. O 
antigo bairro de Metro Manila con-
serva os seus valores históricos e 
culturais. É igualmente um local de 
lazer moderno e de negócios, devido 
aos seus centros comerciais de classe 
mundial, locais de entretenimento 
para grandes eventos, convenções 
e reuniões, casinos, campo de gol-
fe, bem como a sua animada vida 
noturna. Visitaremos o Parque Rizal, 
onde foi executado o herói nacional 
do país. Começamos a aprender a 
história das Filipinas percorrendo a 
área conhecida de Intramuros, uma 

pequena cidade colonial dentro da 
grande megalópole que é Manila, 
restos da única cidade genuina-
mente "europeia" que sobrevive 
na Ásia. Dentro da cidade rodeada 
por muralhas, visitaremos o Forte 
de Santiago, que é uma fortaleza 
medieval espanhola considerada o 
bastião espanhol mais duradouro 
do oriente. Este é o local onde foram 
executados inimigos políticos e onde 
se encontram alojadas algumas das 
memórias de Rizal. Faremos uma pa-
ragem na igreja de Santo Agostinho 
e, em seguida, visitaremos as zonas 
com centros de convenções, cen-
tros de arte contemporânea, assim 
como o Mall of Asia, um dos maio-
res centros comerciais do mundo. 

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 2.640   

€ 3.065       

12|21| N O V E M B R O
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Essencial Filipinas

Atravessaremos a Avenida Ayala em 
Makati, o moderno distrito comercial 
e financeiro do país. Finalmente, 
prosseguiremos para o cemitério 
norte-americano que recorda os mais 
de 37.000 soldados que morreram 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
Almoço em restaurante durante o 
passeio. Regresso ao hotel. À noite, 
saída para jantar assistindo ao show 
de danças e música filipina. Regresso 
ao hotel e alojamento.

4.º Dia | 15 novembro
Manila | Cataratas de Pagsanjan | 

Manila (194 kms)
Pequeno-almoço, saída de Manila 

em direção à cidade de Pagsanjan 
onde se encontram as famosas que-

das de água a cerca de 100kms de 
Manila. Embarque numa “banca” nati-
va (canoa) habilmente conduzida por 
“bagkeros” e manobrados a montante 
do rio através de rochas e pedras por 
meio de desfiladeiros íngremes e 
exuberante vegetação tropical. Foi 
aqui que foram filmadas algumas 
das cenas do filme Apocalypse Now. 
Almoço buffet com especialidades 
filipinas. Jantar em restaurante no per-
curso de regresso a Manila. Chegada 
ao Hotel e alojamento.

5.º Dia | 16 novembro
Manila | Cebu
Pequeno-almoço.  Transfer para o 

aeroporto para voo doméstico com 
destino a Cebu, a segunda cidade 

do país e próspera capital portuária, 
que tem monumentos da era colo-
nial espanhola do século XVI, entre 
os quais estão a Basílica Minore del 
Santo Niño e o Forte San Pedro. 
Chegada ao aeroporto de Mactan 
e transfer para o Hotel Maribago 
Bluewater 4* ou similar, na ilha de 
Mactan. (o almoço em restaurante 
poderá ser ainda em Manila ou já em 
Mactan, dependendo do horário de 
partida do voo de Manila). Jantar e 
alojamento no Hotel.

6.º Dia | 17 novembro
Cebu e Mactan
Pequeno-almoço. Visita de Cebu. 

Visita do Forte de S. Pedro, a Cruz 
de Magalhães que foi o local onde 
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foi celebrada a primeira missa ca-
tólica em 1521 e que hoje em dia 
é um importante marco em Cebu, 
a Igreja de Santo Nino que abriga 
a imagem do Menino Jesus e que 
é venerado pelos Cebuanos como 
o seu Santo patrono. Passeio pela 
Avenida das Bandeiras e paragem 
no Monumento Lapu-Lapu eregido 
junto ao mar em homenagem ao 
bravo chefe que lutou pela liberdade 
dos filipinos. Continuação pela zona 
de praias de Maribago para visitar 
uma fábrica de guitarras filipinas.  
Almoço em restaurante durante o 
passeio. Regresso pela tarde ao hotel 
em Mactan.  Jantar e alojamento.

7.º Dia | 18 novembro
Mactan | Ilha de Bohol | Mactan
Pequeno-almoço. Embarque 

em ferry até Tagbilaran (cerca de 

1h45min) para fazer uma visita de 
dia inteiro aos locais mais famosos 
da Ilha de Bohol. Visita da Igreja de 
Baclayon do séc. XVI, do Marco His-
tórico que ficou conhecido como 
o Sandugo, um pacto de sangue 
realizado a 16 de março de 1565 
entre o navegador espanhol Miguel 
López de Legazpi e Datu Sikatuna, 
chefe de Bohol, para selar a sua 
amizade seguindo a tradição tribal. 
Este é considerado como o primeiro 
tratado de amizade entre os espa-
nhóis e os filipinos.  Continuação 
da visita pela floresta de árvores de 
mogno até às conhecidas Colinas 
de Chocolate. Tratam-se de 1.770  
pequenas montanhas em formas 
cónicas com tamanhos parecidos 
que ocupam uma área de 50 km². 
As colinas do Chocolate são a 
atração turística mais popular da 

ilha Bohol e estão em negociações 
para se tornarem um membro da 
lista da UNESCO de Patrimónios da 
Humanidade.

Paragem para breve encontro 
com o mais antigo e pequeno 
dos primatas, o Társio, no Centro 
de Conservação de Társios. Conti-
nuação para o cais para embarque 
num pequeno cruzeiro no Rio 
Loboc com almoço e animação 
a bordo. De regresso ao porto de 
Tagbilaran, embarque em ferry para 
Cebu. Continuação para jantar em 
restaurante.Alojamento no hotel.

8.º Dia | 19 novembro
Mactan
Dia completamente livre para 

relaxamento na praia ou atividades 
de caráter pessoal, em regime de 
pensão completa no hotel.
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O preço inclui:
n Passagem aérea Lisboa / Dubai / Manila + Cebu / Dubai / Lisboa em 

voos regulares Emirates Airlines com direito ao transporte de 30 kg 
de bagagem;

n Voo doméstico Manila / Cebu em voo regular de companhia aérea 
filipina;

n Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 
n Programa de 10 dias / 8 noites de alojamento com pequeno-almoço 

incluído; 
n Programa em regime de pensão completa, desde o jantar do dia de 

chegada a Manila até ao almoço do 9.º dia, num total de 14 refeições;
n Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito; 
n Transportes de ferry Cebu / Bohol / Cebu; 
n Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais em 

espanhol, incluindo entradas nos monumentos visitados no interior;
n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 30.000;
n Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 408,94 

por pessoa, à data de 11.09.2019 (valor sujeito a reconfirmação na 
altura da emissão da documentação);

n Acompanhamento por representante Tryvel ;
n Bolsa de documentação e saco Tryvel;
n Gratificações a guias e motoristas;
n Bagageiros nos hotéis;
n Auriculares durante todo o percurso.

O preço não inclui: 
n Bebidas às refeições;
n Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 

no presente itinerário e extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, 
bar, mini-bar, lavandaria, etc.).    

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras al-
terações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os valores 
acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais  
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar à agência de viagens o passaporte com 
a validade mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

9.º Dia | 20 novembro
Mactan | Cebu | Dubai
Pequeno-almoço. Manhã livre. 

Almoço no Hotel. Transfer para o 
aeroporto de Cebu. Assistência 
nas formalidades de embarque às 
17h05 em voo da Emirates Airlines 
com destino ao Dubai (Voo EK 338). 
Refeições a bordo, 1h10 – Chegada 
ao Dubai. Transfer para o Millennium 
Hotel 4* ou similar na zona do aero-
porto. Alojamento.

10.º Dia | 21 novembro
Dubai | Lisboa
Pequeno-almoço. Citytour pa-

norâmico no Dubai a terminar no 
aeroporto; 14h35 – Partida em voo 
da Emirates Airlines com destino a 
Lisboa (Voo EK 193); 19h15 – Chega-
da a Lisboa ao aeroporto Humberto 
Delgado.
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1.º Dia | 9 julho
Lisboa | Praga 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Embarque às 14h15 em voo regular 
TAP com destino a Praga. Chegada 
pelas 18h30. Assistência e transporte 
para o Hotel Embassy 4*. Jantar e 
alojamento. 

2.º Dia | 10 julho
Praga  
Pequeno-almoço. Visita da cidade, 

começando pelo Bairro do Castelo 
de Praga. O dia será preenchido com 
visitas neste magnífico lugar, dando 
especial destaque ao Antigo Palácio 
Real (entrada incluída), a Catedral 
de São Vito (entrada incluída) e a 
famosa Rua do Ouro. Descemos 
da colina do Castelo, atravessamos 
a ponte Manes e conhecemos a 
praça principal da Cidade Velha 
com o famoso relógio astronómico 

City Break Praga

e o monumento Huss.  Almoço 
em restaurante local. Tempo livre 
para poderem passear por esta 
belíssima cidade. Regresso ao hotel.   
Em hora a combinar, saída a pé 
(aprox. 800m) para assistir ao Teatro 
Negro de Praga, uma experiência 
única, originária de Praga.  Após 
o espetáculo, jantar numa típica 
cervejaria local.  No final do jantar 
regresso a pé (aprox. 500m) ao hotel 
e alojamento. 

3.º Dia | 11 julho
Praga | Karlovy Vary / Praga 
(254 Kms)
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção à cidade de Karlovy Vary, para 
visita de dia inteiro. A famosa cida-
de balnear da Bohemia é o segundo 
destino turístico mais visitado do 
país. A cidade foi fundada pelo rei 
checo Carlos IV em 1357. Durante a 
viagem poderemos apreciar a pito-
resca paisagem da parte ocidental 
do país, com diversas plantações 
de lúpulo, a matéria-prima da 
cerveja. A cidade fica localizada 
num vale rodeado por montanhas. 
Em Karlovy Vary conhecemos as 
famosas doze fontes de águas 
termais que se aproveitam para 
diferentes curas. Visita ao Museu 
de Cristais Moser (entrada incluída).   
Almoço em restaurante local. Saída 
para visita ao Museu de Beche-
rovka (entrada incluída), um licor 

9|12| J U L H O

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 930   

€ 1.125       
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O preço inclui:
n  Passagem aérea em voo regular TAP para o percurso Lisboa / Praga / Lisboa, 

com direito ao transporte de 1 peça até 23 Kgs de bagagem de porão;
n  Transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência;
n  3 noites de alojamento no Embassy 4* ou similar, incluindo o pequeno-

-almoço;
n  Pensão completa, incluindo 1 jantar numa cervejaria típica, no total de 6 

refeições;
n  Espetáculo Teatro Negro de Praga;
n  Todas as visitas mencionadas em autocarro privativo;
n  Entradas e visitas de acordo com o itinerário e acompanhadas por guias 

locais em português:
n  Castelo de Praga;
n  Catedral de São Vito;
n  Igreja do Menino Jesus (entrada sujeita ao horário de celebração da euca-

ristia);
n  Museu Cristais Moser;
n  Museu de Becherovkva;
n  Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 96 (à data de 

28.12.2019, sujeitos a reconfirmação)
n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000;
n  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor à data de 28/12/2019;
n  Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem;
n  Bolsa OASIS com livro de viagem e informações detalhadas sobre a viagem 

e o destino;
n  Gratificações a guias e motoristas;
n  Audio-guias durante todas as visitas;
n  Serviço de bagageiros no hotel.

O preço não inclui: 
n Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no 

presente programa, e extras efetuadas durante a estadia, tais como bebidas 
às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc..

Notas 
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os valores 
acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais 
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

tradicional de ervas e originário 
desta cidade. Regresso ao hotel no 
final das visitas. Jantar no hotel e 
alojamento. 

4.º Dia | 12 julho
Praga | Lisboa 
Pequeno-almoço. Saída para 

continuação da visita da cidade, 
ficando a conhecer o interessante 
Bairro Malá Straná (lado Pequeno) e 
visitaremos a Igreja do Menino Jesus 
(entrada sujeita ao horário de cele-
bração da eucaristia). Atravessamos 
a Ponte de Carlos e conhecemos 
a praça de Wenceslau. Almoço 
em restaurante local. Tempo livre 
para últimos passeios e compras.   
Em hora a combinar transporte 
privativo para o aeroporto. Forma-
lidades de embarque e partida às 
19h15 em voo regular TAP com 
destino a Lisboa. Chegada a Lisboa 
pelas 21h45. 
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City Break Marrakech

1.º Dia | 9 outubro
Lisboa | Marrakech
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da parti-
da. Embarque em voo TAP às 9h25. 
Chegada às 11h00. Assistência e 
transporte para o hotel. Almoço. 
Visita panorâmica com passagem 
pelos principais pontos desta ci-
dade a terminar na Praça Jemaa 
el Fna, o centro nevrálgico desta 
bela cidade, conhecida em todo o 
mundo pela sua atmosfera exótica 
que nos remete para o universo de 
"Aladdin". Ao pôr-do-sol esta praça 
mágica é invadida por músicos, dan-
çarinas, encantadores de serpentes, 
vendedores de tapetes, de tâmaras, 
de doces, de especiarias, de roupas. 
Aparecem também malabaristas, 
acrobatas, macacos, adivinhos, 
cuspidores de fogo, contadores de 
histórias, entre outros. Este é sem 
dúvida um dos mercados mais 

impressionantes de todo o Magreb. 
Jantar no hotel. Alojamento no 
Hotel Atlas Asni 4*.

 
2.º Dia | 10 outubro
Marrakech
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro da cidade de Marrake-
ch, a quarta maior cidade do país e, 
provavelmente, a mais importante 
das quatro Cidades Imperiais de 
Marrocos. Visita com guia local,  com 
destaque para a Mesquita Koutoubia 
construída no Séc. XI, considerada 
uma verdadeira obra-prima da arte 
islâmica (exterior). Entrada na Me-
nara, monumento antigo, cercado 
por 100 hectares de oliveiras, com 
jardins e reservatório usado para o 
armazenamento de água. Entrada 
no Palácio Bahia, construído no final 
do Séc. XIX e residência do Grande 
Vizir (Ministro) Ba Ahmed. Reza a 
história que este tinha quatro espo-

sas legais além de 24 mulheres no 
seu "harém". Entrada  nos Túmulos 
Saadiens. Almoço em restaurante 
local. Visita aos Jardins Majorelle 
criados em 1933 por Jacques Ma-
jorelle, pintor francês. Desde 1980 
estes jardins são propriedade de 
Yves Saint Laurent, que os salvou 
de desaparecerem esquecidos no 
meio  de um projeto imobiliário me-
galómano. A propriedade é rodeada 
por um jardim botânico com mais 
de 3000 espécies, abriga o Museu 
Berbere que resulta da recuperação 
do atelier do pintor Majorelle.  Junto 
dos Jardins Majorelle localiza-se o 
recente Museu Yves Saint Laurent 
que oferece aos seus visitantes 
uma viagem pela suas carismáticas 
criações, sobre a vida do estilista e 
apreciar as galerias dedicadas à sua 
obra, musas e inspirações. Possui 
ainda um memorial em honra de 
Yves Saint Laurent. 

9|11| O U T U B R O

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 680  

€ 740      
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O preço inclui:

n Passagem aérea Lisboa /Marrakech/ Lisboa, em classe turística em voo 
TAP, com direito ao transporte de 23kg de bagagem;

n Transfer Aeroporto / hotel ida e volta.;

n 2 Noites de estadia nos hotéis 4* mencionados, ou similares;

n 2 Almoços no hotel + 1 almoço em restaurante local;

n 2 Jantares, incuindo 1 de despedida com animação;

n Delegado Lusanova durante toda a viagem;

n Excursão de dia inteiro em Marrakech, com guia local;

n Entrada na Menara, Palácio Bahia;  Túmulos Saadiens;  Jardins Majorelle;

n Serviço de Bagageiros;

n Gratificações;

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000;

n Taxas aeroportuárias no valor de  €117,00 ;

n Taxas de serviço e IVA.

O preço não inclui: 
n Bebidas às refeições;
n Qualquer serviço não mencionado.

Notas 
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o passaporte com a validade mínima de 6 meses após 
início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

City Break Marrakech

Visita a uma farmácia berbere, 
especializada em perfumes, cosméti-
cos, afrodisíacos e plantas medicinais. 
Para todos os males, esta ervanária 
parece ter um remédio. Aqui será 
possível adquirir qualquer um destes 
produtos, além das  especiarias tradi-
cionais marroquinas. Em hora a com-
binar transporte para o restaurante. 
À noite, Jantar de Despedida no 
Restaurante “Chez Ali”, em ambiente 
das “1001 Noites”! Os convivas serão 
recebidos por cavaleiros vestidos 
a rigor e acolhidos com guarda de 
honra. O jantar típico é servido em 
tendas à maneira tradicional marro-
quina, em mesas baixas e redondas. 
Durante o jantar apresentação de 
espetáculo folclórico representando 
o canto e dança de diferentes regiões 
de Marrocos. Após o jantar, assistên-
cia a um "Show Fantasia" (simulação 
de uma tradicional batalha a cavalo). 
Regresso ao hotel. Alojamento.

3.º Dia | 11 outubro
Marrakech | Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo livre para 

compras a gosto pessoal. Sugerimos 
passeio pelos souks (mercados), fan-
tástica viagem através das ruas estrei-
tas da antiga Medina de Marrakech 
descobrindo artistas tradicionais que 
trabalham com antigos instrumentos 
genuínos, herdados dos seus ances-
trais. Os souks são extremamente co-

loridos, com diversos produtos, desde 
peles e artigos em couro, madeira, 
tapeçaria, telas, ourivesaria, tecidos, 
especiarias, frutas e frutos secos. O 
regatear faz parte da cultura marro-
quina. Não o deixe de fazer, e poderá 
realizar bons negócios! Almoço no 
hotel. Em hora a indicar, transporte 
para o aeroporto. Formalidades de 
embarque no voo TAP 1451 às 16h25. 
Chegada a Lisboa às 18h00.
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City Break Amesterdão

1.º Dia | 26 setembro
Lisboa | Amesterdão 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da par-
tida. Embarque às 09h05 em voo 
TAP com destino a Amesterdão. 
Chegada às 13h05. Transporte para 
restaurante local onde se irá reali-
zar o almoço. Visita da cidade de 
Amesterdão, que tem muito mais 
para oferecer além dos canais. Nesta 
visita teremos a oportunidade de ver 
as inúmeras atrações interessantes e 
paisagens incríveis. Poderemos ad-
mirar a paisagem suburbana idílica 
e a arquitetura de belas mansões. 
Faremos uma paragem para fotos 
num notável moinho de vento e vi-
sitaremos ainda uma fábrica de dia-
mantes, essencial em qualquer visita 
a esta cidade já que a lapidação de 
diamantes está intimamente ligada 
à história da cidade. Continuação 
da visita a pé pelo centro da cidade, 
onde atravessaremos a Praça Dam.   

Passagem pelo Palácio Real e pelo 
Obelisco, memorial às vítimas da 
II Guerra Mundial. Passeio de bar-
co pelo canal onde poderemos 
admirar as cores deslumbrantes 
do mercado flutuante de flores.   
Instalação no Hotel Room Mate Aita-
na 4* ou similar. Jantar e alojamento. 

2.º Dia | 27 setembro
Amesterdão  
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção a Volendam, uma pitoresca vila 
de pescadores situada ao longo do 
antigo Zuiderzee. Ruas encantado-
ras, cafés e restaurantes levar-nos-ão 
de volta à vida na vila dos velhos 
tempos. Teremos também a opor-
tunidade de visitar uma fábrica de 
queijos e ver uma demonstração do 
processo de fabricação de queijos. 
Em seguida, viajaremos de barco 
para a ilha de Marken, hoje em dia 
ligada ao continente por um dique. 
Em Marken, poderemos admirar as 

casas tradicionais holandesas e os 
trajes coloridos e até visitar um fabri-
cante de tamancos. Também visita-
remos a vila de Zaanse Schans, com 
as suas características casas verdes 
de madeira. Na passagem do século 

26|28| S E T E M B R O

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 1.105  

€ 1.355       
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O preço inclui:
n Passagem aérea em classe turística em voos regulares TAP Lisboa / 

Amesterdão /Lisboa, com direito ao transporte de uma mala até 23 kg;
n Taxas de segurança, aeroporto e combustível (€ 135 à data de 28/12/2019, 

a reconfirmar à data de emissão dos bilhetes);
n Assistência e transporte dos aeroportos ao hotel e vice-versa;
n Estadia de 2 noites no Hotel Room Mate Aitana 4* ou similar, incluindo 

o pequeno-almoço diário;
n Pensão completa do almoço do 1.º dia ao almoço do 3.º dia, num total 

de 5 refeições como mencionado no programa;
n Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em 

português;
n Entradas em todos os locais visitados no seu interior, nomeada-

mente:  Fábrica de lapidação de diamantes; Fábrica de queijos;  
Moinho de Vento; Ferry de Volendam para Marken; Rijksmuseum;

n Passeio de barco pelo canal;
n Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 

28/12/2019;
n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000;
n Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem;
n Bolsa OASIS com livro de viagem e informações detalhadas sobre a 

viagem e o destino;
n Gratificações a guias e motoristas.
n Serviço de bagageiros.

O preço não inclui: 
n Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 

no presente programa, e extras efetuados durante a estadia, tais como, 
bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.

Notas 
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

City Break Amesterdão

XVIII, este distrito era uma área in-
dustrial com aproximadamente 700 
moinhos de vento em uso, enquan-
to hoje restam apenas 5. Almoço em 
restaurante local durantes as visitas.  
No final das visitas, regresso ao hotel, 
jantar e alojamento. 

3.º Dia | 28 setembro
Amesterdão | Lisboa 
Pequeno-almoço. Saída para visita 

do Rijksmuseum, Museu Nacional 
da Holanda, que apresenta obras de 
pintores famosos como Rembrandt, 
Vermeer, Van Dyck entre outros, e 
que foi reaberto no ano de 2013 
após 10 anos de obras de restauro. 
Almoço em restaurante local. Tem-
po livre no centro para as últimas 
compras e/ou visitas, transporte 
para o aeroporto de Amesterdão. 
Após as formalidades de embarque,   
saída às 19h45 com destino a Lisboa. 
Chegada às 21h45 ao aeroporto de 
Lisboa. 
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Condições de Inscrição e Pagamento das Viagens

Local das inscrições
As inscrições nas viagens aqui divulgadas são feitas na 

Secção Administrativa e de Apoio do Sindicato, através 
do e-mail administrativa@sbsi.pt ou presencialmente. 

A realização de cada viagem só fica garantida com a 
inscrição de 30 participantes. Inscreva-se com a maior 
antecedência.

Pagamento
O pagamento pode ser efetuado de uma só vez, por 

cheque, cartão de débito ou transferência bancária para 
o IBAN PT50 0018 0000 0029 5061 00196. Neste caso 
é obrigatório enviar para a Secção Administrativa e de 

Apoio o documento comprovativo.  Também pode ser 
efetuado em prestações mensais, até ao limite indicado 
em cada viagem, através da emissão de cheques à or-
dem do SBSI. O primeiro deve ter a data de inscrição e os 
restantes o dia 26 dos meses seguintes e consecutivos.

O pagamento efetuado em prestações mensais a 
liquidar no ano de 2021 e seguintes sofrerá um acrés-
cimo no valor indicado no quadro seguinte, por cada 
participante e por cada mês.

A inscrição só é considerada efetiva quando a viagem 
estiver integralmente paga.

Não se aceitam pagamentos em numerário.

NOTAS:
Alteração de preços – Os preços que constam nos programas divulgados são baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes, 
à data de impressão dos mesmos, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem da variação nos custos dos transportes ou do combustível, 
de direitos, impostos, flutuações cambiais, taxas de aeroporto e segurança, hoteleiras, de turismo, IVA, etc.

Desistências – Qualquer pedido de desistência só poderá ser apreciado quando feito através de uma comunicação escrita, com a indicação 
clara do nome e número do sócio, designação da viagem e motivos que a originam.
Se a desistência nos for comunicada até 90 dias antes do início da viagem, não terá qualquer penalização e o sócio será reembolsado 
da verba total paga pela sua inscrição nessa viagem.
Se a desistência nos for comunicada nos 90 dias antes do início da viagem, haverá sempre lugar a uma penalização por parte do 
sócio, que será igual ao montante que for indicado pela Agência de Viagens.

Viagem Agência Data Preço Preço Acréscimo Máximo  
Destino Voos  Duplo Individual prestações  prestações  
     mensais 2021 mensais

Circuito à Malásia Abreu 9 a 18 €2.360 €2.935 €5,00 12
 TAP de maio

Roménia e Bulgária Oásis Travel 22 maio €1.560 €1.825 €5,00 10
 Lufthansa a 1 de junho   
 (via Frankfurt) 

Escandinávia Pinto Lopes 3 a 11 €2.360 €2.820 €5,00 12
e Fiordes da Noruega Lufthansa de junho
 (via Frankfurt) 

Munique e Áustria Tryvel 9 a 15 €1.925 €2.315 €5,00 10
 TAP de julho

Circuito à Irlanda Pinto Lopes 18 a 25 €1.935 €2.365 €5,00 10
 TAP de julho

Côte D'Azur Pinto Lopes 14 a 20 €1.665 €1.945 €5,00 10
e  Riviera Italiana TAP setembro     

Argentina Tryvel 17 a 30 €4.820 €5.595 €5,00 18
e Chile  Latam (via S. Paulo) outubro 

Essencial Tryvel 12 a 21 €2.640 €3.065 €5,00 12
das Filipinas Emirates (via Dubai) novembro

City Break Praga Oásis Travel 9 a 12 €930 €1.125 €5,00 3
 TAP de julho

City Break Oásis Travel 26 a 28 €1.105 €1.355 €5,00 3
Amesterdão TAP de setembro                    

City Break Lusanova 9 a 11 €680 €740 €5,00 3
Marrakech TAP de outubro
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Condições de Inscrição e Pagamento das Viagens
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Local de inscrição

As inscrições e reservas de apartamentos são efetuadas 
na Secção Administrativa e de Apoio, presencialmente ou 
através do e-mail administrativa@sbsi.pt

Épocas e condições de inscrição

A tabela de preços dos apartamentos de cada em-
preendimento está construída a partir da constituição 
das seguintes 4 épocas:

n  Época Baixa – de 1 de janeiro a 31 de março e de 
1 de novembro a 31 de dezembro;

n  Época Média-Baixa – de 1 de abril a 31 de maio e de 
1 a 31 de outubro;

n Época Média-Alta – de 1 de junho a 10 de julho e de 
5 a 30 de setembro;

n  Época Alta – de 11 de julho a 4 de setembro.

Épocas Baixa, Média-Baixa e Média-Alta
A reserva de apartamentos para estas épocas pode ser 
efetuada a partir do dia 5 de janeiro de 2021, sendo 
imediatamente validada por ordem de entrada nos 
serviços e após confirmação do pagamento.
Nestas épocas só se aceitam reservas com o mínimo 
de 2 noites consecutivas.
As reservas superiores a 21 dias nas épocas Baixa e 
Média-Baixa usufruem de um desconto de 20%.
As reservas superiores a 21 dias na época Média-Alta 
usufruem de um desconto de 10%.

Época Alta
A reserva de apartamentos para a Época Alta só pode 
ser efetuada a partir das 9h00 do dia 23 de março, 
presencialmente ou por e-mail, e são imediatamente 
validadas pela ordem de entrada nos serviços e após 
confirmação de pagamento, que deverá ocorrer, obri-
gatoriamente, nos 15 dias úteis seguintes à data da 
constituição da reserva. 

No caso do pagamento não ser concretizado dentro 
do período indicado, a reserva é automaticamente 
anulada.

As inscrições recebidas antes das 09h00 deste dia 
são rejeitadas.

As marcações só são aceites para ocupações por pe-
ríodos de 7 dias ou múltiplos de 7 dias, com entrada e 
saída aos sábados.

Condições de utilização

A entrada nos apartamentos efetua-se a partir das 16 
horas e a saída tem de ser efetuada até às 10 horas.
A ocupação do apartamento só é possível mediante a 
apresentação, na receção do empreendimento, de uma 
credencial (voucher) que o Sindicato emite e fornece ao 
associado, juntamente com a apresentação de documen-
to de identificação.
O associado é responsável por eventuais danos provoca-
dos no local de estadia e que venham a ser reclamados 
pelos seus proprietários.

Apartamentos  
Condições de inscrição 
e utilização

44

Nota: as condições de pagamento e as normas sobre 
desistências estão divulgadas na página 67 desta Revista.

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 27,50 €  45,00 €  65,00 €  85,00
Obs: Todos os preços e condições mencionados na Revista 
consideram-se válidos, salvo qualquer lapso ou erro tipográfico.

 
Rua de S. José, 131
1169-046 Lisboa
Tel. 213 216 000   
Fax 213 216 185
administrativa@sbsi.pt
www.sbsi.pt

Horário da Secção Administrativa e de Apoio
das 9h00 às 17h00 
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 Av. Infante D. Henrique, 10    281 530 530 

Está situado em frente à praia, no coração de Monte Gordo, 
e tem serviço de restaurante, snack-bar, lavandaria, centro comercial 
e supermercado.

Instalações disponíveis
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro estão disponíveis 3 
apartamentos de tipologia T0, completamente remodela-
dos, com capacidade máxima para 3 pessoas. O Sindicato 
declina qualquer responsabilidade pelos danos e incómo-
dos causados a quem não respeitar esta regra.

Receção
Funciona 24 horas.

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, e mu-
dança de roupa de cama e toalhas 2 vezes por semana.
A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente.

Características
Apartamento estúdio com duas camas individuais e 
um divã, kitchenette equipada com 2 placas elétricas, 
frigorifico e microondas, televisão com acesso a satélite, 
ar condicionado, varanda e internet Wi-Fi.

Não são permitidos animais de estimação.

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 27,50 €  45,00 €  65,00 €  85,00

T0

Aparthotel Guadiana

Monte Gordo

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística 
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 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 36,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Aparthotel Calema | Jardim/Avenida 

 Av. Catalunha, Edifício Calema    281 530 300 

Está situado na zona residencial de Monte Gordo, a 400m da praia, 
e tem serviço de restaurante, bar, cafetaria, lavandaria, 
ginásio e solário.

Instalações disponíveis 
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro estão disponíveis 2 
apartamentos de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas. O Sindicato declina qualquer responsabi-
lidade pelos danos e incómodos causados a quem não 
respeitar esta regra.

Receção
Funciona 24 horas

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, mu-
dança de roupa de cama semanal e de toalhas 2 vezes 
por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade 
do utente. Acesso gratuito às piscinas exterior e interior.

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala 
com 2 sofás-cama individuais e kitchenette equipada 
com frigorífico, microondas, placa eléctrica e utensílios 
de cozinha, TV satélite, ar condicionado, varanda e Wi.Fi. 
Possibilidade de estacionar viatura na garagem do 
empreendimento ao preço de €10/dia, desde que soli-
citado na receção. O pagamento é da responsabilidade 
do próprio.

São permitidos animais de estimação.

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 | | 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 |  1 a 31 outubro  | |

 € 00,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

Monte Gordo
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 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 | | 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 |  1 a 31 outubro  | |

 € 00,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Edifício  Katavento

 Alameda da Índia, Edifício Katavento    281 543 967

Está situado no centro de Monte Gordo, a 150m da praia, 
e é um edifício de construção recente servido por elevador 
e com excelentes condições de acomodação.

Instalações disponíveis
Entre 1 de junho e 31 de outubro estão disponíveis 4 
apartamentos de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade pelos 
danos e incómodos causados a quem não respeitar 
esta regra.

Receção
Funciona no edifício Veleiro das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 18h00 horas, na Rua Diogo Cão, s/n.
Fora deste horário e nos fins-de-semana e feriados  
funciona no Hotel Monte Gordo & SPA, localizado na 
Rua de Mayorca.

Serviços incluídos
Limpeza diária, com mudança de roupa de cama 2 vezes 
por semana e de toalhas 3 vezes por semana. A lavagem 
da loiça é da responsabilidade do utente. 

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala 
com 2 sofás cama individuais, TV LCD e ar condicionado, 
kitchenette com frigorífico com congelador, microondas, 
placa vitrocerâmica, máquina de lavar roupa, torradeira 
e utensílios de loiça para 4 pessoas. Possibilidade de 
estacionar viatura na garagem aberta do Monte Gordo 
Hotel  Apartamentos & SPA, ao preço de €5/dia, desde 
que solicitado na receção e a pagar no próprio local.

Não são permitidos animais de estimação.

Monte Gordo
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 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 36,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Apartamentos Turísticos 
Alagoa Azul I 

 Edifício Alagoa Mar, Lote 2    281 957 231

Estão situados no centro de Altura, a 200m da praia.

Instalações disponíveis 
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro estão disponíveis 3 
apartamento de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas. O Sindicato declina qualquer responsa-
bilidade pelos danos e incómodos causados a quem não 
respeitar esta regra.

Receção
Funciona das 9h00 às 18h00 horas. Fora deste horário, as 
chaves podem ser levantadas no Aparthotel Guadiana 
(pág. 45) ou a combinar com a receção.

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, mu-
dança de roupa de cama semanal e de toalhas 2 vezes 
por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade 
do utente. Acesso gratuito à piscina exterior. 
Estacionamento gratuito de uma viatura na garagem do 
empreendimento, exceto nos meses de julho e agosto.

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala 
com sofá-cama, TV e ar condicionado,  kitchenette com 
frigorífico, microondas, fogão elétrico e varanda. 
Possibilidade de estacionamento na garagem nos 
meses de julho e agosto, a solicitar na receção e paga 
pelo utente.

Não são permitidos animais de estimação.

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 36,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

Altura



49

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 36,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Apartamentos Turísticos Alturamar

 Urb. Alturamar, Lotes 14, 15 e 16    281 950 570

Estão situados no centro de Altura, a 50m da praia, em edifício 
de 2 andares sem elevador (o apartamento pode ficar no 1.º 
ou no 2.º andar).

Instalações disponíveis
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro está disponível 1 
apartamento de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade pelos 
danos e incómodos causados a quem não respeitar 
esta regra.

Receção
Funciona na Loja Casas da Praia do Lote 16 do Edf. 
Alturamar, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 
de segunda a sábado. Fora deste horário funciona na 

receção do Praia da Lota Resort Apartamentos, para 
check-in e recolha de chaves.

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, mu-
dança de roupa de cama semanal e de toalhas 2 vezes 
por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade 
do utente.

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala 
com sofá-cama, TV e ar condicionado,  kitchenette com 
frigorífico, máquinas de lavar loiça e roupa, microondas, 
placa elétrica, cafeteira, torradeira, varinha mágica, tábua 
e ferro de engomar, utensílios de cozinha e varanda.

Não são permitidos animais de estimação.

Altura
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 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 36,00 €  55,00 €  70,00 €  107,50

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Praia da Lota Resort Apartamentos

 Urb. Praia da Lota    281 950 570

Condomínio situado na vila de Manta Rota, com jardim e acesso 
direto à praia da Lota, através de passadiço de madeira. Tem serviço 
de snack-bar e campo de ténis (a pagar).

Instalações disponíveis 
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro estão disponíveis 2 
apartamentos de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas. O Sindicato declina qualquer responsabi-
lidade pelos danos e incómodos causados a quem não 
respeitar esta regra.

Receção
Funciona 24 horas, na Praia da Lota Resort Hotel.

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, mu-
dança de roupa de cama semanal e de toalhas 2 vezes 
por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade 
do utente. Acesso gratuito à piscina exterior. Estacio-
namento de 1 viatura no parque do empreendimento.

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala com 
sofá-cama, TV e ar condicionado,  kitchenette com frigorífico, 
máquina de lavar loiça, microondas, placa elétrica, cafeteira, 
torradeira e varinha mágica, utensílios de cozinha e varanda.

Não são permitidos animais de estimação

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 21,00 €  36,00 €  51,00 €  86,00

Manta Rota
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Praia da Lota Resort Apartamentos Ocean Terrace Apartamentos

 Edifício Ocean Terrace, Bloco A e Bloco B    282 315 680

Edifício situado na Urb. Torres do Alto da Torre, em Armação de Pêra, 
a 100m da praia. O topo do edifício está dotado de um terraço 
panorâmico, piscina, minigolfe e parque infantil.

Instalações disponíveis
Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro estão disponíveis 3 
apartamentos de tipologia T1, com capacidade máxima 
para 4 pessoas. O Sindicato declina qualquer responsabi-
lidade pelos danos e incómodos causados a quem não 
respeitar esta regra.

Receção
Funciona das 9h00 às 18h00, de segunda a sábado, na 
Av. Beira Mar, Edif. Atlântico, Loja C e D (em frente ao 
Hotel Holiday Inn). Fora deste horário a combinar com 
a receção ou para o telefone 967 780 007.

Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins-de-semana e feriados, mu-
dança de roupa de cama semanal e de toalhas 2 vezes 
por semana.
A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente.
Acesso gratuito à piscina exterior no terraço do edifício. 
Estacionamento de uma viatura na garagem do edifício.

Características
Apartamento com quarto com 2 camas individuais, sala 
com sofá-cama, televisão e ar condicionado, cozinha 
com frigorífico, microondas, placa e forno, torradeira, 
máquina de lavar roupa, utensílios de cozinha e varanda 
com barbecue e mesa com cadeiras.

Não são permitidos animais de estimação.

 Época Baixa Época Média-Baixa  Época Média-Alta  Época Alta
  (³2 noites)   

 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 maio 1 junho a 10 julho |
      
 | | 5 a 30 setembro 11 julho a 4 setembro
      
 1 novembro a 31 dezembro  1 a 31 outubro  | |

 € 21,00 €  36,00 €  51,00 €  86,00

T1

Preço por dia | apartamento | IVA incluído | Não inclui taxa turística

Armação de Pêra
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O Centro de Férias e Formação é um empreendimento 
situado a 9 km de Ferreira do Zêzere, na localidade de 
Casal do Zote, freguesia do Beco, inserido num ambiente 
predominantemente rural. A beleza natural da zona 
envolvente e o sossego são elementos que convidam 
à prática de atividades ao ar livre, com destaque para as 
caminhadas, o montanhismo, os passeios de bicicleta 
(que o Centro pode disponibilizar), o hipismo, a orien-
tação e a prática de atividades náuticas no Lago Azul. 
Para quem opte por passear, sugerimos visitar Dornes, 
Vila de Rei, a Albufeira de Castelo de Bode, o Lago Azul, o 
Centro Geodésico de Portugal ou o Santuário de Fátima…

 
Caraterísticas das instalações
A capacidade de alojamento do Centro de Férias é com-

posta por 27 Duplos e 5 Triplos, quase todos com mesa e 
cadeiras na varanda, WC privativo,  equipados com telefone, 
TV, música ambiente, frigobar e ar condicionado.

Centro de Férias e Formação
Também possui piscina para adultos e crianças, court 

de ténis, mesa de snooker, matraquilhos, mesa de pingue 
pongue, sala infantil, discoteca, sala para a realização de 
eventos com capacidade para 300 pessoas, sala de con-
vívio (equipada com TV e um acervo de livros que todos 
podem requisitar), restaurante e snack-bar concessiona-
dos e um Pavilhão Polidesportivo coberto, preparado para 
a prática de várias modalidades desportivas e com boas 
condições para acolher estágios de equipas.

 
Receção
Funciona das 9h00 às 22h00.
 
Serviços
A limpeza do alojamento é diária, com mudança sema-

nal da roupa de cama e bissemanal das toalhas de banho.
As áreas comuns e os quartos estão dotados de acesso 

gratuito à Internet (Wi-Fi).
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    Casal do Zote – Bêco
2240-208 Ferreira do Zêzere

Tel.: 249 360 200 | Fax: 249 360 290
www.sbsi.pt/atividadesindical/Servicos/

/CentrodeFeriaseFormacao/Pages/default.aspx
centroferias.formacao@sbsi.pt 

N 39º 45 . 978 | W 8º 19 . 001

• Entrada a partir das 16h00 e saída até às 11h00
• Tabela Especial para Grupos, Festas e Eventos
• Cama extra ou berço, a pedido
• Tabela de Fim-de-Ano está condicionada à existência de Programa Específico

Preço por noite com alojamento e pequeno-almoço

* Crianças no quarto dos pais  Excecionalmente e apenas na véspera da estadia aceitam-se reservas de 1 noite

Tabela para reservas mínimas de 2 noites

IVA incluído

Modalidades

 2 noites ³	3 noites

 € 24,00  € 21,00

 € 38,00  € 30,00

 € 55,00  € 45,00

 Grátis  Grátis

 € 7,50  € 7,50

 € 10,00  € 10,00

 2 noites ³	3 noites

 € 32,00  € 24,00

 € 46,00  € 34,00

 € 61,00  € 47,00

 Grátis  Grátis

 € 10,00  € 10,00

 € 12,50  € 12,50

 Vista Piscina		Vista Campo

 € 43,00  € 40,00

 € 52,00  € 49,00

 € 65,00  € 62,00

  Grátis

  € 12,00

  € 15,00

 Vista Piscina		Vista Campo

 € 31,00  € 28,00

 € 37,00  € 35,00

 € 50,00  € 48,00

  Grátis

  € 12,00

  € 15,00

 Vista Piscina		Vista Campo

 € 56,00  € 51,00

 € 62,00  € 60,00

 € 78,00  € 74,00

  Grátis

  € 13,00

  € 20,00

 Vista Piscina		Vista Campo

 € 46,00  € 41,00

 € 52,00  € 47,00

 € 67,00  € 62,00

  Grátis

  € 13,00

  € 20,00

	 ³3 noites

 € 100,00

 € 130,00

 € 150,00

 Grátis

 € 30,00

 € 40,00

	  2 noites ³ 3 noites 	  2 noites ³ 3 noites

	  Single

 Duplo

 Triplo

 Até 5 anos*

 6 aos 12*

 >12*

Co
m

 pe
qu

en
o 

alm
oç

o
Ca

m
a E

xtr
a

 Época Baixa Época Média Época Alta Época Especial Fim Ano
 jan. a  mar. abril a 14 jun. 15 a 30 jun. | 1 a 15 set. jul. | ago. 27 dez.
 • •   a
 out. a  dez. 16 a 30 set.   2 jan. 
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Parque de Campismo e Caravanismo

Preços por dia nas residenciais, em regime de alojamento

• Entrada a partir das 16h00 e saída até às 10h00. • A lotação máxima de cada residencial T0 ou T1 é constituída por 2 adultos e 2 crianças até aos 11 anos.
• A lotação máxima de cada residencial T2 é constituída por 4 adultos e 2 crianças até aos 11 anos. •  O Parque de Campismo e Caravanismo declina 
toda e qualquer responsabilidade por danos e incómodos causados a quem não respeitar a lotação máxima. • Não são permitidos animais de 
estimação. • A energia consumida é paga separadamente, a € 0,25/kw.

Tabela de preços com o IVA incluído

 Residenciais Época Baixa Época Média-Baixa Época Média-Alta Época Alta
  1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 de maio 1 de junho a 10 julho 11 de julho
  1 novembro a 31 dezembro 1 a 31 de outubro 1 a 30 de setembro a 31 agosto
 T0 € 21,00 € 28,00 € 32,00 € 45,00 
 T1 € 24,00 € 32,00 € 39,00 € 57,00 
 T2 € 30,00 € 38,00 € 52,00 € 72,00 

Está implantado numa área de 10 hectares, junto à 
Reserva Natural da Ria Formosa. Está equipado com 2 
courts de ténis, 2 piscinas (adultos e crianças), campo 
desportivo polivalente, parque infantil, restaurante, snack 
bar com esplanada, minimercado, cafetaria, quiosque de 
jornais e tabacaria, serviço self-service de lavandaria com 
máquinas de lavar e secar roupa (funciona com fichas de 
utilização pré adquiridas na receção), área para lavagem 
manual de viaturas, sala de convívio com televisão e um 
acervo de livros que são propriedade dos campistas.

Caraterísticas das residenciais 
Informação detalhada sobre as residenciais pode ser 

obtida através da consulta ao site http://www.sbsi.pt/
atividadesindical/Servicos/ParquedeCampismo/Pages/
Residenciais.aspx.

Implantadas numa zona independente da área de 
campismo, a tipologia destas unidades varia entre o T0, 
o T1 e o T2. Estão equipadas com 1 ou 2 quartos (com 
duas camas individuais e roupa de cama), casa de banho 
(com duche apenas nas T1 e T2) com toalhas, kitchenette 
com utensílios de cozinha, varinha mágica, frigorífico, 
sala com TV cabo (canais base) e ar condicionado. No 
exterior existe lugar de parqueamento gratuito para uma 
viatura e, apenas nas T2, terraço com mesa e cadeiras 
de jardim, barbecue, lava loiça e estendal.

Receção
De 1 de julho a 1 de setembro, das 8h00 às 22h00. 

Fora deste período das 8h00 às 20h00. 
Não são permitidos animais de estimação nas 

residenciais.

Condições especiais de alojamento nas residenciais   
• Só se aceitam marcações com o mínimo de 2 noites.
• Às estadias inferiores a 3 noites é acrescida uma taxa de €10,00/noite.
• Em estadias superiores a 30 dias consecutivos, aplica-se o desconto de 40% e em estadias superiores a 60 dias consecutivos aplica-se o desconto de 45%.
(este desconto não se aplica nas estadias compreendidas no periodo entre 1/7 a 31/8).
• Marcações de 13 de junho a 5 de setembro só podem ser efetuadas por períodos minimos de 7 dias, sempre com entrada e saída ao sábado.
• No Natal, Fim de Ano, Carnaval e Páscoa, só se aceitam reservas por períodos minimos de 3 dias.
• A mudança de roupas (toalhas incluídas), em estadias superiores a 7 dias, efetua-se aos sábados e, excecionalmente na época alta, também se efetua 

a mudança de toalhas às quartas feiras.
• Em residenciais de tipologia T0, T1 e T2, a troca extra de pack de lençóis (2 lençóis + 1 fronha) tem um custo de €5,00 e de toalhas (1 toalha rosto + 

1 toalha banho) tem um custo de €5,00.
• Nas reservas é obrigatório que seja o próprio sócio a efetuar o check-in e a apresentar o cartão de sócio do SBSI. A reserva de mais do que um (1) 

alojamento, ficará sempre condicionado à composição do agregado familiar registado no SAMS. O incumprimento desta norma implica o pagamento 
da tabela aplicada a outros utentes.        

Condições especiais de reserva na Época Alta        
• Até ao dia 31 de março, a reserva de residenciais T1 e T2, para o período de 27 de junho a 5 de setembro está aberta, exclusivamente, para sócios do SBSI.
• A partir de 1 de abril as reservas estão abertas a todos os utentes.        
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 Apartado 300 | 8700-912 Olhão 
Tel. 289 700 300 | Fax 289 700 390 

http://www.sbsi.pt/atividadesindical/Servicos/Par-
quedeCampismo/Pages/Servicos.aspx

parque.campismo@sbsi.pt
www.sbsi.pt

N 37º 02’ 06.65’’    |   W 7º 49’ 20.38’’

Sócios do SBSI 
Extensivo a familiares beneficiários do SAMS/SBSI 

ou dos SSCGD (é obrigatório apresentar o cartão de 
beneficiário e a cópia do cartão do sócio)

Adulto 0,89 1,33 1,55
Criança (³ 5  11 anos) 0,52 0,78 0,89
Tenda (9m2) 1,07 1,44 1,73
Tenda Grande (³9m2) / Tenda Reboque 1,29 1,74 2,40
Caravana / Autocaravana 1,07 1,63 2,00
Caravana (>6m) / Autocaravana (>6m) 1,55 2,48 2,84
Automóvel 0,67 1,04 1,26
Autocarro 2,07 3,40 4,18
Cozinha 0,44 0,67 0,78
Avançado* 0,44 0,67 0,78
Avançado c/ Cozinha 0,85 1,33 1,55
Toldo/Estrutura Suplementar (>1,5m2  e  6m2) 0,00 0,33 0,40
Toldo/Estrutura Suplementar (>6m2) 0,00 0,67 0,78
Moto 0,67 1,04 1,26
Barco/Atrelado 0,81 1,29 1,52
Taxa Adicional de Época 0,89 1,33 1,55
Visitantes 3,00 4,20 5,25
Energia 2,40 2,40 2,40
Depósito de material 0,80 0,80 0,80
Piscinas 
Adulto acampado 0,00 1,50 1,50 
Criança acampada (³ 5  11 anos) 0,00 0,90 0,90 
Adulto sócio não acampado 2,50 3,00 3,50 
Criança benefiária SAMS
não acampada (³ 5  11 anos) 1,50 2,00 2,50
Campo de Ténis 
Acampado(a)/hora 4,20 4,20 4,20 
Não acampado(a)/hora 7,35 7,35 7,35
Polidesportivo
Acampado(a)/hora 5,35 5,35 5,35 
Não acampado(a)/hora 16,30 16,30 16,30
Com iluminação elétrica 2,40 2,40 2,40
Cão/Gato 1,00 1,00 1,60
Ficha máquina lavar/secar 4,50 4,50 4,50
Aluguer raquete de ténis/hora 1,60 1,60 1,60
Aluguer ferro de engomar/hora 1,30 1,30 1,30

1/1 a 31/5  e 1/10 a 31/12

1 a 30/6 e 1 a 30/9

1/7 a 31/8Época Alta

Época Média

Época Baixa

* Não pode exceder a área da caravana incluindo a lança.

n O material instalado no parque por período su-
perior a 90 dias, seguidos ou interpolados, ou a 
desocupação de material em Época Alta, implica 
o pagamento, além do material, do correspon-
dente ao adicional de época;

n A ocupação completa de um alvéolo de 9x6m, 
entre 1/7 a 15/9, implica o pagamento de €20,50 
por dia, (inclui 1 caravana ou autocaravana), 
mantendo-se a obrigatoriedade da inscrição 
e pagamento de todos os utentes e restante 
material, conforme tabela em vigor;

n Sempre que solicitado, deverá ser apresentado 
o título de propriedade do material instalado 
no Parque;

n O Parque de Campismo reserva-se o direito de 
retificar o registo de material, sempre que detetar 
incorreções na sua inscrição, bem como outras 
correções julgadas necessárias.
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A Colónia de Férias deixa de ser uma atividade organizada 
diretamente pelo Sindicato. Em alternativa, o Pelouro de 
Tempos Livres concretizou uma parceria com o “CAMPO 
JOVEM”, entidade com mais de 10 anos de experiência,  
detentora do alvará do IPDJ n.º 27/2011, e com Registo 
Nacional de Animação Turística n.º 548/2016, única respon-
sável pela organização dos Campos de Férias e pela Gestão 
Pedagógica, cuja vantagem essencial para os participantes 
é poder usufruir de preços especiais

Destinatários e data dos turnos
Podem frequentar as colónias as crianças e jovens a partir 

dos 6 e até aos 18 anos. O CAMPO JOVEM vai realizar coló-
nias em regime fechado com turnos semanais e quinzenais, 

com entrada no domingo e saída ao sábado. Iniciam-se 
a 12 de julho e terminam a 8 de agosto, de acordo com 
o calendário a seguir indicado, podendo cada associado 
escolher o turno que mais lhe convier.

Turnos de 7 dias
Turno X – 28 de junho a 4 de julho
Turno A – 5 a 11 de  julho
Turno B – 12 a 18 de julho
Turno C – 19 a 25 de julho
Turno D – 26 de julho a 1de agosto
Turno E – 2 a 8 de agosto

Turnos de 15 dias
Turno 1 – 28 de junho a 11 de julho
Turno 2 – 12 a 25 de julho

Inscrições
As inscrições estão abertas a partir da data da emissão 

desta revista e prolongam-se até ao final de maio. São 
realizadas diretamente para a CAMPO JOVEM, através do 
e-mail geral@campojovem.com ou do telefone 214 149 
310, devendo sempre informar que está a efetuar a inscrição 
ao abrigo da parceria com o SBSI, para garantir usufruir do 
preço protocolado.

TO
M

A
R

Colónia de Férias
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Turno de 7 dias 225€ | Turno de 15 dias 430€Preço por participante  

Local de realização
O CAMPO JOVEM é uma organização que se dedica 

à realização de Campos de Férias e está localizada na 
Quinta Ganados, na localidade de Ganados, em Tomar, 
bem no centro de Portugal. É uma propriedade com 
cerca de 50 hectares de pastagem e floresta, a meia 
distância entre a cidade de Tomar e a Barragem de 
Castelo de Bode. O conjunto de edifícios da Quinta foi 
remodelado e adaptado para animação e turismo  de 
jovens e crianças, e dotado de todas as comodidades 
necessárias para o bem estar de crianças e jovens.

Programa 
O programa tipo de uma semana é pensado e 

idealizado para permitir a máxima satisfação dos 
participantes e assegurar às famílias a plena confiança 
nas atividades desenvolvidas. Todas as atividades e 
colónia de férias estão asseguradas por uma equipa de 
monitores e animadores credenciados, com formação 
específica e experiência em campos de férias. 

No CAMPO JOVEM os participantes fazem atividades 
como Slide, PaintBall, Escalada, Ponte Himalaia, Canoa-
gem, PedalKart, Percurso Pedestre, Jogos Desportivos, 
Tiro Com Arco, Zarabatana, Piscina, Karaoke, Discoteca, 
Quinta Pedagógica, Jogo Cidade, Caça ao Tesouro, 
Gincanas, WorkShops, Passeio de Burro, Escape Room 
e muito mais…

Pagamento
O pagamento é efetuado diretamente ao CAMPO JO-
VEM, devendo no momento da inscrição informar do 
protocolo existente para usufruir do desconto associado.

O preço inclui:
n Alojamento em regime de camaratas com diferencia-

ção de rapazes e raparigas (incluindo lençol, almofada, 
cobertor); 

n Alimentação em Regime de Pensão Completa (peque-
no-almoço, almoço, lanche , jantar e ceia); 

n Utilização de balneários diferenciados com água 
quente; 

n Atividades tal como mencionado no programa; 

n Fornecimento de todos os materiais de segurança e 
proteção individual de atividades;  

n Supervisores, coordenadores, monitores, segurança 
e enfermeira; 

n Número de monitores mediante a lei em vigor; 

n Brinde oferta; 

n Seguro de acidentes pessoais.

Nota: O preço não inclui o transporte.

Check-in

Jogos 
de Integração

Jogos 
da Minha Infância

10.15 h

8.00 h

13.00 h

15.00 h

17.00 h
18.45 h
20.00 h

21.30 h

23.30 h
00.00 h

9.00 h
"Missão X"

(Peddy Papper
Quinta Pedagógica

Piscina)

Ponte Himalaia
Corda Trola

Water Bubble

Desportos 
Nocturnos

Jogos desportivos  
Jogos Piscina

Lases Tag
Slide

Escape Room

Concurso 
Televisivo

Jogos Tradicionais
Gincana
Piscina

Worshops
Ateliers

"Noite ao Luar"
(Fogo de Campo)

Escalada
Zarabatana

Rapel

Caça ao Tesouro
Piscina

Karaoke
Discoteca

Canoagem
Tiro com Arco

Stand Up Padle

Jogos de Piscina
Testemunhos

Festa Final

Arrumações
Despedida
Check-Out

 Horas 1.º Dia 2.º Dia 3.º Dia 4.º Dia 5.º Dia 6.º Dia 7.º Dia

Programa-tipo de uma semana

Alvorada | Higiene

Pequeno Almoço

Almoço

Jantar

Ceia | Recolher | Higiene
Silêncio

Higiene | Banhos

Tempo Livre | Horários para Telefonemas
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É uma atividade que o Pelouro de Tempos 
Livres organiza ininterruptamente há 20 anos.

Data e destinatários
Realiza-se de 26 de julho a 9 de agosto e destina-se 

a jovens dos 12 aos 17 anos.

Localização
A St. Mary’s University College situa-se em Strawberry 

Hill, Twickenham, zona residencial localizada a sudeste 
de Londres, junto ao Rio Tamisa, com diversas ligações ao 
centro da capital e a cerca de 30 minutos do Aeroporto 
de Heathrow.

Colégio
Embora fundado em 1850, é um moderno campus 

universitário que fica a 10 minutos a pé do centro de 
Twickenham, rodeado de espaços verdes e campos 
de jogos. Inclui um ginásio para a prática de vários 
desportos, courts de ténis e um campo sintético. Com 
uma localização central dentro do campus, existem 
três residências para alojamento dos alunos, que ficam 
instalados em quartos individuais. É uma estrutura que 
oferece instalações de qualidade. As refeições têm lugar 

no refeitório principal, em regime de self-service. Nos 
dias das excursões é entregue a cada aluno um almoço 
embalado (packed lunch).

Programa educacional, desportivo e cultural
As aulas de língua inglesa são dadas em pequenas 

turmas multinacionais, com um máximo de 15 alunos 
cada, constituídas com base no nível de conhecimento 
de cada aluno. 

O curso é composto por 40 lições de 45 minutos cada. 
Para ocupação do restante tempo livre, a LAL Summer 
School (experiente organização responsável por este 
curso de Verão) tem um programa que inclui diversas 
atividades recreativas e de lazer, com o objetivo de 
incentivar a prática da língua e o convívio. Para além 
dos desportos no ginásio ou ao ar livre, organizam-se 
diversas atividades artísticas e festas temáticas. A proxi-
midade ao centro de Londres permite ficar a conhecer 
melhor a capital britânica. O programa de passeios e 
visitas inclui:

27 de julho – passeio de ½ dia em Twickhenam;

28 de julho – passeio de ½ dia na zona ribeirinha de  
  Londres (London South Bank Walk);

Curso de Língua Inglesa

Programa Premium 
London Experience**
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Este programa inclui: 

• Passagem aérea Lisboa/Londres/Lisboa;
• Taxas de aeroporto e de segurança;
• Transporte do aeroporto ao Colégio e vice-versa;
• 40 lições de Língua Inglesa, com a duração de 45 

minutos cada, em turmas de 15 participantes de 
várias nacionalidades;

• 14 noites de alojamento em residência escolar, com 
quartos individuais e casa de banho a partilhar;

• Pensão completa (3 refeições diárias);
• Programa de atividades desportivas, sociais e culturais;
• Diploma de aproveitamento escolar;
• Acompanhamento por 1 responsável do SBSI em 

toda a atividade;
• Seguro de viagem.

Grupo mínimo: 15 Participantes

Preço por participante

29 de julho – visita de ½ dia a St. Paul’s Cathedral**;
30 de julho – passeio de ½ dia a Londres  “ West End  
  Walk”;
31 de julho –  visita de ½ dia ao London Eye**;
1 de agosto –  excursão de 1 dia a Camden Market and  
  Regent’s Park*;
2 de agosto – passeio de 1 dia ao Harry Potter Warner  
  Brothers Studio**
4 de agosto – passeio de ½ dia a Londres “Royal Walk”  
  Par lamento,  B ig Ben,  Palác io de  
  Bukingham, Abadia de Westminster,  
  Trafalgar Square…;
5 de agosto – visita de ½ ao Museu de Cera Madame  
  Tussaud’s**;
6 de agosto – tarde de passeio no rio Tamisa “Thames  
  Cruise and Boat Disco”;
7 de agosto – visita de ½ dia à Tower of London;
8 de agosto – passeio de 1 dia a Oxford*

* Inclui box lunch
** entrada com pagamento incluído

Modalidades de pagamento
Consultar a página 67 desta revista.

Desistências
A desistência de uma inscrição tem de ser apresentada 
por escrito. Até ao dia 26 de março não sofre nenhuma 
penalização e a partir desta data está sujeita à penaliza-
ção que for indicada pela Agência.

O Programa definitivo que inclui as duas semanas 
será entregue na reunião preparatória a efetuar próximo da data de partida

€ 2.535,00



60

GRAM   | Grupo de Ação de Mulheres

gram@sbsi.pt

13 | 16 de maio

Preço inclui:
n Saída do CC dos SAMS, em Lisboa, às 7h00, em autocarro de 

turismo com ar condicionado;

n Estadia de 3 noites em Hotel 4*, com pequeno-almoço incluído;

n Pensão completa, desde o pequeno-almoço do 1.º dia ao 
almoço do último dia, sem bebidas às refeições;

n Acompanhamento por guia da agência durante toda a via-
gem, e guias locais nas visitas;

n Percurso pela Rota de Dom Quixote: Castelo de Belmonte; 
visita de uma bodega de vinhos de Castela com 2 provas 
incluídas; Casa Museu de Dulcineia;

n Entradas: Real Colegio de Doncelas Nobles; Igr. De Los Jesuítas; 
San Juan de Los Reyes; Mesquita del Cristo da la Luz; Igr. De 
Santo Tomé; Igr. Del Salvador y Santa María Lla Blanca (antiga 
sinagoga); Catedral de Toledo; Assistir ao Show Puy Du Fou 
(Sonho de Toledo).

Badajoz | Mérida | Toledo | Belmonte | Mota del Cuervo 
| El Toboso | Talavera de la Reina ou Oropesa

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 530   
 Em quarto individual | € 620
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Em 2020 o GRAM planeia realizar 
um conjunto diversificado de even-
tos, visitas culturais e temáticas que 
se destinam a promover o debate, a 
troca de ideias e experiências sobre 
problemáticas atuais, através de vá-
rias abordagens mas sempre com o 
objetivo da valorização do papel da 
mulher em todas as suas vertentes, 
quer no trabalho, na sociedade ou 
na vida familiar. O resultado destas 
preocupações traduz-se na con-
cretização da realização de várias 
iniciativas, tais como:

n  Encontro Anual de Mulheres; 

n  Reuniões de Núcleos do GRAM;

n  Workshops; 

n  Seminários e Colóquios;

n  Organização de Cursos de Valori-
zação Artística e Cultural;

n  Organização de exposições te-
máticas.

 

Circuito Cultural "Toledo - Cidade das 3 culturas"

Os cursos organizados pelo GRAM 
têm uma componente formativa 
que se completa com visitas temáti-
cas e culturais, facilitando o contacto 
direto com as técnicas associadas a 
cada tipo de ofício e recuperando 
algumas das tradições perdidas. 
Para o ano de 2020, o GRAM já tem 
programado algumas iniciativas que 
a seguir se apresentam.

Dia Internacional da Mulher
No dia 7 de março o GRAM vai rea-

lizar um programa específico de Co-

memoração do Dia Internacional da 
Mulher, que se celebra a 8 de março.

Visita Cultural
Local e programa definitivo a 

indicar. 
Almoço com animação na Quinta 

das Acácias.
Preço por participante: sócios e 

cônjuges €35,00; outros acompa-
nhantes €40,00.

Nota: inscrições abertas e limitadas 
a 200 pessoas.

Nota: programa elaborado para o mínimo de 40 participantes. Inscrições abertas.
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O Encanto dos Mercados de Natal

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 900
 Em quarto individual | € 1.105

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 475
 Em quarto individual | € 565

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 2.225
 Em quarto individual | € 2.680

Madrid | Burgos | San Sebastian | Lourdes | Foix | Ax-Les-Thermes | Andorra | Zaragoza | Madrid

Preço inclui:

n Passagem aérea Lisboa / Madrid / Lisboa em voos 
regulares TAP;

n Taxas de segurança, aeroporto e combustível, taxas 
hoteleiras de turismo, serviço, IVA, turística;

n Estadia de 6 noites em hotéis 4*, com pequeno-almoço;

n Pensão completa, desde o almoço do 1.º dia ao almoço do 
último dia (7 almoços e 6 jantares menu fixo c/ bebidas);

Lapónia

n Passeio a Burgos, visita panorâmica em San Sebastian; 
passeio no trem turístico em Lourdes; entrada nas Grutas 
Betharram (Lourdes); passeio a pé em Zaragoza e en-
trada na Basílica da Virgem do Pilar; passeio em Madrid;

n Acompanhamento por guia da agência e guias locais 
em Burgos, Zaragoza e Madrid.

Nota: programa elaborado para o mínimo de 35 parti-
cipantes. Inscrições abertas.

Preço inclui:
n Passagem aérea Lisboa / Helsínquia / Rovaniemi/ Hel-

sínquia / Lisboa, em voos regulares Finnair;

n Taxas de segurança, aeroporto e combustível, taxas 
hoteleiras de turismo, serviço e IVA;

Circuito cultural "Rainhas Portuguesas em Espanha"

Circuito "Vindimas do Douro"

4 | 10 de julho

2 | 5 de outubro

4 | 8 de dezembro
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Peso da Régua | Vila Real | Favaios | Palácio Mateus ou S. Martinho da Anta 
| Comboio turístico do Tua | Porto

Preço inclui:

n Saída de Lisboa do CC do SAMS às 07h00, em autocarro 
de turismo com ar condicionado;

n Estadia de 3 noites no Hotel Miracorgo 4*, em Vila Real,  
com pequeno-almoço;

n Pensão completa, desde pequeno-almoço do 1.º dia 
ao almoço do 4.º dia;

n Encenação peça tradicional “Sopas de Cavalo Cansado” 
em Favaios; vindimas na Quinta da Avessada; Visita Palá-
cio Mateus ou S. Martinho de Anta; passeio de comboio 
Douro/Tua; visita ao World of Discoveries no Porto

n Acompanhamento por guia da agência;

n Chegada a Lisboa prevista para as 20h00.

n 4 noites de alojamento no Hotel Arctic City 4*, com 
pequeno-almoço;

n 8 refeições desde o jantar do 1.º dia ao almoço do 
5.º dia;

n Visitas e entradas: Rovaniemi; Quinta de Renas com 
Passeio de Trenó puxado por renas; Aldeia do Pai 
Natal; Museu Arktikum; Ranua Rovaniemi Zoo; 
Helsínquia;  Igreja Temppeliaukio (Igreja na Rocha).

Nota: programa elaborado para o mínimo de 40 participantes. Inscrições abertas.

Nota: programa elaborado para o mínimo de 30 participantes. Inscrições abertas.
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Comissão de   Juventude
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A Comissão de Juventude do Sindicato é um órgão 
estatutário que representa os sócios com idade até 
aos 35 anos. A atividade mais emblemática que esta 
estrutura pretende concretizar em 2020 é o Encontro 
de Jovens Bancários. 

Este evento será um momento de debate e aprendi-
zagem sobre temas relacionados com os problemas dos 
jovens no mundo do trabalho, e também de convívio 
entre jovens do setor, onde será possível partilhar ideias 
e experiências.

A cooperação da Comissão de Juventude com orga-
nismos nacionais e estrangeiros também contribui para 
o confronto de ideias e experiências deste grupo etário 
especifico. O espaço de partilha destas preocupações 
insere-se na realização de várias iniciativas, tais como:

n  Reuniões de Núcleos de Juventude, estando prevista 
a realização de 4 iniciativas para 2020, a realizar em 
Lisboa e no Centro de Férias e Formação, em datas a 
indicar oportunamente;

n  Palestras e Seminários sobre temas diversos e a indicar 
oportunamente;

n  Campanhas de solidariedade e de sensibilização para 
as questões ambientais.
A Comissão também dará continuidade à colaboração 

com o Pelouro dos Tempos Livres, nomeadamente na 
organização dos seguintes eventos:
n Comemoração do Dia da Criança, atividade que se 

realiza ininterruptamente desde 2010 e que se destina  
a crianças dos 4 aos 14 anos;

n Programa especial de Passagem de Ano.
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Dia da Criança

Réveillon 2020/21

6 de junho

Nota:  O programa integral de cada atividade será divulgado oportunamente na Revista “O Bancário” e na página 
da Comissão de Juventude, no sítio do Sindicato.

Este projeto é a forma do Sindicato se associar 
à Comemoração do Dia Internacional da Criança. 
Trata-se de uma atividade que se realiza de forma 
ininterrupta desde 2010, e que procura proporcionar 
a crianças entre os 6 e os 11 anos, a oportunidade 
de passarem um dia de diversão e muita alegria no 
Jardim Zoológico.

O programa de Réveillon é organizado há 6 anos de 
forma consecutiva, e nos últimos quatro na Quinta do 
Serpa, em Vialonga. 

É uma atividade em que predomina o convívio e a 
animação entre sócios e familiares, de todos os grupos 
etários.

Programa 
n  Cocktail de boas-vindas;
n Jantar buffet de quentes e frios;
n  Fogo de artifício;
n  Babysitting e animação infantil
n  Animação durante toda a noite.

Programa inclui: 

n  09h00 às 09h30 – Receção do grupo de crianças na 
entrada do Jardim Zoológico, às 9h00 horas;

n  10h00 às 12h30 - Visita orientada (inclui assistir à 
alimentação de leões marinhos e à apresentação de 
golfinhos), acompanhada por monitores;

n  13h00 às 14h30 - Almoço;

n  14h30 às 16h30 – Continuação da visita guiada;

n  17h00 – Fim do evento.

Preço por participante €12,50.

Nota: inscrições abertas e limitadas a 80 crianças, com idades entre os 6 e os 11 anos.
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Atividades Lúdicas e Culturais

A organização de atividades lúdicas e culturais em que predominam a descon-
tração, o convívio e a animação entre os participantes, continua a ser uma oferta 
valorizada pelo Pelouro de Tempos Livres através do planeamento de passeios, 
concertos de grupos corais bancários e das iniciativas do Convívio com Arte.

Visita guiada ao Núcleo Histórico da Moita e Passeio 
Fluvial no varino "O Boa Viagem

Programa

n   09h30 – Saída de autocarro do C. Clínico;

n   10h15 – Passeio Fluvial com saída da embarcação 
do cais da vila da Moita e regresso pelas 13h15, 
com percurso no mar interior da baía do estuário 
do Tejo, que vai dar origem aos esteiros de Alhos 
Vedros, Moita e Montijo;

n   13h30 / 15h00 – Almoço em restaurante a indicar;

n   15h30 – Visita guiada ao Núcleo Histórico da Vila 
da Moita, com início no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e percurso pedonal para visita à Igreja 
de Nossa senhora da Boa Viagem, passando pela 
Loja Maçónica, Portal Manuelino e cais da Moita;

n   17h30 – regresso a Lisboa.

Em 2016 iniciamos um ciclo de excelente 
colaboração com a Divisão de Cultura e Des-
porto da Câmara Municipal da Moita, que vai 
continuar em 2020, através da realização de 
mais um evento com manifestação de cultura 
e entretenimento. Desta vez vamos voltar a 
repetir o passeio fluvial no estuário do Tejo a 
bordo do varino “O Boa Viagem”, embarcação 
típica deste local, e conhecermos algumas 
curiosidades do património cultural e histórico 
da vila da Moita. As inscrição são limitadas a 45 
pessoas, consideradas por ordem de entrada, 
e o preço varia entre os €35 para sócios e côn-
juges, €40 para outros familiares e €12,5 para 
crianças dos 5 aos 11 anos.

26 de setembro

Nota:  programa sujeito a alterações.
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O Pelouro de Tempos Livres organiza os concertos de 
coros bancários há 27 anos, ininterruptamente. Participam 
os grupos corais que representam as instituições bancá-
rias de maior dimensão e relevo no panorama nacional, 
nomeadamente:

n Coro do Clube Millennium BCP;

n Coro do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de 
Portugal;

n Coro do Grupo Desportivo e Cultural do BPI;

n Coro do Grupo Desportivo Santander Totta;

n Grupo Coral dos Serviços Sociais da Caixa Geral de 
Depósitos.
 

Em 2014 foi fundado o Coro do SBSI que realizou o 
primeiro ensaio no dia 1 de abril, sob a direção do maes-
tro Sérgio Fontão, e a primeira atuação pública no XXII 
Encontro de Coros Bancários. A partir desta data passou 
a atuar em todos os concertos de coros bancários.

Programa para 2020

II Concerto de Ano Novo
(Substitui o Concerto de Reis que se realizou durante 15 anos).
Em data a indicar, no mês de janeiro com início às 19h00, na 
Nave do Museu do Dinheiro (antiga Igreja de S. Julião), em Lisboa.
Ordem de atuação: Coro do CMBCP; Grupo Coral dos SSCGD; 
Coro do GDCBP; Coro do GDCBPI; Coro do GDST; Coro do SBSI.

 VI Concerto de Primavera e da Poesia
(Substitui o Concerto de Páscoa que se realizou durante 9 anos).
Em data a indicar, no mês de maio, com início às 16h00, na Aca-
demia de Ciências de Lisboa. Ordem de atuação: Coro do GDST; 
Coro do SBSI; Coro do CMBCP; Grupo Coral dos SSCGD; Coro do 
GDCBPI; Coro do GDCBP. 

XXVIII Encontro de Coros Bancários
Data e local a indicar, no mês de novembro, com início às 16 
horas, em Lisboa. Ordem de atuação: Coro do GDST; Coro do 
GDCBPI; Coro do GDCBP; Grupo Coral dos SSCGD; Coro do 
SBSI; Coro do CMBCP.
Além da participação dos coros bancários e do coro do SBSI, 
está prevista a atuação de um coro convidado, tornando o 
reportório apresentado ainda mais eclético.”

Concertos de coros bancários
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Pelo sétimo ano consecutivo vamos continuar a 
promover as visitas orientadas, para divulgar alguns dos 
tesouros artísticos nacionais. 

O pretexto destes encontros é a participação numa 
atividade cultural em que se valoriza o convívio em vez 
da solidão de uma visita individual. 

É uma atividade de periodicidade mensal, com inter-
rupção nos meses de janeiro e agosto, e realizada aos 

sábados, excepto nas visitas indicadas. Em cada visita 
exige-se um mínimo de 20 participantes, sendo o limite 
máximo de 30 pessoas. O preço varia entre os €7,50 para 
sócios e cônjuges e os €10,00 para outros participantes. 
Outros eventuais custos, nomeadamente nos convívios 
que impliquem deslocação em transporte organizado 
pelo Sindicato são divulgados com o programa espe-
cífico da visita.

Programa

16 de fevereiro  14h30 Museu Santo António de Lisboa  - Lisboa
(domingo)

28 de março 10h30  Museu do Oriente - Lisboa

18 de abril 10h30  Museu da Marioneta - Lisboa

30 de maio 10h30  Museu Nacional do Teatro - Lisboa

20 de junho 10h30  Museu Arqueológico do Carmo - Lisboa

25 de julho 10h30  Palácio de Queluz - Queluz

26 de setembro 08h00  Museu do Vinho e Caves do Solar são Domingos - Anadia (inclui almoço e transporte)

24 de outubro 10h30  Mosteiro dos Jerónimos - Belém

20 de novembro 10h30  Museu e Oficina da Fundação Ricardo Espírito Santo da Silva - Lisboa
(sexta-feira)

19 de dezembro  10h30  Museu Calouste Gulbenkian - Lisboa

Convívio com Arte

Atividades Lúdicas e Culturais
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O programa de férias divulgado nesta revista des-
tina-se a todos os sócios e pensionistas (cônjuges de 
ex-sócios) que também sejam beneficiários dos SAMS, 
e sócios de outros sindicatos com quem o SBSI tenha 
protocolos em vigor, de acordo com as condições neles 
expressas.

Local de inscrição

O processo de inscrição em todas as atividades está 
centralizado na Secção Administrativa e de Apoio, e pode 
ser concretizado presencialmente ou através do e-mail 
administrativa@sbsi.pt

A especificidade das condições de reserva dos aparta-
mentos divulgados nesta revista estão detalhadamente 
descritas na página 44.

A inscrição e reserva de alojamento para o Centro de 
Férias e Formação de Ferreira do Zêzere e para o Parque 
de Campismo e Caravanismo de Olhão só podem ser 
efetuadas diretamente para a receção destes empreen-
dimentos, cujos contactos estão divulgados, respetiva-
mente, na página 53 e na página 55 desta revista.

Condições e modalidades de pagamento

À exceção dos procedimentos para as viagens, que 
estão detalhadamente descritos na página 42, as nor-
mas e regras a seguir detalhadas aplicam-se a todas as 
atividades divulgadas nesta revista e às que venham a 
ser realizadas e não estejam aqui divulgadas. A inscri-
ção em qualquer atividade organizada pelo SBSI só é 
considerada efetiva mediante a receção nos serviços de 
documento comprovativo do pagamento, que pode ser 
integral ou fracionado.

Pagamento integral
É efetuado no ato de inscrição e pode ser feito por 

cheque, cartão de débito ou por transferência bancária. 
Neste caso, basta efetuar a transferência para o IBAN 
PT50 0018 0000 0029 5061 00196, e enviar para a Sec-
ção Administrativa e de Apoio o documento que prove 
a concretização da transferência. Este documento pode 
ser enviado para o e-mail administrativa@sbsi.pt, por 
carta ou entregue presencialmente.

Pagamento fracionado
É efetuado em prestações nunca inferiores a €100,00, 

através de cheques pré-datados emitidos à ordem do 
SBSI. O primeiro cheque deve ter a data de inscrição e os 
restantes a data de 26 dos meses seguintes e consecuti-
vos. A última prestação tem de ser liquidada até ao dia 

26 de dezembro de 2020. O n.º máximo de prestações 
varia em função da atividade, a saber:

1. reserva de apartamentos – até ao máximo de 8, com 
a última prestação a ser liquidada até ao dia 26 de 
dezembro de 2020;

2. inscrição no Curso de Língua Inglesa – até ao máximo 
de 15 prestações.

 
Eventuais dúvidas sobre a aplicação destas normas 

devem ser apresentadas aos serviços para posterior 
clarificação.

Não se aceitam pagamentos em numerário.

Condições de inscrição | Pagamento

Desistências – penalizações

O pedido de cancelamento de inscrição ou 
a desistência de participação só é apreciado se 
constar de uma exposição escrita, com identifica-
ção do nome completo e n.º de sócio do SBSI e a 
descrição detalhada dos motivos da desistência ou 
cancelamento.

No caso de cancelamento de reserva de aparta-
mentos, é obrigatório garantir a devolução da creden-
cial (voucher), se já tiver sido emitida pelos serviços.

A desistência de inscrição nas viagens está regu-
lamentada na página 42 desta revista, pelo que as 
presentes normas não se aplicam a esta rúbrica. A 
desistência do Curso de Língua Inglesa está abran-
gida pelas normas aplicadas às viagens.

A desistência de uma inscrição implicará:

n A perda de 25% do custo total da inscrição, se der 
entrada na Secção Administrativa e de Apoio até 
30 dias úteis antes da data de início da atividade;

n A perda de 50% do custo total da inscrição, se der 
entrada na Secção Administrativa e de Apoio com 
menos de 30 dias úteis antes da data de início 
da atividade;

n A perda do custo total da inscrição, se der entrada 
na Secção Administrativa e de Apoio a menos de 
5 dias úteis antes da data de início da atividade.”
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Atividades   Desportivas

Pesca
Tiro

King
Ténis 

Futsal
Bowling

Karting 
Golfe 

Snooker Bola Oito 
Xadrez
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Atividades   Desportivas

XXXIV Campeonato Nacional Interbancário 
de Pesca de Alto Mar
Inscrições até ao dia 28 de fevereiro.

n  1.ª prova - Setúbal, em data a indicar.

XIX Campeonato Nacional Interbancário
de Pesca de Alto Mar

n   Final Nacional no dia 4 de julho, em Setúbal 

XL Campeonato Interbancário de Pesca de Mar
Inscrições até ao dia 10 de março.

n  1.ª prova no dia 21 de março, em Peniche;
n  2.ª prova no dia 9 de maio, em Porto Covo; 
n  3.ª prova/Final Sul e Ilhas no dia 6 de junho, em Peniche; 
n  Final Nacional no dia 10 de outubro, em Peniche.

Pesca

XLII Campeonato Interbancário 
de Pesca de Rio
Inscrições até ao dia 4 de maio.

n  1.ª prova no dia 16 de maio, na Barragem de Coruche;  

n   2.ª prova no dia 23 de maio, na Barragem do Maranhão;

n  3.ª prova/Final Sul e Ilhas no dia 20 de junho, na Bar-
ragem do Arnóia; 

n  Final Nacional no dia 19 de setembro, na Barragem 
do Arnóia. 

XIII Campeonato Interbancário de Surfcasting
Inscrições até ao dia 28 de fevereiro.

 
n  1.ª prova no dia 14 de março, no Sóltroia Mar;
n  2.ª prova no dia 4 de abril, na Praia do Pêgo;
n   3.ª prova/Final Sul e Ilhas no dia 18 de abril, no Sóltroia Rio;
n  Final Nacional no dia 26 de setembro, no Sóltroia Rio.    
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Golfe

Ténis

XVII Torneio da Ordem de Mérito do SBSI
Inscrições até ao dia 17 de março  .

n   1.ª prova no dia 28 de março, na Beloura;
n   2.ª prova no dia 18 de abril, no Belas Club de Campo; 

n   3.ª prova no dia 23 de maio, em Santo Estevão; 

n   Final Sul e Ilhas no dia 20 junho, em Lisbon Sports Club.

XXXVII Torneio de Ténis de Campo
n   Final Sul e Ilhas nos dias 23 e 24 de maio, em Santarém.

XXXVIII Torneio de Ténis de Campo
Inscrições até ao dia 2 de outubro.

n   Início do Torneio previsto para 10 de outubro;

n   Final Sul e Ilhas nos dias 5 e 6 de dezembro, em Lisboa.

XXXV Torneio Interbancário de Xadrez

Inscrições até 28 de fevereiro. 

n   Os jogos da fase preliminar da área da Grande 
Lisboa realizam-se no dia 14 de março, na sede do 

Sindicato, em Lisboa;
n   Final Sul e Ilhas no dia 9 de maio, em Lisboa.

Xadrez
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XIII Campeonato Interbancário de Bowling
Inscrições até 22 de janeiro.

n   1.ª jornada no dia 25 de janeiro, na Beloura; 
n   2.ª jornada no dia 22 de fevereiro, na Beloura;

n   3.ª jornada no dia 14 de março, em Évora;
n   4.ª jornada no dia 18 de abril, nas Caldas da Rainha;

n   Jornada de compensação no dia 9 de maio, na Beloura;
n   Final Sul e Ilhas no dia 23 de maio, na Beloura;

n   Final Nacional nos dias 17 e 18 de outubro, 
em Vila Nova de Poiares.

Bowling

Tiro
XXIII Campeonato Interbancário de Tiro
Inscrições até 28 de fevereiro.

n   1.ª contagem no dia 7 de março, em Rolos;
n   2.ª contagem no dia 18 de abril, em Pegões;
n   3.ª contagem no dia 16 de maio, no Pinhal;
n   4.ª contagem/Final Sul e Ilhas no dia 27 de junho, em 

Pegões;
n   Final Nacional no dia 24 de outubro, em Leiria.
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Karting

King

XIV Campeonato de King
Inscrições até 2 de janeiro.

n  1.ª jornada no dia 4 de janeiro, em Lisboa; 
n  2.ª jornada no dia 18 de janeiro, em Lisboa;
n  3.ª jornada no dia 15 de fevereiro, em Lisboa;
n  4.ª jornada no dia 14 de março, em Lisboa;
n  Final Sul Ilhas no dia 9 de maio, em Lisboa;
n  Final Nacional nos dias 10 e 11 de outubro, em Coimbra.

XXIII Campeonato Interbancário de Karting
Inscrições até 21 de fevereiro.

n  1.ª fase de março, a maio; 
n  Meia-Final no mês de junho, em local a indicar;

n  Final Sul e Ilhas no mês de junho, em local a indicar.
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Snooker Bola Oito

Futsal

XX Torneio Interbancário de Futsal Veteranos
Final Sul e Ilhas em data a indicar, em Ferreira do Zêzere.
Final Nacional em data a indicar, em Penamacor.

XXI Torneio Interbancário de Futsal Veteranos
Lançamento das inscrições em setembro.  

n  Final Sul e Ilhas em 2021.

XLIII Torneio Interbancário de Futsal
Inscrições até 16 de janeiro.

n  Início do torneio no dia 24 de janeiro, local a indicar;
n  Final do Sul e Ilhas em data e local a indicar;
n  Final Nacional em data a indicar, em Ferreira do Zêzere.

XLIV Torneio Interbancário de Futsal
Lançamento das inscrições em dezembro.  

XVI Torneio de Snooker Bola Oito
Inscrições até ao dia 27 de janeiro.
 
n  1.ª fase começa no dia 8 de fevereiro; 
n  2.ª fase começa no dia 21 de março;
n  Fase Regional no dia 18 de abril;
n  Final Sul e Ilhas em dia e local a indicar;
n   Final Nacional nos dias 17 e 18 de outubro, em Vila 

Nova de Poiares.
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www.sbsi.pt
administrativa@sbsi.pt


