SÃO MARTINHO NO ALTO ALENTEJO
2 Dias visitando Amieira do Tejo, Belver, Nisa, Alpalhão, Portalegre, Crato, Montargil …
https://youtu.be/iBq9-I727Yo

10 e 11 Novembro 2018

PROGRAMA DA VIAGEM
10 NOV 2018 • LISBOA – AMIEIRA DO TEJO – BELVER – NISA – ALPALHÃO – PORTALEGRE
Comparência pelas 07h15 no local da partida a indicar. Formalidades de embarque no autocarro e partida
às 07h30. Saída em direção a Vila Franca de Xira, paragem para pequeno-almoço buffet no Lezíria Park hotel.
Continuação da viagem em direção a Amieira do Tejo. Visita ao Castelo de Amieira do Tejo. Continuação para
Belver onde iremos visitar o Museu do Sabão. Visita do Castelo de Belver. Saída em hora a indicar para Nisa.
Chegada a Nisa e tempo livre para visitas e Almoço em restaurante local na zona. Nisa é uma bonita vila
Alentejana, sede de município, caracterizada pelo seu típico alvo casario de faixa colorida a alegrar, numa
região de calma e sossego, afamada pelos seus saborosos queijos de ovelha. Visita ao Museu do Bordado e
Barro de Nisa.
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Em hora a indicar continuação da viagem para Portalegre, passando por Alpalhão. Chegada a Portalegre e
distribuição de alojamentos no hotel JOSÉ RÉGIO ****. Tempo livre. Em hora a indicar jantar no restaurante
da unidade hoteleira com castanhas e jeropiga. Resto da noite livre.

11 NOV 2018 • PORTALEGRE – CRATO – MONTARGIL – LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre e saída em hora a indicar para Visita à Casa-Museu José Régio, onde o
poeta viveu durante cerca de 30 anos. A Casa é um edifício de grande simplicidade arquitetónica, recheada
com importantes peças de arte sacra, evidenciando-se os Cristos e os Barros de Portalegre (esculturas
religiosas), a faiança, entre outras peças da sua coleção particular. Visitaremos ainda a Sé Catedral de
Portalegre e o Castelo. Cerca das 12h30 continuação da viagem para o Crato. Almoço em restaurante local na
zona do Crato. Tempo livre para visita da vila. Em hora a indicar continuação da nossa viagem em direção a
Montargil, passando por Ponte de Sôr. Paragem para visita da Barragem de Montargil. Continuação da viagem
em direção a Lisboa por Mora, Coruche e auto estrada. Chegada ao mesmo local da partida prevista para cerca
das 20h00.
FIM DA VIAGEM E DOS SERVIÇOS

Preço por pessoa (mínimo 25 participantes e máximo 45 participantes):
Em quarto duplo ou triplo – Associado CCD…………………………………………….... 145,00€
Em quarto duplo ou triplo – Acompanhante Associado.………………………….... 195,00€
Em quarto individual - Associado CCD ……….…………………………………………..... 180,00€
Em quarto individual – Não Associado CCD……….………………………….............. 230,00€
Valor da criança (2 aos 11 anos inclusive) a partilhar quarto com 2 adultos ...160,00€
Os preços para Associado estão limitados às 10 primeiras inscrições. Inscrições até 19 de outubro.
Inscreva-se aqui.

O preço Inclui:
§

§
§

Transporte e viagem em autocarro de turismo de alta qualidade, com capacidade para 30 pessoas, de
acordo com programa indicado, incluindo todas as despesas com parques e Portagens, bem como as
despesas do motorista;
Alojamento 1 noite no hotel JOSE REGIO de categoria 4 estrelas ou similar, em quarto duplo/twin ou
individual conforme escolha, incluindo o pequeno-almoço;
2 Almoços em restaurantes locais indicados no programa ou similares, com menu de Entrada ou Sopa,
Prato Principal e Sobremesa incluindo bebidas (1 agua ou 1 refrigerante ou 1 cerveja ou 25 cl vinho e
café). Menus de grupo, qualquer alteração está sujeita a suplemento liquidado diretamente pelo
participante. Restrições alimentares devem ser indicadas no momento da inscrição;
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§

§
§
§
§
§

1 Jantar no restaurante do hotel ou restaurante local em Portalegre com menu de Entrada ou Sopa,
Prato Principal e Sobremesa incluindo bebidas (1 agua ou 1 refrigerante ou 1 cerveja ou 25 cl vinho e
café). Castanhas e Jeropiga. Menus de grupo, qualquer alteração está sujeita a suplemento liquidado
diretamente pelo participante. Restrições alimentares devem ser indicadas no momento da inscrição;
Todas as entradas nos locais a visitar, a saber: Museu José Régio, Museu do Bordado e Barro de Nisa,
Museu do Sabão;
Seguro de Viagem, assistência em Viagem e Acidentes Pessoais Globalis – Victoria Seguros, conforme
apólice a fornecer sob pedido;
Visita aos locais mencionados no programa;
Acompanhamento durante toda a viagem de Lisboa a Lisboa por Delegado da GLOBALIS VIAGENS (tour
escort), que coordenará e orientará todas as visitas e o programa da viagem.
Todas as taxas de turismo, serviços, hotelaria e IVA

O preço não Inclui:
•
•
•
•
•
•
•

Gastos e extras pessoais;
Taxas turísticas das cidades de alojamento, caso sejam obrigatórias;
Todas as Bebidas às refeições, exceto as indicadas;
Bagageiros nos hotéis;
Gratificações gerais (Motorista, guias, bagageiros, restaurantes, etc., a pagar no destino), de acordo
com o critério do cliente;
Tudo o que não esteja mencionado no item «o Preço Inclui»;
Suplementos não especificados;

MUITO IMPORTANTE:
A Globalis Viagens e as Agências de Viagens e Operadores Turísticos e suas representantes, reservam-se no direito de
efetuar as alterações apropriadas ao itinerário, incluindo alterar a ordem do itinerário se assim achar necessário por
qualquer motivo operacional justificado, sendo o Cliente advertido disso. Para além das visitas descritas no programa
detalhado, podem ocorrer paragens técnicas, incluindo locais como centros de artesanato e lojas de produtos típicos
locais, entre outros, não afetando o conteúdo do programa e assegurando integralmente as visitas planeadas no
itinerário. Recomendamos consulta das Condições Gerais publicadas, que serão fornecidas a pedido.
O programa de viagem indicado, pode vir a ser alterado sem aviso prévio, até à data de partida em acordo mútuo
entre o nosso Cliente, CCD Tranquilidade, Grupo Top Convívio e a Agência de Viagens. O programa final e único válido
será comunicado ao cliente na entrega da documentação de viagem, antes da data de partida no aeroporto. A ordem
das visitas pode ser alterada sem comunicação prévia, por questões operacionais ou motivos de força maior. O
Cancelamento de alguma visita, apenas permite ao cliente o reembolso da quantia referente à mesma, se for caso
disso. As fotografias apresentadas, são meramente ilustrativas e no caso dos hotéis podem não corresponder à
tipologia de quartos reservada e atribuída.
As visitas / itinerário podem ser sujeitas a alterações devido às condições climáticas, encerramento dos monumentos,
ou obras nos monumentos, questões de segurança ou consideradas necessárias pela Agência de Viagens e
fornecedores chamados a prestar serviços. Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro informamos que o
Cliente poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: Provedor do Cliente
das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com, Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela
Direcção Geral do Consumidor in http://www.consumidor.pt/ cuja consulta desde já aconselhamos.
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Nota: Os horários de partida e chegada aos hotéis e locais a visitar, bem como das refeições e visitas são meramente
indicativos, prevalecendo sempre os horários informados em cada momento, pelo Delegado GLOBALIS na viagem.
Durante a excursão cumpra os horários de concentração que lhe forem indicados pelo Delegado Globalis na Viagem. O
Delegado Globalis acompanha-o para o ajudar. Agradece-se a sua colaboração.

BOA VIAGEM!
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