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1º. Dia – GUIMARÃES / ALGARVE 
Partida do Largo República do Brasil (Campo da Feira), às 07h00. Início da viagem em autocarro de grande turismo com destino à 
Praia da Rocha. Almoço em trânsito livre. Chegada ao destino e instalação no Hotel Santa Catarina (3*), situado na Avenida 
Marginal da Praia da Rocha. Jantar e alojamento. 
 

2º. ao 7º. Dia – ALGARVE 
Estadia em regime de Pensão Completa (Buffet). Bebidas em todas as refeições (água, vinho da casa, refrigerante ou cerveja). 
Café não incluído. Dias livres para usufruir da praia ou outras actividades a gosto pessoal, podendo desfrutar dos múltiplos 
atractivos da Costa Algarvia e das características de lazer que o hotel lhe proporciona. Durante a permanência será incluída uma 
excursão de ½ Dia  a Alvor e Ponta da Piedade (Lagos).  (tarde). 
 

8º. Dia – ALGARVE / GUIMARÃES 
Após o pequeno-almoço, regresso a Guimarães. Almoço em trânsito livre. Chegada prevista às 19h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

Preço por pessoa  (mínimo 40 participantes) …………………………………. 485,00€ 
Suplemento quarto individual …………………………………………………............   120,00€ 

 
Incluído: Transporte em autocarro de grande turismo; Alojamento no hotel previsto ou similar (3*), em quarto duplo ou triplo, no 
regime de pensão completa; Bebidas de acompanhamento às refeições conforme programa; Excursão de ½ Dia  a Alvor e Ponta da  
Piedade (Lagos); Assistência permanente da Guimarães Viagens; Seguro Multiviagens e IVA à taxa em vigor. 
 
Não incluído: Extras pessoais; Bebidas que não constem no programa como incluídas; Refeições em trânsito; Entradas em 
monumentos, palácios e parques temáticos; Outros serviços não mencionados na rubrica “incluído”. 
 

INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 120€ por pessoa (não reembolsável). 
- O restante pagamento deverá ser efectuado até 15 dias antes do início do serviço (27/08/2021). 
 

Características do  Hotel Santa Catarina: 
Localizado apenas a 50 metros da Praia da Rocha. Disponibiliza quartos com varanda privada, alguns com vista para o oceano 
(mediante suplemento). Foi inaugurado no ano de 2006. Dispõe de 6 andares, Sala de Estar, Restaurante e Bar. Todos os quartos 
estão equipados com mini-bar, televisão por satélite, acesso gratuito à Internet e ar condicionado. A Marina de Portimão fica a 10 
minutos a pé do hotel. O Casino do Algarve está a cerca de 50 metros. Nas imediações existem Bares, Discotecas, variadíssimas 
Lojas e Restaurantes. 

Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
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