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             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 35 participantes) 

Em  quarto duplo 180,00 

Em Quarto Individual 205,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 115,00 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento em hotel (3*) ou similar 
-1 Pequeno-almoço  
- 2 Almoços  
- 1 Jantar  
- Bebidas em todas as refeições 
- Cruzeiro na albufeira do rio Zêzere (4 horas) 
- Visita à Aldeia de Dornes 
 - Assistência ao desfile dos Tabuleiros 
- Acompanhamento e assistência em viagem 
- Seguro Multiviagens 
- IVA à taxa em vigor 
 
 

                  Serviços Incluídos 

                            Partidas 
                  (comparência 15 minutos antes    

07h15 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h30 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
07h45 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 
Não Inclui: 

-Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
INSCRIÇÃO: 80,00€ por pessoa. 
RESTANTE PAGAMENTO: Até 22 de Junho 2019 
Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

 

1º. Dia (Sab) – GUIMARÃES / Ferreira do Zêzere / COIMBRA 

Partida de Guimarães, com destino a Ferreira do Zêzere com paragem para 

o pequeno-almoço (livre). Embarque num cruzeiro de 4 horas a bordo do S. 

Cristóvão com almoço (buffet) a bordo incluído. Viagem inesquecível pela 

beleza natural de um dos mais belos lagos artificiais da Europa com 60 Km de 

extensão. Desembarque seguido de visita a Dornes – aldeia considerada 

uma das mais belas vilas de Portugal, situada na Península encantada, no 

concelho de Ferreira do Zêzere. Em horário a combinar seguiremos até 

Coimbra, a “Lusa Atenas”, é uma das mais míticas e lendárias cidades 

portuguesas. Instalação em hotel (3*). Jantar buffet e alojamento. Noite livre. 
 

2º. Dia (Dom) COIMBRA / Tomar / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço no hotel. Em horário prudente, partimos para a cidade dos 

Templários. Tempo livre para desfrutar de todo o ambiente festivo que esta 

cidade sublime de história e arte lhe oferece. Sugere-se uma visita à Mata dos 

Sete Montes onde poderá apreciar a magnífica exposição dos tabuleiros, 

que a partir das 16h00 irão desfilar pelas principais artérias da cidade. Almoço 

buffet incluído. Reunião do grupo em hora a determinar e início da viagem 

de regresso por Condeixa, Mealhada (paragem em área de serviço) e 

continuação por Albergaria, Porto e Guimarães. Chegada prevista às 22h00.  

 
                             FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS    

           

           

           

           

           

          

mailto:geral@guimaraesviagens.com
http://www.guimaraesviagens.com/

