GUIMARÃES e
BRAGA
DOMINGO, 14 de Março de 2021
ITINERÁRIO:
Partida dos locais de origem em
autocarro de turismo com direção a
Guimarães,
conhecida
como
“Berço da Nação”, profundamente
ligada à formação da identidade
nacional portuguesa. Tempo livre
para
atividades
de carácter
pessoal. Possibilidade de visitar o
Castelo de Guimarães, Palácio dos
Duques e a Capela de S. Miguel. De
tarde, seguimos para o Bom Jesus
do Monte, com lindas vistas da
cidade de Braga. Finalizamos a
nossa viagem no centro histórico de
Braga, considerada a “Cidade dos
Arcebispos”.
Possibilidade
de
visitar a Sé Catedral e os Jardins de
Santa Bárbara. Em hora a
determinar, regresso aos locais de
origem. Fim da viagem e dos
nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA:
Adulto: € 29
Criança até 11 anos: € 14,50
O PREÇO INCLUI:
Circuito em autocarro de turismo;
acompanhamento
por
um
representante da Agência; seguro
de assistência em viagem; taxas de
serviço e IVA.
O PREÇO NÃO INCLUI:
Opcionais; extras de carácter
pessoal;
entrada
em
museus/monumentos e tudo o que
não
estiver
devidamente
especificado em “o preço inclui”.

A Agência reserva-se no direito de mudar
ou inverter a ordem das visitas do programa
sem prejuízo do mesmo. A viagem realizase com um mínimo de 30 participantes.
Seguindo as normas da DGS (Direção Geral
Saúde) a lotação máxima de ocupação no
autocarro de 55 lugares é de 2/3,
correspondente a um máximo de 36
participantes.
NORMAS DA DGS (DIRECÇÃO GERAL
SAÚDE):
Obrigatório levar máscara; todos os nossos
parceiros (autocarros, hotéis, guias e demais
prestadores de serviços) cumprem todos os
requisitos de segurança e higiene obrigatórios
- Selo Clean & Safe; os pagamentos nos
museus/monumentos devem ser feitos com
cartão multibanco/crédito, as visitas devem
obedecer às diretrizes da DGS, como por
exemplo, as restrições em número mínimo e o
distanciamento social. Nos destinos com
praias de banho, deve observar as regras de
ocupação e utilização no contexto da pandemia
da doença COVID – 19, nos termos do
Decreto-Lei nº 24/2020.
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