SERRA DA ESTRELA, TORRE

1 DIA

DOMINGO, 29 DE JANEIRO 2022
DOMINGO, 06 DE FEVEREIRO 2022

TRANSPORTE + VISITA
GUIADA EM GUARDA

PREÇO POR PESSOA:

25€
Criança até 11 anos: 20€

PROGRAMA:
COIMBRA, SABUGUEIRO, SERRA DA ESTRELA - TORRE, GUARDA, COIMBRA
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo em direcção ao ponto mais alto de
Portugal Continental, a Serra da Estrela, podendo assim disfrutar de uma paisagem de
beleza única. Porém, antes faremos uma breve paragem em Sabugueiro, considerada
a aldeia mais alta de Portugal para fotos do Cão Serra da Estrela ou compra dos
variados produtos regionais, como o pão, mel, enchidos e o delicioso queijo Serra da
Estrela. Chegada à Torre e tempo livre para disfrutar da paisagem. Almoço livre (não
incluído). Prosseguimento para a Guarda, considerada a cidade mais alta de Portugal,
com um ar de montanha leve e saudável. Visita com guia local ao centro histórico
passando pelas ruas estreitas e medievais que nos conduzem até à Sé Catedral
(entrada incluída). No final do dia, início da viagem de regresso a Coimbra, na certeza
de termos passado momentos únicos e inesquecíveis com a QUEBRATOUR!
NOTA: O itinerário na Serra da Estrela será efetuado de modo a permitir paragens para
contacto com a neve, salvaguardando a utilização de percurso seguro através de
estradas transitáveis.
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo de acordo com o
programa;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Visita à Guarda com guia local;
✓ Entrada na Sé Catedral da Guarda;
✓ Taxas serviços e IVA;
✓ Seguro de assistência em viagem. – Contudo, temos à
sua disposição um seguro de viagem com melhores capitais
e coberturas. Solicite mais informação junto do seu agente
viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Almoço;
✓ Entrada em Museus/Monumentos, salvo o indicado no
programa;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas
em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES
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