SUA
ATÉ 01/10/2021 SINALIZE A
SSOA
INSCRIÇÃO COM 70€ P/ PE

28AºNIVERSÁRIO

2 Dias - 20 e 21 de Novembro de 2021
1.º DIA – LOCAIS DE ORIGEM / HOTEL / JANTAR / HOTEL ___________________ PC

€
5€
114
45

Saída ao início da tarde dos diferentes locais de origem, chegaremos a um parque
natural que engloba duas Serras. Nesta região existe muita água, muitas rochas e foi
onde há muitos milhões de anos passaram os Dinossauros. Chegamos a uma cidade
onde se encontram os Hotéis de 4* onde ficaremos alojados. O nome desta cidade é de
origem árabe, semelhante ao da filha de um profeta. Distribuição dos alojamentos e
tempo livre para descansar.
Em hora a indicar seguimos para uma Quinta na periferia da cidade onde se
encontra um dos maiores salões de festas do País. Após a chegada Cocktail de Boas
Vindas, seguido de jantar com entradas, sopa, prato de peixe e carne, sobremesa e
café. Teremos animação regional e um espectáculo de homenagem à Diva do Fado. No

O PREÇO INCLUI:
Viagem em autocarro de grande
Turismo;
Alojamento em hotéis de 4*;

final do espectáculo, regresso aos Hotéis para descansar.

Cocktail e Jantar com animação

2.º DIA – HOTEL / VISITA / ALMOÇO / LOCAIS DE ORIGEM _________________ MP
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar da tranquilidade e paz que
este local nos proporciona. Sugerimos assistir à missa ou visitar um dos interessantes

regional e espetáculo de homenagem
à Diva do Fado;
Almoço regional com música ao vivo e

museus que este local nos oferece.

º

No final da manhã seguimos para o Salão de Festas onde iremos comemorar o 28.

Aniversário da RSI. Almoço com ementa regional, música ao vivo e muitas surpresas,
sorteios, bolo de aniversário e espumante. Ao fim da tarde regresso aos locais de
origem.

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

VENHA COMEMORAR O NOSSO ANIVERSÁRIO

surpresas;
Lembrança RSI e fotografia de
recordação;

º

Seguro de Viagem (apólice n
4900004052);

Acompanhamento por um delegado
da agência;
Taxas de turismo e IVA.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Uma

NÃO INCLUI:
vez inscrito(a) e com sinalização feita,

poderá levantar um questionário para preencher e tentar desvendar o enigma
da viagem. Formas de entrega: via ctt - para um dos nossos balcões, ou
entregar diretamente devidamente preenchido com nome, morada e contacto.

PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO
ATÉ AO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Quaisquer serviços não indicados
como incluídos;
Despesas de carácter pessoal.

- INCRIÇÕES LIMITADAS A 350 PARTICIPANTES

HABILITAM-SE AO SORTEIO OS QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS APENAS EM LETRAS MAIÚSCULAS. O SORTEIO SERÁ EFETUADO NO
ALMOÇO DO 2º DIA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE RESPOSTAS CORRETAS.

