PROTOCOLOS V.A. TOUR
Caro Parceiro,
Colocando a saúde de todos em primeiro lugar, e para conveniência de todos os clientes, a
V.A.TOUR OPERADOR juntou-se à SEPRI para tornar as viagens mais seguras.
A SEPRI é o parceiro de saúde da V.A. TOUR OPERADOR que disponibilizará a todos os clientes um serviço de
testagem à Covid-19 rápido, cómodo e com um valor exclusivo.
Quais são os testes disponíveis?
Poderá realizar o Teste PCR ou o Teste Rápido de Antigénio para diagnóstico da Covid-19. Os testes são
analisados em laboratório, garantindo máxima fiabilidade dos resultados obtidos.
Os resultados do Teste PCR são entregues em 24 horas.
Os resultados do Teste Rápido de Antigénio são entregues em 4 horas.
NOTA IMPORTANTE: O resultado do teste é entregue no idioma solicitado pelo cliente.
Qual o valor dos testes?
O Teste PCR tem o custo de 65€.
O Teste Rápido de Antigénio tem o custo de 24€.
Este preço é válido para a realização do teste em qualquer um dos locais indicados na lista e exclusivo para
todos os clientes V.A. TOUR - GRUPO VALE DO AVE.
O pagamento é efetuado diretamente pelo cliente através de referência multibanco, MBWAY, após
confirmação da marcação.
Como posso agendar um teste?
Para agendar um teste, deverá preencher este formulário. Será posteriormente contactado por uma gestora
SEPRI, que confirmará a data, hora e o local da realização do seu teste. Para garantirmos máxima
capacidade de resposta, os testes deverão ser solicitados no período mínimo de 24 horas de antecedência.
Onde posso fazer o teste à COVID-19 no âmbito da parceria V.A. TOUR OPERADOR - SEPRI?
O parceiro de saúde, SEPRI oferece cobertura nacional, pelo que poderá fazer o teste à Covid-19 na cidade
mais perto de si.
Consulte aqui a lista das cidades onde pode fazer a testagem.
Viaje em segurança. Conte connosco.
Equipa V.A. TOUR
Para onde quer que vá
Nós também vamos...

