NOME 1: ___________________________________________________
Data de Nascimento: ____ / ____ / _________
Telefone: ___________________ Telemóvel: _____________________
Email: _____________________________@______________________
NOME 2: ___________________________________________________
Data de Nascimento: ____ / ____ / _________
Telefone: ___________________ Telemóvel: _____________________
Email: ____________________________@_______________________
CONTACTO DE EMERGÊNCIA: Telefone: _________________________
PAGAMENTO: ⎕ Dinheiro
⎕ Cheque ⎕ Transferência
⎕ Quarto duplo - 250 € ⎕ Quarto simples - 290 €
✓ Pode transferir para o NIB da paróquia: 0035 0454 0000 2902 0305 7
✓ Agradecemos o contributo para a ação caritativa das paróquias.
✓ Os dados pessoais aqui registados servirão apenas para a organização da
viagem e não serão partilhados com mais ninguém.

Autorizo o tratamento dos meus dados? ⎕ SIM ⎕ NÂO
Aceito e assumo todas as condições da viagem indicadas? ⎕ SIM ⎕ NÂO

VILA REAL | PESO DA RÉGUA | PINHÃO | DOURO
SANTUÁRIO DE SCHOENSTATT EM AVEIRO
22 a 24 de MAIO

22 DE JUNHO
07:15 – Saída de NO
07:30 – Saída de SJB
12:00 – Pendilhe – Missa?
13:00 – Almoço em Pendilhe
14:30 – Saída para Vila Real
16:00 – Visita guiada à zona histórica de Vila Real (cerca de 1:00)
18:00 – Chegada ao Hotel Mira Corgo ****
20:00 – Jantar em restaurante local
23 DE JUNHO
09:30 – Saída para Peso da Régua
10:15 – Visita à Igreja Matriz e Museu do Douro
12:15 – Embarque para passeio no Douro, da Régua ao Pinhão
13:00 – Almoço a bordo
15:30 – Chegada ao Pinhão - Desembarque
17:00 – Chegada a Vila Real
18:30 – Missa
20:00 – Jantar em restaurante local
24 DE JUNHO
09:30 – Saída para o Santuário de Schöenstatt, na Gafanha da Nazaré
12:00 – Missa
13:00 – Almoço e visita pela Quinta
15:30 – Saída para Oeiras
19:30 – Chegada a Oeiras
SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Circuito em autocarro e de barco
• Estadia em hotel
• Refeições de acordo com o presente programa (menu fixo)
• Seguro de assistência de acidentes em viagem
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
•

Tudo o que não esteja devidamente especificado neste programa

SINALIZAÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL E FINAL:
A inscrição é considerada válida com o pagamento de 50,00 € (cinquenta euros).
Até 20 dias antes da partida deverá pagar, pelo menos, 50% do valor da viagem.
O pagamento final deverá ser efetuado até 10 dias antes da data da partida.
DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO:
Caso queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 10 dias antes da partida, sendo
restituída a totalidade do montante entregue até ao momento. A menos de 10
dias da partida, fica sujeita aos gastos que a anulação do contrato venha a dar
lugar e ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem
contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até à data de 60 dias
antes da partida, reserva-se à organização o direito de cancelamento da mesma.
INSCRIÇÕES E LIMITES DE PARTICIPANTES:
Para garantir a sua inscrição na viagem, deverá até à data limite de inscrições
(inscrita no programa) entregar o presente boletim, bem como a sinalização
solicitada. Após esta data, a inscrição está sujeita a disponibilidade. O número
de participantes é limitado pelo que a agência de viagens não garante a
disponibilidade e o preço da viagem, após a data limite de inscrição.
PAGAMENTOS:
Pode pagar no acolhimento paroquial ou transferir para o NIB da paróquia,
mencionando “passeio” na transferência. IBAN: PT50003504540000290203057
SEGURO DE VIAGEM:
A organização do evento não pode ser responsabilizada por quaisquer danos
diretos ou indiretos sofridos pelas pessoas ou nos bens dos participantes ou por
estes causados a terceiros durante o decorrer deste evento.
CONTACTOS:
Diretamente com a Paróquia de São Julião da Barra e Nova Oeiras.
• São Julião da Barra – 214 423 266
• Nova Oeiras – 214 431 876
• Email: oeirasup@gmail.com
Assinatura: _____________________________________________________________

