M INI I TÁLIA – 16 A 19 DE S ETEMBRO ’20
V ENEZA / P ISA / F LORENÇA / S IENA
1º DIA – RIO MAIOR / LISBOA / VENEZA
Comparência na Praça da República em Rio Maior às 04h00, no aeroporto Humberto Delgado às 05h00.
Assistência nas formalidades de embarque. Partida no voo TP864 às 07h00 com destino a Veneza.
Chegada ao aeroporto Marco Polo em Veneza às 10h55. Transporte de autocarro até ao cais, saída em
Tronchetto até Veneza. Almoço. De tarde, visita de Veneza e passeio de gondola. Jantar. Regresso em
Tronchetto e saída de autocarro até Mestre. Distribuição de alojamento no Novotel Mestre Castellana 4*.
Alojamento
2º DIA – VENEZA / PISA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a Pisa, a primeira potência económica e militar da
Toscânia na idade média. Num passeio a pé, atravessamos a muralha que ainda hoje rodeia parcialmente
a localidade para conhecer a arquitetura românica da época com expressão local bem própria. O nosso
destino e atração obrigatória de quem visita da Piazza dei Miracoli, Catedral, Batistério e Torre Inclinada,
onde Galileu estudou a gravidade. Almoço em restaurante local. Continuação até Florença e visita pedestre
com guia local a este extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento, terra de Leonardo da
Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre outros. Durante a visita teremos a oportunidade de
admirar a Catedral de Santa Maria dei Fiori, o Batistério com as célebres Portas do Paraíso, a Igreja de
Santa Cruz, o Panteão dos Grandes de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Distribuição de
alojamento e jantar no hotel Leonardo Da Vinci 4* ou similar.
3º DIA – FLORENÇA / SIENA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partimos através de idílicas colinas da que é considerada a mais bela
região de Itália, a Toscânia até San Gimignano, com as suas torres rodeadas de muralhas (Património da
Humanidade). Visita a pé. Almoço em restaurante local. A indicar localmente saída até Siena. Visita a pé
desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza del Campo, onde se realiza o famoso Palio delle
Contrade. Mas a joia desta cidade é a Catedral, cuja fachada exuberante e interior de uma extraordinária
riqueza, e o reflexo da prosperidade da república de Siena na Idade Média. A combinar localmente
regresso a Florença. Alojamento e jantar no hotel.
4º DIA – FLORENÇA / LISBOA / RIO MAIOR
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia
inteiramente livre para compras ou atividades
de gosto pessoal. A informar localmente
transporte para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida no voo TP877 Às 20h20.
Chegada a Lisboa às 22h20. Transporte até
Rio Maior.

PREÇO POR PESSOA
Quarto Duplo / Triplo

790,00 €

Suplemento de Quarto Individual

135,00 €

Inclui:
Passagem aérea Lisboa/Veneza / Florença /Lisboa,
com direito a 23 kgs de bagagem;
Transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto;
Transporte privado Rio Maior / aeroporto / Rio
Maior
Estadia em hotel de 4* ;
Visitas conforme programa;
Refeições conforme programa;
Seguro de viagem no valor de € 50.000.
IVA.
Taxas de aeroporto e combustível
Exclui:
Serviços não mencionados no presente programa;
Pequeno-almoço do 1º dia, almoço e jantar do
último dia Taxas hoteleiras a pagar diretamente
aos hotéis, (aproximadamente 13.80€)

C O N DI ÇÕ E S G E R A I S
ORGANIZAÇÃO: A organização técnica da viagem incluída neste programa é da Agência de Viagens e Turismo Lucas, Lda., com sede
em Rio Maior, com o capital social de 75.000,00 Euros, integralmente realizado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Rio Maior sob o n.º 242, RNAVT nº 1860 e Contribuinte 500 890 684.
INSCRIÇÕES: No ato de inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço da viagem, liquidando os restantes 75% até 21 dias antes
da partida. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data da partida, o preço total da viagem deverá ser pago no ato da
inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação das reservas para todos os serviços de
viagem. A agência organizadora reserva o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições
acima mencionadas.
MUDANÇAS: Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para outra
viagem ou para a mesma com partida em data diferente, deverá pagar taxa, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança
tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data de partida da viagem, para a qual o cliente se encontra inscrito, ou
se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica “Desistências”.
CESSÃO DA INSCRIÇÃO: O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as
condições requeridas para a viagem, desde que informe a agência vendedora com pelo menos vinte e um dias de antecedência e que
os diferentes fornecedores de serviços da viagem aceitem a substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos adicionais originados.
ALTERAÇÕES: Sempre que existam razões que justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar
as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem
a suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO: Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbios vigentes à
data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo dos transportes ou do
combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição
nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica Impossibilidade de Cumprimento”.
REEMBOLSOS: Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação
de serviços previstos no programa de viagem por causas não imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível substituição
por outros equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.
RECLAMAÇÕES: Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência onde se efetuou a reserva e
liquidação da viagem e num prazo não superior a 15 dias após o termo da prestação dos serviços. As mesmas, e de acordo com a
diretiva do Conselho da CEE, só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços hotéis guias,
agentes locais, etc. durante o percurso da viagem ou estadia, exigindo dos mesmos, respetivos documentos comprovativos da
ocorrência.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO: Se por factos não imputáveis à agência organizadora, esta vier a ficar impossibilitada de
cumprir algum serviço essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente
reembolsado de todas as quantias pagas ou, em alternativa aceitar uma alteração e eventual variação de preço. Se os referidos factos
não imputáveis à agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem pode o cliente ainda optar por participar numa outra
viagem organizada, de preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente
reembolsado da respetiva diferença.
DESISTÊNCIAS: Se o cliente ou alguns dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.
RESPONSABILIDADE: A responsabilidade da agência organizadora da viagem constante deste programa é emergente das obrigações
assumidas encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil de 75.000,00 Euros na Companhia de Liberty Seguros, S.A.
DOCUMENTAÇÃO: O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pessoal ou familiar (passaportes, bilhete de
identidade, autorizações para menores, vistos, certificados de vacinas e outros eventualmente exigidos). Cédulas ou assentos de
nascimento não são válidos como documento de viagem. A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de
vistos ou a não permissão da entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para
anulação da viagem, sendo ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que a situação acarretar.
TAXAS DE AVIAÇÃO: Os valores das taxas de aeroporto, de segurança e de combustíveis apresentados nesta brochura, foram
calculados à data de impressão. Devido a constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do preço na altura de
emissão dos bilhetes.
ANULAÇÕES DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA: A agência reserva-se no direito de cancelar a viagem organizada caso o número de
participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos o cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 8 dias de
antecedência, não havendo, neste caso, responsabilidade civil da agência pela rescisão.
IVA: Os preços mencionados neste programa, refletem já o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual.
VALIDADE: 21 de Agosto de 2019 a 19 de Setembro de 2020.

