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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Itinerário  

1º Dia – 27/Maio/2018 

Em hora e local a determinar, saída em autocarro de turismo em direcção a Peniche. Realização de paragens 

técnicas durante o percurso. 

Chegada e travessia de barco até às Berlengas. Almoço e tempo livre. 

Por volta das 15:30 travessia de regresso a Peniche. Lanche no Hotel Soleil Peniche *** onde estará incluído 

Salada de Fruta da época, miniaturas, sandes de queijo e fiambre, bolos fatiados, chá, café, leite, água 

mineral, sumos, vinho do Porto e Martini. 

Ao final do dia, regresso em autocarro de turismo ao ponto de partida – Lisboa/Porto. 

 

 

    Fim da viagem e dos nossos serviços  
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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Preços 

INCLUINDO 

 Autocarro de Turismo para o percurso mencionado no itinerário;  

 Travessia de barco de Peniche até as Berlengas 

 Lanche no Hotel Soleil Peniche *** 

 Seguro de viagem; 

 Acompanhamento de um representante Abreu durante toda a viagem.  

 

EXCLUINDO 

X Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa. 

 

 

Preço por pessoa 

 

Mínimo 20 Participantes 75,00€ 

Mínimo 30 Participantes 65,00€ 

Mínimo 40 Participantes 60,00€ 



Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Informações Importantes  

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.  

 

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.  

 

3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.  

 

4 - Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa 

de viagem.  

 

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva. 

 

6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respectivos 

títulos de transporte. 

 

7 – Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos 

mercados cambiais. O presente orçamento/programa foi elaborado com base no Euro 

 

8 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte válido com pelo menos 6 meses de validade após o inicio da viagem 
 


