REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso
por serviços não utilizados pelo cliente. A prestação de serviços
previstos no programa de viagem por causas não impotáveis à
agência organizadora e caso não seja possível a substituição
por outros equivalentes, confere ao cliente o direito de ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos
e dos efectivamente prestados.
DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar (passaporte, bilhete de identidade,
documentação militar, autorização para menores
desacompanhados dos pais, vistos, certificados de vacinas e
outros eventualmente exigidos). A agência declina toda a
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos e
permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes
casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula
“Desistências”, sendo ainda da responsabilidade do cliente todo
e qualquer custo que tal situação acarretar.

Informações e Inscrições:
Ir. Inês Vieira
Rua Francisco Marto, 203
2495-448 Fátima
Tem.918 720 028
Tel. 249 534767
Email: stellaredacao@gmail.com

RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas
por escrito à agência onde se efectuou a reserva e liquidação
da viagem e num prazo não superior a 20 dias após o termo da
prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites
desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos
serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc…) durante o decurso
da viagem, exigindo dos mesmos os respectivos documentos
comprovativos da ocorrência.
BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais. O
passageiro tem a obrigação de reclamar junto da entidade
prestadora dos serviços, no momento da subtracção, deterioração
ou destruição da bagagem. A responsabilidade da agência só
poderá ser accionada mediante a apresentação do comprovativo
da reclamação prevista no número anterior.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora da viagem
assumida encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil na companhia de Seguros Caravela
Apólice nº 81.105801 e por uma caução no Banco Comercial
Português, nos termos da legislação em vigor
IVA
Os preços mencionados neste programa reflectem já o Imposto
de Valor Acrescentado à taxa em vigor.
NOTA
As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas
por quaisquer específicas, desde que devidamente acordadas
pelas partes.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
VERDE PINO
Agência de Viagens e Turismo, Lda.
2495-450 Fátima
Telf 249 530 530
Fax 249 530 539
Email: verdepino@verdepino.com

Polónia e Berlim

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a
ficar impossibilidade 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 do preço. Se os referidos factos não impotáveis
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 respectiva diferença.

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS REPARADORAS
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

De 25 Agosto a 1 Setembro 2018
Acompanhamento espiritual:

Sr. Pe Augusto Gonçalves

De 25 a de Agosto a 1 Setembro de 2018
1º DIA | LISBOA / BERLIM
Em hora e local a determinar, saída para o Aeroporto
de Lisboa. Assistência nas formalidades de
emvar1que e saída com destino a Berlim. Chegada a
Berlim, transfer para a cidade e almoço. De tarde,
visita panorâmica com guia local a esta bela cidade,
que comemorou em 2014 os 25 anos da Queda do
Muro de Berlim. Onde se mistura de forma sábia o
antigo com o moderno, numa autêntica lição de
história e de urbanismo: os restos do Muro, o
Reichstag, a Porta de Brandenburgo, o conjunto
monumental Unter den Linden, a Alexanderplaztz, o
famoso Check Point Charlie ( controlo fronteiriço
entre as zonas americana e russa durante a Guerra
Fria ), o quarteirão Tiergarten, a ilha dos museus, o
Gendarmenmarket, etc. Instalação no hotel. Jantar e
alojamento.
2º DIA| BERLIM / DRESDEN / WROCLAW
Após pequeno almoço no hotel, saída em direcção à
Polónia com passagem por Dresden. Chegada. Almoço
e início da visita panorâmica à famosa e
culturalmente rica “Florença do Elba” da qual se
destaca o passeio a pé pelas margens deste rio e
através do rico conjunto monumental,
nomeadamente, o impressionante conjunto barroco
Zwinger (ex-libris da cidade), a Ópera Semper, a antiga
Catedral Católica e, num muro do Castelo, o
impressionante painel de mosaicos de porcelana de
Meissen “a Procissão dos Duques”. Visita da Igreja
de Nossa Senhora. Saída para Wroclaw. Jantar e
alojamento.
3º DIA | WROCLAW / AUSCHWITZ / WADOWICE /
CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel e saída em direcção a
Cracóvia. No caminho passagem Auschwitz,
visita do Campo de Concentração Nazi, local onde
morreu Edith Stein, freira carmelita filosofa, teologa
e o Pe. Maximiliano Kolbe, visita da sua cela. Almoço
e continuação para Wadowice, terra natal do Santo
Papa João Paulo II. V isita da Igreja Paroquial (
possibilidade de celebração) e da antiga residência
da família Woityla, hoje Museu. Chegada ao final do
dia a Cracóvia. Jantar e alojamento no hotel
4º DIA | CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA
Pequeno almoço e saída para visita de Cracóvia,
destacando-se o Wawel ( Castelo Real ), a Catedral,

Igreja de Santa Maria, Praça Velha com o antigo
mercado dos tecidos (hoje centro de venda de
artesanato ) Universidade e outros monumentos.
Almoço e visita das Minas de Sal de Wielicka,
com as suas capelas, galerias e esculturas
efectuadas pelos mineiros, da sua imponente
Basílica a 135m de profundidade. Jantar num
restaurante da cidade. Alojamento no hotel.
5º DIA | CRACÓVIA / ZAKOPANE/ CRACÓVIA
Após peq. almoço saída para Zakopane, cidade
situada num vale entre as maiores montanhas
da Polónia, o Montes Tatras, que fazem parte da
cordilheira dos Cárpatos, é uma estancia de
inverno muito visitada por João Paulo II. Visita
do Sntuário de Nª Sra de Fátima inaugurado após
o atentado ao Papa e em acção de graças por ter
sobrevivido. Regresso a Cracóvia, jantar e
alojamento.
6º DIA | CRACÓVIA / CZESTOCHOWA
Após pequeno almoço e saída para Czestochowa.
Chegada, almoço e visita do Mosteiro Palotino
de Jasna Gora, onde se encontra o famoso Ícone
de Nossa Senhora de Czestochowa, mais
conhecido pela Virgem Negra. Visita da Basílica,
das Capelas, Museu e Tesouro. (possibilidade de
celebração). Jantar e alojamento no hotel.
7º DIA | CZESTOCHOWA / ZELAZOWA WOLA /
NIEPOKALANOW / VARSÓVIA
Pequeno almoço, saída em direcção a ZelaZowa
Wola, local do nascimento de Chopin, visita da
sua casa natal, Continuação para Niepokalanow,
local onde S. Maximiliano Kolbe fundou a
“ Cidade da Imaculada”, visita do Museu e Basilica
da Imaculada. Possibilidade de celebração.
Almoço. Chegada ao final da tarde a Varsóvia,
visita do Parque Real de Lazienki ( estátua do
Chopin no lago)com o Parque Banhos Reais.
Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA | VARSÓVIA / LISBOA
Após pequeno almoço, saída para visita
panorâmica da capital da Polónia, passando
pelos locais mais emblemáticos. Almoço. Em hora
a determinar localmente, transfer para o
Aeroporto. Assistência nas formalidades de
embarque. Partida com destino a Lisboa.
Chegada.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS !

Minimo de 25 participantes
Preço por Pessoa .............................................................................. 1.530.00 •
Suplemento de Single ........................................................................ 220.00 •

O preço inclui:
- Transporte ao Aeroporto de Lisboa
- Passagem Aérea Lisboa/ Berlim - Varsóvia /Lisboa ;
- Taxas de Aeroporto e Segurança;
- Estadia em hotéis de classe turística superior em
regime de pensão completa desde o almoço do
primeiro dia ao almoço do último dia;
- Autocarro de turismo para o programa mencionado;
- V isitas com guias locais a falar português ou
espanhol;
- Guia Acompanhante durante todo o circuito;
- Acompanhante da agencia durante todo o circuito;
- Entradas nos monumentos;
- Seguro de Viagem;

O preço não inclui:
- Extras de caracter pessoal, tais como telefonemas,
lavagens de roupa, bebidas etc.;
- Serviços não mencionados no programa;

CONDIÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica da viagem apresentada é da
responsabilidade de:
Verde Pino, Agência de Viagens e Turismo, Lda., com sede
na Rua Jacinta Marto, 29, em Fátima, Contribuinte Fiscal nº
500 296 820, com o Capital Social realizado de 108.239,12•,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Ourém
sob o nº 354 e com o Alvará 247/69 e RNAVT1796.
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço
da viagem liquidando os restantes 75% até 21 dias antes da
partida. Se a inscrição ocorrer a 21 ou menos dias da data do
início da viagem, o preço total da mesma deverá ser paga no
acto da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da
parte dos fornecedores da confirmação das reservas para
todos os serviços. A agência organizadora reserva o direito
de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido
efectuado nas condições acima mencionadas.
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, 7 dias de antecedência e que os diferentes
fornecedores de serviços de viagem aceitem a substituição.
A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente
e o cessionário pelo pagamento da viagem e pelos encargos
adicionais originados.
DESISTÊNCIAS
Se o cliente desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos
a que a desistência dê lugar e ainda a 15% do preço da
viagem. Quando seja caso disso o cliente será reembolsado
pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima
referidos.

DESPESAS DE ALTERAÇÃO
Por cada alteração (nomes, tipos de quarto…) será cobrada a
taxa de serviço de 20,00•.
ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o 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 e localização similar. Se circunstâncias
imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os
clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.
ANULAÇÃO
DO
PROGRAMA
PELA
AGÊNCIA
ORGANIZADORA
A agência reserva o direito de cancelar a viagem organizadora
caso o número de participantes seja inferior ao mínimo exigido.
Nestes casos, o cliente será informado por escrito do
cancelamento no prazo de 10 dias.
ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos
dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão
deste programa, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte
das 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 for
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição
nos termos e condições que os imprevistos na rubrica
“impossibilidade de cumprimento”

