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   PEREGRINAÇÃO   
POLÓNIA  

De 23 a 27 de julho 2018 
ORGANIZAÇÃO  

PARÓQUIA TELHEIRAS 

DVVLQDWXUD�GR�WLWXODU�GD�ILFKD�GH�LQVFULomR��FRQIRUPH�%�,��&DUWmR�GR�&LGDGmR�RX�3DVVDSRUWH� 

 �    ¼ 9DORU�7RWDO���LQFOXLQGR��WD[DV� 

GDWD�GH�LQVFULomR 

 �    ¼ 9DORU�XQLWiULR�BBB��;��SHVVRDV�LQVFULWDV 

��120(�3$57,&,3$17(  

FRQWULEXLQWH�Q��          

4XDUWR��'XSOR  6LQJOH  

��120(�3$57,&,3$17(  

%�,���&DUWmR�GR�&LGDGmR��
RX�3DVVDSRUWH�Q��         YiOLGR�DWp   �   �   7LSR�GXSOR���FDPD�FDVDO  'XDV�FDPDV  

FRQWULEXLQWH�Q��          GDWD�QDVF�   �   �   WHOHPyYHO�Q��          

PRUDGD  ORFDOLGDGH  

FyGLJR�SRVWDO     -    H-PDLO   

Para informações e inscrições: 
PTEAM  

AVENIDA DE ROMA Nº 44 1º E/F 
1700-348 LISBOA 
 (� 21 7817700 

E-mail : im@pteam.pt ou mf@pteam.pt 
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Av. De  Roma, Nrº 44 1º EF, 1700-348 Lisboa tel. +351 217 817 700   mail@pteam.pt    

Inscrições na viagem serão aceites com os seguintes 
procedimentos: 

 
· No ato da inscrição entrega desta ficha juntamente com o pagamento por 

pessoa de 200,00 euros para garantir a sua reserva.  

· Data limite de inscrição: dia 16 de abril 

· Os lugares, serão adjudicados por rigorosa ordem de reserva 

· Último pagamento até ao dia 06 de junho 

 
 
 
 

 
PREÇOS POR PESSOA  
EUROS  
 

 
BASE 

40 
PARTICIPANTES 

PAGANTES 
 

 
BASE 

30 
PARTICIPANTES 

PAGANTES 
 

 
BASE 

20 
PARTICIPANTES 

PAGANTES 
 

EM QUARTO DUPLO 990,00 1.045,00 1.130,00 

Suplemento quarto single 120,00 



CONDIÇÕES GERAIS 

ORGANIZAÇÃO   

A organização destas viagens foi realizada por PTeam, com sede em Lisboa, 
Contribuinte Fiscal 503534552, com capital social realizado de 215.000¼, e 

com o RNAVT 2168.  

INSCRIÇÕES   

No ato da inscrição deverá depositar 200,00 ¼ do preço da viagem liquidan-
do os restantes até 08 de junho 2018. Se a inscrição tiver lugar a 30 dias ou 

menos da data de partida, o preço total deverá ser pago no ato da inscrição. 
A PTeam reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento 

não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas  

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

Por se tratar de uma viagem de grupo, está sujeita a condições especiais de 
contratação, qualquer desistência por parte do cliente produzirá gastos de 

anulação, considerando o preço total da viagem, que serão os seguintes: 

· Até 90 dias antes da partida isento de gastos; 
· Entre 89 dias e 46 dias, 15% (quinze) 
· Entre 45 e 30 dias, 25% (vinte e cinco)  
· Entre 29 e 15 dias, 50% (cinquenta) 
· Menos de 15 dias , 100% (cem) 
 
 
BAGAGEM   

O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos 
serviços, no momento da subtração, deterioração ou destruição da bagagem. 

BAGAGEIROS   

Os nossos circuitos não incluem bagageiros, pelo que serão os clientes a 

transportar a sua bagagem ou a pagar diretamente este serviço. 

DOCUMENTAÇÃO   

Cartão do cidadão válido durante toda a viagem. Para menores de 18 anos 
não acompanhados por ambos os pais, indispensável a autorização com 
assinatura reconhecida em notário. 

 

AVIAÇÃO – TAXA DE COMBUSTÍVEL 

As companhias aéreas aplicam um suplemento sujeito a modificação até ao 

momento da emissão dos bilhetes no conceito de taxa de combustível, identi-
ficado como YQ e por tanto, a importância de taxas de aeroporto e suplemen-

to de combustível (YQ) serão estabelecidas pelas companhias aéreas no 
momento da emissão dos bilhetes. 

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA   

As horas de chegada e partida em cada cidade estão mencionadas na hora 

local do respetivo país e de acordo com os horários das companhias trans-
portadoras à data de impressão do programa, pelo que estão sujeitas a alte-

ração. Nos percursos feitos de autocarro as horas indicadas são aproxima-
das. Em todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos resultantes de 

razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios de trans-
porte, quer com as empresas transportadoras. 

HORAS DE ENTRADA E SAÍDA NOS HOTÉIS   

Independentemente da hora do voo e da hora de chegada aos hotéis, a en-

trada nos quartos será a partir das 15H00. Na saída os quartos deverão ficar 
livres até às 12H00. 

ALTERAÇÕES   

Sempre que existam razões que o justifiquem, a agência organizadora pode-

rá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou substituir 
qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Se circunstân-

cias imprevistas obrigarem a suspender qualquer viagem, os clientes terão 
sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 

 

PREÇO   

O preço da viagem é calculado com base em tarifas especiais de grupo estan-

do submetidos a condições especificas de contratação tendo como base o 
mínimo de 20 participantes. As visitas que figuram nos itinerários menciona-

das como opcionais não estão incluídas nos preços nem formam parte do 
contrato da viagem reservada. 

REEMBOLSO   

Depois de iniciada a viagem, não é devido qualquer reembolso por serviços 

não utilizados pelo cliente, e caso não seja possível a substituição por outros 
equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado entre o preço 

dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO   

Se por factos não imputáveis à agência organizadora, esta vier a ficar impos-
sibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do programa de via-

gem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente reem-
bolsado de todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma altera-
ção 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. 

 

RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes deste 
programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida 

por um Seguro de Responsabilidade Civil na Companhia de Zurich Seguros, 
nos termos da legislação em vigor. A agência organizadora atua apenas como 

intermediária entre os clientes e as empresas ou pessoas chamadas a pres-
tar os serviços que constam do presente programa, tais como: hoteleiros, 

transportadores, etc., declinando toda a responsabilidade por deficiências 
em qualquer dos serviços, danos, ferimentos, acidentes, atrasos ou irregulari-

dades que possam ocorrer ou atingir durante a viagem ou estadia, os clien-
tes, ou quaisquer objetos da sua propriedade. 

IVA   

Os preços mencionados têm já o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

aplicável à mesma data . 

 

Data de impressão  -  26/01/2018 


