Circuito de 2 dias de autocarro Terra de Conquistadores saídas sábados desde Lisboa / 45204

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 2 dias de autocarro Terra de Conquistadores saídas
sábados desde Lisboa

Circuito TUDO INCLUÍDO de 2 dias de autocarro ROTA DOS
CONQUISTADORES, saídas aos sábados com inicio e final em
Lisboa.

Guadalupe / Trujillo / Cáceres / Mérida
●
●
●

Visita com guia local em Cáceres e Mérida
Visita ao mosteiro de Guadalupe
Visita ao Teatro e Anﬁteatro em Mérida

Mínimo 20 participantes
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Resumen del viaje
●

1º dia: Lisboa / Cáceres / Mérida

●

2º dia: Mérida / Trujillo / Lisboa

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:
+ SERVIÇO
+ QUALIDADE...
...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: Nos VOOS
Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, LUFTHANSA, SAS,
AF/KLM...(Somente opções com AÉREO)
Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.
Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.
Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro dia e nossa equipe irá levá-lo até
seu hotel para sua acomodação.
Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite
ALOJAMENTO
Os hotéis que utilizamos têm localização preferencial, classificados oficialmente de acordo com as
entidades locais de cada país. Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis similares em
categoria e qualidade. Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 semana antes de cada partida. A
maioria dos quartos triplos são normalmente quartos duplos com uma cama agregada (extra),
restringindo o espaço e o conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 1
criança.
OPÇÃO MAIS INCLUÍDO
Para que possa adquirir com antecedência as visitas opcionais e as principais refeições, criámos este
pacote de serviços com a denominação comercial “Mais Incluído” que pode solicitar aquando da
solicitação da reserva.
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALHADO

1º dia: Lisboa / Cáceres / Mérida

Partida de Lisboa por Elvas, Badajoz e chegada a Cáceres. Almoço. De tarde visita acompanhada de
guia local, com panorâmica geral da cidade e visita ao centro, percorrendo a recuperada zona
histórica, com destaque para a Praça Maior, Concatedral e torre de Bujaco, exemplo da arquitectura
árabe na cidade. Partida para Mérida. Jantare alojamento.

2º dia: Mérida / Trujillo / Lisboa

Pequeno-almoço. Visita com guia à cidade de fundação romana de Mérida com o Teatro e Anfiteatro
em destaque, assim como perspectiva das pontes sobre o rio Guadiana. Continuação para Trujillo.
Tempo para visita. Percorrer as ruas do núcleo histórico, é regressar ao passado, com relevo para o
castelo, Igreja de Santa Maria Maior e os seus palácios. Almoço. Continuação por Caia, Estremoz,
Montemor-o-Novo e regresso a Lisboa.

Partidas (comparência 15 minutos antes)
●
●

07h45 – Lisboa – RODARTE
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA

Incluido
●

- Transporte em autocarro de turismo;

●

- Guia acompanhante;

●

- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;

●

- 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);

●

- 1 Jantar com água e vinho (dias 1);

●

- Visita com guia local em Cáceres, Mérida e Trujillo;

●

- Visita ao Teatro e Anfiteatro em Mérida;

●

- Seguro de viagem;

No Incluido
●

• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Condiciones
Condições
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
SEGURO DE VIAGEM...................
NO ESTRANGEIRO

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 25.000,00€.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00€.
-> Despesas de tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no
Estrangeiro, após termo da viagem (por pessoa e por viagem – franquia de 50,00€): 1.250,00€.
-> Despesas de funeral em Portugal, em caso de acidente ocorrido no estrangeiro, ou em trânsito
para o estrangeiro (por pessoa e por viagem): 500,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro (por pessoa e por
viagem): 5.000,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito
para o Estrangeiro (por pessoa e por viagem): 5.000,00€.
-> Repatriamento os transporte sanitário de feridos ou doentes (por pessoa e por viagem):
Consultar condições.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel, por dia e por pessoa):
100,00€ (Limite máximo): 1.000,00€.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado – Estadia (por
dia e por pessoa): 100,00€ (Limite máximo): 1.000,00€.
-> Prolongamento de estadia em Hotel no estrangeiro (por dia e por pessoa): 100,00€ (limite
máximo): 1.000,00€.
-> Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro (limite máximo para envio): Ilimitado.
-> Adiantamento de fundos no estrangeiro (limite máximo para adiantamento): 1.000,00€.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00€.
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●
●

-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 87,50€ (limite máximo): 437,50€.
-> Perda de ligações aéreas (por dia): 87,50€ (limite máximo): 437,50€.

EM PORTUGAL

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 15.000,00€.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00€ (perdas ou
danos em trajectos aéreos em Portugal).
-> Despesas de funeral em Portugal, em caso de acidente (por pessoa e por viagem):
500,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal, exclusivamente em
casos de acidente (por pessoa e por viagem): 3.500,00€.
-> Transporte sanitário de feridos (por pessoa e por viagem): Ilimitado.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel): (por dia e por
pessoa): 75,00€ (limite máximo): 750,00€.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado –
Estadia (por dia e por pessoa): 75,00€ (Limite máximo): 750,00€.
-> Prolongamento de estadia em Hotel (por dia e por pessoa): 75,00€ (limite máximo):
750,00€.
-> Transporte da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00€
-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 75,00€ (limite máximo): 375,00€.
-> Perda de ligações aéreas (por dia e por pessoa): 75,00€ (limite máximo): 375,00€.

NOTA
Esta informação é meramente orientativa, sem carácter contratual e não dispensa a leitura das
condições gerais e particulares da Apólice de Seguro. Consulte clientes@lusoviagens.pt para mais
informações.
GUIAS ACOMPANHANTES / GUIA EM PORTUGUÊS
Os circuitos são operados por um guia acompanhante em língua portuguesa, mas porque estes
circuitos são também vendidos na América Latina alguns itinerários serão guiados de forma
bilingue (português / espanhol) , sempre que haja passageiros de língua espanhola. Os guias locais
podem realizar as visitas em língua portuguesa ou espanhola dependendo da cidade e da
disponibilidade local.
MOTORISTAS
A condução dos autocarros de turismo, é efectuada por habilitados motoristas profissionais,
experientes e responsáveis, conferindo a necessária segurança e comodidade aos nossos
passageiros no decorrer dos itinerários.
AUTOCARRO
Colocamos à disposição uma moderna frota de autocarros de grande turismo, homologados de
acordo com as normas da União Europeia, tendo ao seu dispor facilidades como: janelas
panorâmicas, bancos reclináveis, sistemas de som e vídeo, etc. Para seu conforto estão programadas
paragens a cada 2 horas, proximadamente, em áreas de serviço. Os assentos não são reservados
(excepto nos circuitos emáticos). É proibido fumar no interior dos autocarros. O nosso compromisso
é utilizar autocarros com ais espaço entre as poltronas para maior conforto dos passageiros. A sua
comodidade e segurança são muito importantes para a Lusovigens.
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BAGAGEM
Identifique a sua bagagem com o seu nome, morada e telefone. A bagagem é pessoal e da
responsabilidade do passageiro. O espaço nos bagageiros dos autocarros é limitado a uma mala por
pessoa com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos que leve roupas confortáveis e não esqueça
que algumas visitas em cidades são realizadas a pé, pelo que recomendamos levar calçado
confortável. Não abandone a sua bagagem de mão nos restaurantes ou hall dos hotéis. À chegada
aos hotéis, tome atenção à abertura dos bagageiros do autocarro e às suas bagagens. Aquando da
saída do hotel deverá conferir se a sua bagagem foi transportada para o autocarro correcto.
REFEIÇÕES
Todas as refeições servidas para os grupos são em menu turístico fixo, com horário pré-estabelecido,
e em aérea reservada para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Todas as refeições incluem 3
pratos (entrada, prato principal e sobremesa), com água mineral 1/4 de vinho por pessoa incluídos.
São menus turísticos elaborados para agradar a todos, embora saibamos que não se pode agradar a
todos os tipos de hábitos culinários. Sendo a gastronomia europeia muito variada de país para país,
é a opção de refeições incluídas, mais cómoda e mais económica para viajar sem se preocupar face
aos preços dos menus “à lá carte” de muitos restaurantes. Contratualmente, na maior parte dos
circuitos, incluímos pequeno-almoço buffet frio europeu.

Hoteles
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
MÉRIDA
Velada Mérida ****
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