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AGÊNCIA - PARCERIA

707 201 175 INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE MAIO/2017707 201 175

23 de junho
a 02 de julho

VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42
3510-070 Viseu

Tel: 232 467 108
Tlm: 961871758
E-mail: viseu@spzc.pt

PLANO DE VIAGEM Dia Escala Chegada Saída

23 junho Sexta Saída Madrid --

24 junho Sábado Bergen Embarque 22h00

25 junho Domingo Flam 09h30 18h30

26 junho Segunda Alesund 10h00 19h00

27 junho Terça Skjolden 14h00 20h00

28 junho Quarta Haugesund 13h00 20h00

29 junho Quinta Stavanger 07h00 18h00

30 junho Sexta Navegação -- --

01 julho Sábado Rostock 08h00 --

02 julho Domingo Madrid -- --

Rua  Miguel Bombarda, 1
3510-089 Viseu
Tel. 232484080 - 932 588 78
email: halcon945@halcon-viajes.es
RNAVT NR. 2281

DESLOCAÇÃO

Viseu ..........................................Santa Cristina (frente ao Seminário) .......................7h 00m
Guarda .......................................Central de Camionagem ..................................................8h 00m
Covilhã ......................................Tribunal .....................................................................................8h 40m

Outros locais de saída com acréscimo de despesas de transfer e horários a acres-
centar, em função de disponibilidade.

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

As inscrições devem ser enviadas para a Direção Distrital de Viseu:
O PREÇO INCLUI: Viagem em autocarro Viseu / Madrid / Viseu | 2 noites em hotel de 3* nos 
arredores de Madrid com pequeno-almoço | 2 almoços e 1 jantar (inclui bebidas)  | Visita guiada 
com guia local  a Avila e Madrid (entradas na Catedrais de Avila e Almudena) | Transporte hotel / 
aeroporto / barco / aeroporto / hotel  | 8 dias / 7 noites de cruzeiro – Barco MONARCH da Pull-
mantur – regime tudo incluído  | Seguro básico de viagem | Taxas portuárias e aeroportuárias ( 
210€) | Alojamento na categoria escolhida | REGIME TUDO INCLUÍDO consiste em pequenos-al-
moços, almoços e jantares nos restaurantes designados a bordo (jantar de acordo com horário 
indicado), e acesso ao serviço buffet. Estão incluídas todas as bebidas, como água, sumos, café, 
chá, refrescos e pacote de bebidas alcoólicas das principais marcas | Participação em todos os 
programas de animação e atividades | Shows espetaculares | Acesso a todos os bares e salões 
| Música ao vivo | Fitness center e pista de footing ao ar livre | Todas as piscinas, jacuzzis e 
solário | Pista de basquetebol (Monarch) | Biblioteca | Discoteca | Entretenimento na zona da 
piscina | Instalações, clubes e entretenimento para crianças e jovens | Seleção de filmes a bordo 
e canais de televisão | Seguro de cancelamento de acordo com as condições estabelecidas  | O 
PREÇO NÃO INCLUI: Gratificações a bord | Excesso de bagagem | Carta de bebidas Premium e 
consumo de bebidas em bares denominados Premium | Pacotes opcionais de bebidas denomi-
nados “Favorito” ou “Total”, “extras” ou “serviços opcionais” detalhados no anexo II | Almoços e 
jantares em determinados restaurantes | Água engarrafada e sumos naturais | Compras em lojas 
Duty Free | Internet e Wifi nas zonas reservadas | Minibar, serviço de quartos 24 horas, serviço 
de amas, serviço de lavandaria e engomadoria | Chamadas telefónicas ou mensagens para terra 
| Atendimento médico | Excursões | Acesso às instalações e serviços “The Waves Yacht Club”

Madrid 



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

nome dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

1.º dia | Viseu ~ Ávila ~ 
Madrid | 23.junho
07H00 - Partida de 
Viseu local a designar 
pelo sindicato). Vigem 
em autocarro até Avila. 
Almoço em restaurante. 
Visita guiada com guia 
local. Ávila tem o complexo mais antigo e completamente fortificado da 
Espanha. Um longo muro com cerca de 2.500 metros e 90 torres fortifica-
das cercam a cidade velha e abriga a maioria de seus tesouros monu-
mentais, incluindo diversas igrejas românicas, palácios góticos e uma 
catedral fortificada do século XII. No final continuação para Madrid. Jantar 
e dormida em hotel de 3* 
nos arredores de Madrid.

2.º dia | Madrid  Bergen | 
24.junho
Pequeno-almoço no 
hotel. Transporte até ao 
aeroporto. Formalidades 
de embarque. 13H00 – 
partida em voo especial 
direto até Bergen. 17H00 
chegada e transporte ao 
barco. Início do cruzeiro 
– FIORDES DO NORTE.

3.º ao 8.º dia | Cruzeiro 
Fiordes | 24.junho a 
01.julho
Dias dedicados ao cru-
zeiro, em regime de tudo 
incluído.

9.º dia | Rostock ~ Ma-
drid | 01.julho
– Desembarque. Trans-
porte aeroporto. 19h40 

 

Madrid e Cruzeiro nos Fiordes 
23 de junho a 02 de julho

 

viagem até Madrid. Che-
gada 23H50. Desembar-
que e transporte até ao 
hotel nos arredores de 
Madrid. Alojamento.

10.º dia | Madrid ~ 
Viseu | 02.julho
Pequeno-almoço no 
hotel. Manhã de visita 
guiada em Madrid, com 
guia local. Visita pano-
râmica aos principais pontos de interesse, com destaque para os Jardins 
do Oriente, a Praça de Espanha, Gran Via, a Puerta del Sol, Praça Mayor, 
Fontes de Neptuno e Cibeles. Visita interior ao interior da Catedral de 
Almudena. Almoço. Em hora a combinar viagem e regresso a Viseu.
Fim da viagem e dos nossos serviços!

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento

Grupo mínimo 30 | Preços por pessoa em quarto e camarote duplo:
......................................................................................................................................... Sócios .......Não Sócios
Em Camarote Categoria Interior ........................................................... € 1.410,00 ..........€ 1.46000
Em Camarore Categoria Interior Superior .......................................€ 1.440,00 ..........€ 1.49000
Em Camarote Categoria Exterior .......................................................... € 1.535,00 .......... € 1.58500
Opcional - Pacote de 4 excursões ..........................................................€ 200,00 ............ € 200,00
Excursões em Bergen + Alesund + Flam Passeio em barco por Naeroyfjord e Stalheim 
+ Stavanger Lysefjord
Possibilidade de individuais e triplos em condições e disponibilidade a confirmar pela 
Agência Halcon.
Desistências: o seguro de cancelamento está incluído no valor pago, de acordo 
com as condições estabelecidas

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             
1.º pagamento com 1º e último nome conforme passaporte até 28/Abril no valor de 700€/ pessoa.

Restante pagamento e cópia do passaporte (obrigatório) até 25/Maio a Viagens Halcon. 
1.º pagamento = €700,00/pessoa + 2.º pagamento = restante

  Transferência bancária para a conta PT50007900000851195610178
   Cheques (endossados a  Viagens Halcon)
n.º  Banco   Data |  
n.º  Banco   Data |  

até 30 de maio de 2017 (sujeitas aos lugares disponíveis)

Madrid 
e Cruzeiro nos Fiordes 

23/junho a 02/jul 2017

Grupo mínimo 30 | Disponibilidades em função da entrada de inscrições:

Em Camarote Categoria Interior ...............................................................6 duplos ................................
Em Camarore Categoria Interior Superior ...........................................9 duplos ................................
Em Camarote Categoria Exterior ............................................................10 duplos ................................
Possibilidade de individuais e triplos em condições e disponibilidade a confirmar pela 
Agência Halcon.

Desistências: o seguro de cancelamento está incluído no valor pago, de acordo 
com as condições:
Cancelamento da Viagem: 1. Gastos de cancelamento de viagem (por qualquer uma das causas garantidas) Interrupção 
da Viagem: 2. Indemnização por interrupção de viagem contratada (por alguma das causas garantidas) 3. Indemnização 
por perda de visitas ou excursões: 300 €. Os riscos assumidos pelo SEGURADOR que implicam o reembolso de gastos de 
cancelamento são os indicados a seguir: Toda causa demonstrável mediante documento justificativo que seja imprevisível, 
inevitável e alheia à vontade do SEGURADO, que não fique compreendida nas exclusões da apólice e que impossibilite 
necessária e obrigatoriamente a realização da viagem nas datas contratadas, tais como: acidentes, problemas de saúde, 
profissionais (demissão profissional, mudança de empresa ou de centro de trabalho para uma província/estado diferente), 
administrativos, etc. Esses riscos não serão assumidos pelo SEGURADOR quando o segurado tiver conhecimento dessas 
circunstâncias antes da reserva da viagem ou da assinatura do seguro, ou se ocorrerem em consequência de fatos expressa-
mente excluídos nas condições gerais da apólice. Tais como: Descumprimento de obrigações contratuais ou de pagamento 
por parte do segurado. Caducidade ou não apresentação por esquecimento de documentação pessoal ou passagens 
necessários para a viagem, não concessão de vistos de entrada nos países de destino. Atos provocados intencionalmente 
por imprudência temerária ou negligência grave. Participação em atos delituosos, ou estar incluído em qualquer base de 
dados governamental ou policial por suspeita de pertencer a organizações terroristas, tráfico de narcóticos ou armas. 
Causas provocadas por alcoolismo, dependência química, doença mental ou suicídio dos participantes. Todos os fatos 
derivados de doenças crônicas ou preexistentes, a menos que sejam agravamentos inesperados. Causas meteorológicas 
que não tenham sido implicadas pela declaração oficial de área de catástrofe no lugar de origem ou destino da viagem.
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