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DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Condições de pagamento: 125€ a realizar até 15 de feverei-
ro, no ato da inscrição. O restante, poderá ser dividido em 4 
mensalidades de 75 € cada, nos meses de março, abril, maio 
e junho | Política de cancelamento: salvo indicação em 
contrário, informada pelos nossos fornecedores após con-
firmação de serviços, cancelamentos com mais de 60 dias 
de antecedência não terão custos de cancelamento | Com 
menos 60 dias de antecedência o cancelamento obriga ao 
pagamento de 50% da viagem. O PREÇO INCLUI: assistente 
acompanhante INATEL durante toda a viagem |  transporte 
em autocarro de turismo |  6 noite de alojamento em hotel de 
3* |  regime de pensão completa (exceto almoço do primeiro 
e último dias) |  água e vinho às refeições |  entradas: grutas 
de Nerja |  seguro de viagem | O PREÇO NÃO INCLUI: guias 
oficiais para as visitas (exceto se mencionado) e quaisquer 
serviços não mencionados como incluídos | 

DIREÇÃO DISTRITAL DE VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42 | 3510-070 Viseu
Tel: 232 467 108 | Tlm: 961871758
E-mail: viseu@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

Local Hora

COIMBRA Casa do Sal (frente à Honda) 06h00

VISEU Santa Cristina (frente ao Seminário) 07h30

GUARDA Central de Camionagem 08h30

COVILHÃ Central de Camionagem 09h30

Cº BRANCO Central de Camionagem 10h30

Programa
FÉRIAS DE VERÃO

TORREMOLINOS
COSTA DO SOL

ESPANHA

As inscrições devem ser enviadas para 

Direção Distrital de VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42

3510-070 Viseu

Tel: 232 467 108
Tlm: 961871758

E-mail: viseu@spzc.pt

 Com viagem
em autocarro 

6 noites de alojamento 
em hotel de 3* 

em regime de pensão 
completa (exceto 

almoço do primeiro e 
último dias)

2018



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

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

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM 
| TORREMOLINOS
Saída em hora a indicar, em direção ao 
destino, com breves paragens durante 
o percurso. Almoço livre. Chegada e 
check-in no Hotel Kristal 3*. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – TORREMOLINOS 
| NERJA | TORREMOLINOS
De manhã, visita à Cueva de Nerja, famo-
sas grutas pré-históricas de estalactites 
e estalagmites. Continuação da visita até 
à pequena cidade de Nerja e passeio a 
pé pelas suas típicas ruas de comércio, 
terminando no miradouro mais conhe-
cido como o Balcão da Europa. Regresso 
ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – TORREMOLINOS 
| MÁLAGA | TORREMOLINOS
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, 
visita a Málaga, uma bela cidade coste-
ira, berço do génio universal Pablo Ruíz 
Picasso, e na qual poderemos conhecer 
uma parte da sua vida e obra. Do seu 
património histórico-artístico destacam-
se: as urbes romana e árabe, com o 
Teatro Romano e a Alcazaba; a Plaza 
de la Constitución; a Catedral de Santa 
María de La Encarnación, conhecida 
como La Manquita; o Palácio Episcopal; 
a Igreja do Sacrário; ruas, mercados e 
estabelecimentos culturais que formam 
um interessante conjunto. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.

PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO 

COSTA DO SOL - TORREMOLINOS - ESPANHA

4º DIA – TORREMOLINOS 
| ANTEQUERA | MARBELLA
| PUERTO BANÚS | TORREMOLINOS
Pela manhã, visita a Antequera, 
cidade de grande riqueza cultural e 
económica. O seu conjunto histórico 
é composto por mais de meia centena 
de monumentos e edifícios que datam 
da Idade do Bronze. Coroada pelo seu 
castelo e pela Basílica de Santa María, 
destaca-se também o seu centro anti-
go, igrejas, conventos, palácios, arcos, 
portas, eremitas e casas senhoriais. 
Regresso ao hotel para almoço. De 
tarde, visita a Marbella, lugar de vera-
neio de muitos famosos, e continua-
ção da visita até Puerto Banús e à sua 
impressionante marina. Tempo livre 
para compras ou outra atividade de 
carácter pessoal. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.

5º DIA – TORREMOLINOS
Dia inteiramente livre para atividades 
de carácter pessoal, com estadia em 
regime de pensão completa no hotel.

6º DIA – TORREMOLINOS 
| MIJAS | TORREMOLINOS
De manhã, visita a Mijas, localidade 
tipicamente andaluza. A sua condição 
de povoação serrana soube ajustar-se 
na perfeição às várias urbanizações 
turísticas, como La Cala de Mijas, 
Riviera, Miraflores e Calahonda, com 
um total de 12km de praias douradas. 
O seu centro histórico é um labirinto 

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento
• Pagamento por cheque(s)
• Para outras formas de pagamento, falar com a Direção Distrital de Viseu do 

SPZC
• Condições de pagamento: 125€ a realizar até 15 de fevereiro, no ato da 

inscrição. O restante, poderá ser dividido em 4 mensalidades de 75 € cada, nos 
meses de março, abril, maio e junho

• Grupo mínimo 35 pessoas e máximo 45
Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios .......Não Sócios
Em quarto duplo................................................................................................ € 425,00 ............ € 500,00
Suplemento quarto single.............................................................................€ 146,00 .............€ 146,00
(Para crianças menores de 12 anos e terceira pessoa por quarto solicitar condições 
especiais sob consulta do operador)

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

O cheque deve ser endossado ao SPZC

   Cheque (endossado ao SPZC)

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data |  

até 15 de fevereiro de 2018
(sujeitas aos lugares disponíveis)

PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO 
COSTA DO SOL - TORREMOLINOS - ESPANHA

27/agosto  -  02/setembro
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de ruas estreitas, ladeadas por casas 
caiadas, e o seu enquadramento na 
encosta da montanha permite-lhe 
desfrutar da deslumbrante vista para 
o litoral. Regresso ao hotel para al-
moço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – TORREMOLINOS
 | CIDADES DE ORIGEM
Em hora a indicar no local, saída em 
direção às cidades de origem, com 
breves paragens durante o percurso. 
Almoço livre. Chegada e fim dos nos-
sos serviços.

Nota: A ordem e horários dos serviços poderão 
alterar, em função de diversas disponibilidades. 
Alguns dos monumentos mencionados podem 
estar encerrados.


