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Inscrições online | Instruções no verso desta folha

Para mais informações contactar
a delegação do SPZC da sua área de residência ou

SPZC | Delegação da Covilhã

R Mateus Fernandes, 34-r/c dto | 6200-128 Covilhã
Tel.: 275313230 | covilha@spzc.pt

www.ies.com.pt
Rua de Santos Pousada 441, 
sala 113 | 4000-486  Porto 
| 938435365 |22 5191706 | 
info@ies.com.pt | www.ies.
com.pt | AVT 6191

DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Condições de pagamento: O preço da estadia em 
Hotel**** é de € 375,00 em quarto duplo para sócios 
e € 400,00 para não sócios a que acresce o preço do 
voo de € 88,00 sujeito a alterações da tarifa aérea | 
A inscrição obriga a um pagamento de €100.00 por 
transferência para o IBAN: PT50 0018 0003 4268 
5909 0202 9 | Data limite para entrega de inscrição 
e comprovativo de pagamento 18 fevereiro 2019 | Os 
2º e 3º pagamentos serão efetuados para entidade 
e referência multibanco a informar oportunamente: 
2.º até 28 fevereiro € 200.00 e 3.º até 15 março com 
valor final a informar (mediante preço dos voos) | 
Inclui: alojamento e pequeno almoço em Hotel**** 
em quarto duplo (quarto single tem um suplemen-
to de €30,00 por noite)  | 3 Jantares | entradas nas 
Grutas do Carvão, Parque Terra Nostra e Fábrica de 
chá Gorreana | Autocarro privativo para transfers e 
visitas no destino |  Seguro de Viagem | Assistência 
local e contactos de emergência 24 horas | O PRE-
ÇO NÃO INCLUI:  quaisquer serviços não menciona-
dos  | IMPORTANTE: Preços sujeitos a alterações de 
tarifas aéreas | Datas previstas mas sujeitas a dis-
ponibilidade | Número mínimo de 15 participantes.

SPZC | Delegação da Covilhã
R Mateus Fernandes, 34-r/c dto | 6200-128 Covilhã
Tel.: 275313230 | covilha@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

AÇORES
Ilha de S. Miguel
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international education services

O voo tem partida e chegada no aeroporto Humber-
to Delgado e será elaborado um circuito de autocar-
ro para o mesmo em função dos locais de inscrição 
sendo o valor determinado de acordo com as ade-
sões e locais de passagem.



1º DIA – DOMINGO, 31/março
Voo Lisboa - Ponta Delgada. Transfer para o Alojamento. 
Almoço. Passeio pedonal pelo centro de Ponta Delgada. 
Jantar. Tempo livre.
2º DIA – Segunda, 01/abril
Visita às Furnas. Visita à Lagoa do Fogo. Almoço. Visita ao 
Parque Terra Nostra. Visita aos Jardins Proibidos. Visita à 
Fábrica de chá Gorreana. Jantar. Tempo livre.
3º DIA – Terça, 02/abril
Visita às Grutas do Carvão. Almoço. Visita à Lagoa das Sete 
Cidades. Visita à Ferraria (zona termal). Jantar. Tempo livre.
4º DIA – Quarta, 03/abril
Observação de cetáceos (opcional). Almoço. Transfer para o 
Aeroporto. Voo Ponta Delgada - Lisboa.

AÇORES Ilha de S. Miguel
31 de março a 3 de abril/2019

INSCRIÇÃO até 18 de fevereiro de 2019 

na Delegação do SPZC da sua área de residência

Ilha de S. Miguel | 31 de março a 3 de abril/2019

Na imensidão azul do Atlântico, a Mãe natureza criou uma terra 
repleta de beleza natural e pronta a ser explorada: o Arquipélago 
dos Açores.
São Miguel, a maior ilha, encanta com as suas Lagoas das Sete Ci-
dades e do Fogo. A força que a terra emana sente-se nos gêiseres, 
nas águas termais quentes e nos lagos vulcânicos, bem como no 
saboroso “Cozido das Furnas” lentamente cozinhado no interior 
da terra.
Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/acores (consultado em 29/01/2019)

N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

Identificação dos viajantes

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: A inscrição obriga a um pagamento de €100.00 por 
transferência para o IBAN: PT50 0018 0003 4268 5909 0202 9

• Data limite de inscrição e entrega de comprovativo de pagamento: 18/fevereiro
• Plano de pagamentos:

•  1º Com a inscrição € 100.00 – Por transferência bancária
• 2º e 3º pagamentos serão efetuados para entidade e referência multiban-

co a informar oportunamente:
• 2. Até 28 fevereiro € 200.00
• 3. Até 15 março, valor final a informar (mediante preço dos voos)

Grupo mínimo 15 pessoas
Estadia: alojamento em Hotel ****

Preços por pessoa em quarto duplo: Sócios: € 375,00 | Não Sócios: € 400,00
Quarto single tem um suplemento de €30,00 por noite.
Voo: € 88,00 sujeito a alterações da tarifa aérea

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
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