
PIAR 2018 

CONDIÇÕES GERAIS

ORGANIZAÇÃO

A organização técnica da viagem apresentada é da

responsabilidade de: Verde Pino, Agência de Viagens e Turismo,

Lda., com sede na Rua Jacinta Marto, 29, em Fátima,

Contribuinte Fiscal nº 500 296 820, com o Capital Social realizado

de 108.239,12€, matriculado na Conservatória do Registo

Comercial de Ourém sob o nº 354 e com o Alvará 247/69, RNAVT

Nº 1796 .

INSCRIÇÕES

No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço da

viagem liquidando os restantes 75% até 21 dias antes da partida.

Se a inscrição ocorrer a 21 ou menos dias da data do início da

viagem, o preço total da mesma deverá ser paga no acto da

inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da parte dos

fornecedores da confirmação das reservas para todos os

serviços. A agência organizadora reserva o direito de anular

qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas

condições acima mencionadas.

CESSÃO DA INSCRIÇÃO

O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por

outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a

viagem, desde que informe a agência vendedora com, pelo

menos, 7 dias de antecedência e que os diferentes fornecedores

de serviços de viagem aceitem a substituição. A cessão da

inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o cessionário

pelo pagamento da viagem e pelos encargos adicionais

originados.

DESISTÊNCIAS

Se o cliente desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a

que a desistência dê lugar e ainda a 15% do preço da viagem.

Quando seja caso disso o cliente será reembolsado pela

diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos.

DESPESAS DE ALTERAÇÃO

Por cada alteração (nomes, tipos de quarto…) será cobrada a

taxa de serviço de 20,00€.

ALTERAÇÕES

Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência

organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as

horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por

outros de categoria e localização similar. Se circunstâncias

imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes

terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas

ANULAÇÃO DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA

ORGANIZADORA

A agência reserva o direito de cancelar a viagem organizadora

caso o número de participantes seja inferior ao mínimo exigido.

Nestes casos, o cliente será informado por escrito do

cancelamento no prazo de 10 dias.

ALTERAÇÕES AO PREÇO

Os preços constantes do programa estão baseados nos custos

dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão

deste programa, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte

das variações no custo dos transportes ou do combustível, de

direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se

verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será

imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que for

fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos

termos e condições que os imprevistos na rubrica

“impossibilidade de cumprimento”.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO

Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier

a ficar impossibilidade de cumprir algum serviço essencial

constante do programa de viagem, tem o cliente direito a

desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de

todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma

alteração e eventual variação do preço. Se os referidos factos

não impotáveis 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 respectiva diferença.

REEMBOLSOS

Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso

por serviços não utilizados pelo cliente. A prestação de serviços

previstos no programa de viagem por causas não impotáveis à

agência organizadora e caso não seja possível a substituição

por outros equivalentes, confere ao cliente o direito de ser

reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços

previstos e dos efectivamente prestados.

DOCUMENTAÇÃO

O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação

pessoal ou familiar (passaporte, bilhete de identidade,

documentação militar, autorização para menores

desacompanhados dos pais, vistos, certificados de vacinas e

outros eventualmente exigidos). A agência declina toda a

responsabilidade pela recusa de concessão de vistos e

permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes

casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula

“Desistências”, sendo ainda da responsabilidade do cliente todo

e qualquer custo que tal situação acarretar.

RECLAMAÇÕES

Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas

por escrito à agência onde se efectuou a reserva e liquidação

da viagem e num prazo não superior a 20 dias após o termo da

prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites

desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos

serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc…) durante o

decurso da viagem, exigindo dos mesmos os respectivos

documentos comprovativos da ocorrência.

BAGAGEM

A agência é responsável pela bagagem nos termos legais.

O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da entidade

prestadora dos serviços, no momento da subtracção,

deterioração ou destruição da bagagem. A responsabilidade da

agência só poderá ser accionada mediante a apresentação do

comprovativo da reclamação prevista no número anterior.

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da agência organizadora da viagem

assumida encontra-se garantida por um seguro de

responsabilidade civil na companhia de Seguros Global,

Apólice nº 97005349 e por uma caução no Banco Comercial

Português, nos termos da legislação em vigor

IVA Os preços mencionados neste programa reflectem já o

Imposto de Valor Acrescentado à taxa em vigor.

NOTAS As presentes Condições Gerais poderão ser

complementadas por quaisquer específicas, desde que

previamente acordadas pelas partes.



MODALIDADES DE INSCRIÇÃO 

.
. 

Preço inclui:
- Passagem Aérea Lisboa ou Porto / Roma / Lisboa  (via Lisboa) com direito a bagagem de 23 kg, com  
taxas de aeroporto (caso não haja voo do/até Porto, o transporte até/de lisboa é garantido via terrestre);  
- Transporte para todas as visitas e transferes mencionados; 
- Estadia de 4 noites em hotel  3*** ROMA DOMUS HOTEL, em quartos duplos, triplos e quádruplos com 
pequeno-almoço e jantar incluído;
- Visitas conforme mencionadas no programa;
- Acompanhante da agência durante todo o circuito;
- Entradas nas Catacumbas de S. Calisto (4º dia);
- Almoço (4º dia) 
- Auriculares para a visita em Roma (4º dia); 
- Inscrição e Kit nacional (t-shirt, polo, panamá, pin e guião) e internacional (lenço, pin’s, pulseira e 
entrada no encontro)
- Taxas de Turismo e Iva.
Preço não Inclui:
- Transporte da paróquia ao aeroporto
- Serviços e entradas não mencionados no programa.
- Extras de carácter pessoal, tais como bebidas, telefonemas, lavandaria, etc.

. 

1º DIA – segunda feira
LISBOA OU PORTO / ROMA
Em hora a determinar comparência no aeroporto de lisboa ou Porto. Embarque com destino a Roma
via Lisboa. Chegada assistência nas formalidades de desembarque e partida para o hotel na região de
Roma. Chegada e check in no hotel. Jantar e alojamento.
2º DIA – terça-feira
ROMA
Pequeno-almoço e saída para Roma em direção à Igreja de Santo António dos Portugueses para
encontro geral com todos os participantes lusófonos e Eucaristia. Almoço livre. Em hora a determinar
transporte até ao Vaticano para o encontro Internacional de Acólitos com o Papa Francisco. Em hora a
indicar transporte de regresso ao hotel para jantar e alojamento.
3º DIA – quarta-feira
ROMA
Pequeno-almoço e saída em direção ao Vaticano para audiência Papal. Almoço e tarde livre no
Vaticano. Oportunidade de visitar os Museus do Vaticano e a Basílica de São Pedro ou outros locais de
interesse (entradas não incluídas). Em hora a indicar transporte de regresso ao hotel para jantar e
alojamento.
4º DIA – quinta-feira (DIA DE SÃO TARCÍSIO)
ROMA
Pequeno-almoço. De manha saída para visita panorâmica de Roma com destaque para a Basílica de
Santa Maria Maior, Escada Santa e a Basílica de S. João de Latrão (catedral de Roma). Almoço incluído.
De tarde continuação para a Basílica de São Paulo Extra Muros e Catacumbas de São Calisto (local da
deposição de S. Tarcísio). Celebração Eucarística na Igreja de São Tarcísio. Em hora a determinar
regresso ao hotel, jantar e alojamento.
5º DIA – sexta-feira
ROMA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço e em hora a determinar partida para o aeroporto de Roma para embarque em voo
com destino a Lisboa/ Porto. Chegada a Lisboa ou Porto.

ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS 

30 DE JULHO A 03 AGOSTO 2018 

PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL DE ACÓLITOS A ROMA 

PROGRAMA 

OPÇÃO A (PROGRAMA COMPLETO)*
Preço por pessoa em quarto duplo/triplo/quádruplo ……. 710,00€

Suplemento quarto individual …… 115,00€
* Participantes Açores e Madeira devem de contactar os delegados diocesanos para usufruir desta opção.

OPÇÃO B (PROGRAMA SEM VOOS E TRANSFERES IN/OUT)
Preço por pessoa em quarto duplo/triplo/quádruplo ……. 385,00€

Suplemento quarto individual …… 115,00€

OPÇÃO C (DIA DE S. TARCISIO) 
Preço por pessoa …………………… 100,00€

(valor inclui apenas os serviços do 4º dia – autocarro, guia, almoço, entradas e auriculares)

OPÇÃO D (SÓ INSCRIÇÃO E KIT NACIONAL/INTERNACIONAL) 
Preço por pessoa …………………… 30,00€

Programa sujeito a alterações em conformidade com as orientações do CIM.

Informações
sna.piar2018@gmail.com
Inscrições limitadas para opção A e B
https://sites.google.com/view/piar2018
Data limite para inscrição e sinalização (100,00€) até 08 de Janeiro 2018 
Pagamento
Cheque à ordem do Secretariado Nacional de Liturgia
Transferência Bancaria: PT50 0079 0000 1452 8960 1015 7
Data limite de pagamento total até 18 de Junho 2018

Responsabilidade Técnica: VERDE PINO, Agência de Viagens e Turismo Lda.

Rua Santa Isabel, 2495-450 Fátima, Alvará nº 247/69 RNAVT Nº1796,  Telf. 249 530 530 Fax. 249 530 539, geral@verdepino.com


