
 

63ª PEREGRINAÇÃO MILITAR INTERNACIONAL A LOURDES

Destinos a visitar: Lourdes, Andorra, Palência.

6 dias
     11 a 16 de Maio 2023

1º dia:  11 de Maio – Lisboa/ Coimbra/ Salamanca/ Burgos ( 730 Km)

Saída por  volta das 05 da manhã de Lisboa em direcção a Salamanca passando por Coimbra,  almoço em restaurante  local,  e
continuação de viagem até Burgos. Jantar e alojamento no Hotel. 

2º dia: 12 de Maio – Burgos/Lourdes (407 km)

Pequeno-almoço e ida até Lourdes. Almoço. Estadia em Lourdes em pensão completa.

3º dia: 13 de Maio -  Lourdes 

Pequeno-almoço e estadia em Lourdes em pensão completa.

4º dia:  14 de Maio – Lourdes – Andorra (271 Km)

Pequeno-almoço e almoço em Lourdes. Após almoço, ida até Andorra.  Chegada por volta ds 19H00. Algum tempo livre em Andorra.
Por volta das 21h00 ida até ao hotel para jantar e alojamento. 

 5º dia. 15 de Maio – Andorra – Palência (677 Km)

Pequeno-almoço no hotel e pelas 09H00 ida até Andorra para algumas compras. Pelas 11h00, viagem até Palência, com paragem
em percurso para almoço.  Jantar  no hotel 4*.  Ao fim de jantar, ida a pé até ao centro de Palência, a plaza Mayor, onde poderemos
admirar a Igreja de s. Francisco e a catedral de Palência (exterior) e descontrair nos inúmeros cafés e esplanadas. Alojamento

6º dia:  16 de Maio - Palência – Ciudad Rodrigo– Coimbra – Lisboa (687 Km)

Pequeno-almoço no Hotel e viagem  de regresso com paragem em Ciudad Rodrigo para  almoço.  Continuação  de viagem  para
Coimbra, Jantar em restaurante local e regresso a Lisboa. (chegada por volta da 1 da manhã dia 16 de maio).

 Fim dos nossos serviços *

Hoteis previstos: Crisol Puerta de Burgos  4*,  Hotel saint Saveur 3* Lourdes; Hotel Panorama – Escaldes (Andorra);  Hotel 
Eurostars Diana Palace 4*, Palência

Preço por pessoa em quarto duplo: 600 € (mínimo 42 pessoas, máximo 50 pessoas)
Suplemento individual: 170 €

** Obrigatório cartão de cidadão válido**
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Os preços incluem:

 Autocarro para todo o percurso com 1 motorista respeitando os horários do itinerário e o tempo de descanso do motorista;

 Almoço em Salamanca  com bebidas incluídas;

 Alojamento de 1 noite em Burgos em meia-pensão com (água e vinho incluído)

 Alojamento de 2 noites em Lourdes em pensão completa, saída com almoço;

 Alojamento de 1 noite em Andorra – Escaldes em meia-pensão com bebidas incluídas,

 Alojamento de 1 noite em Palência em meia-pensão (água e vinho incluídos); (máximo 12 twins, restantes cama de casal)

 Almoço em percurso para Palência;

 Almoço em ciudad Rodrigo (água e vinho incluídos)

 Jantar em restaurante em Coimbra.

 seguro de viagem.

 Inscrição e Emblema da 63ª PMI.

Excluindo:

 Taxas hoteleiras que apenas possam ser pagas localmente.

 Guia acompanhante ou guia local.

Inscrições até 01 de março 2023  

Plano de pagamentos e inscrições:   Condições de cancelamento: 

Pagamento  inicial:  25% do valor total até dia 01 de março de 2023                   De 1 de março a 12 de março: 30%         

2º pagamento:  até  15 de março:  30%                                                                      De 13 de março a 12 de abril:  50%

Pagamento final: até dia 12 de abril.: 45 %                                                                 A partir de 13 de abril: 100 %

Rooming list: até dia 12 de Abril 

DADOS BANCÁRIOS: PT 50 0035 0327 0001901703016 EM NOME DE OLHOS NO HORIZONTE

CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 

P. António Santiago, Capelão 

Tlm: 963 819817 | Email:santiago.ajm@gnr.pt
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63ª PEREGRINAÇÃO MILITAR INTERNACIONAL A LOURDES

Destinos a visitar: Lourdes, Andorra, Palência.

6 dias
     11 a 16 de Maio 2023

Inscrições:

Nome: ________________________________________________________________________

Morada: ______________________________________________________________________

Numero de Cartão de cidadão: _________________________________________(anexa cópia)

Contacto telefónico ____________________ Email:___________________________________

Autorizo a utilização dos meus Dados com base nas minhas preferências pessoais, para fins da actividade vinculada a 

esta viagem do outras que se possam seguir, comercializadas pela Q'Viagem!.

Tomei conhecimento das condiçoes particulares deste programa em que me estou a inscrever.

Assinatura: _____________________________________________________________________

A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem organizada na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte, beneficiará 

de todos os direitos da União Europeia aplicáveis às viagens organizadas. A Q'Viagem! Olhos no horizonte será plenamente responsável pela correta 

execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Q'Viagem têm uma proteção para reembolsar os pagamentos que 

efetuou e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s). Direitos essenciais

previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 em vigor e nas Condições Gerais de Venda da Q'Viagem.
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