
Preço por Pessoa em Quarto Duplo:
Mínimo 36 participantes ---------------------------------------- 2.050,00€
Mínimo 47 participantes ---------------------------------------- 1.990,00€

Suplemento de Quarto Individual ----------------------------------------- 285,00€

O PREÇO INCLUI:
● Passagem aérea, com taxas, para o percurso:

- 10/07/2023 - LX2083 (Swiss) - Lisboa/Zurique (05:55/09:50)
- 10/07/2023 - LX1390 (Swiss) - Zurique/Sófia (11:30/14:45)
- 17/07/2023 - LH1421 (Lufthansa) - Bucareste/Frankfurt (18:30/20:05)
- 17/07/2023 - LH1172 (Lufthansa) - Frankfurt/Lisboa (21:35/23:40)

● Autocarro de Turismo durante todo o circuito com taxas e todas as despesas de motorista
● Alojamento nos seguintes hotéis

- Sófia:  Hotel Coop 4********, ou similar
- Plovdiv:  Hotel Imperial 4********, ou similar
- Bucareste:  Hotel Union Plaza 4********, ou similar
- Brasov:  Hotel Qosmo 4********, ou similar

● Pensão completa desde o jantar do primeiro dia ao almoço do último dia
● Taxas de alojamento
● Guia em português ou espanhol durante todo o circuito;
● Transporte ao aeroporto de Lisboa
● Acompanhante da agência durante todo o circuito;
● Gratificações
● Seguro de Assistência em Viagens GOLD PLUS com coberturas de Cancelamento Antecipado
e Interrupção de Viagem e de Perturbação de Viagem por Motivos de Força Maior + Cobertura
especial COVID-19. Consulte condições em:

www.fatimacaminhos.pt/seguros/fid-g3p4c5

O PREÇO NÃO INCLUI:
● Serviços não mencionados no programa
● Despesas de carácter pessoal
● Bebidas
● Entradas em monumentos não indicados como entrada incluída

FATIMACAMINHOS - VIAGENS, LDA. * RNAVT Nº 2618
Rua do Bom Samaritano nº 7, loja C * Cova de Iria * 2495-439 Fátima (Portugal)

Telfs (+351) 249 538 565 / 566 (custo de chamada para rede fixa nacional) * geral@fatimacaminhos.pt

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

À DESCOBERTA DA

BULGÁRIA E ROMÉNIA

DE 10 A 17 DE JULHO DE 2023

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA

ACOMPANHADA PELO

REV. PE. JORGE SANTOS

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: 10/04/2023

PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

TELEFONE - 239 405 706 ● TELEMÓVEL - 968 544 141 ● igrejadesaojoaobaptista@gmail.com

TRATAMENTO DE DADOS

No âmbito de uma relação prestadora de serviços de viagens e
turismo a FatimaCaminhos-Viagens, Lda., recolhe os dados pessoais
deste Boletim de Inscrição, fundamentados na licitude do seu consen-
timento inequívoco e na prossecução das diligências Contratuais e Pré
contratuais (Artigo 6.º, n.º 1, alínea a) e b) do RGPD).

As finalidades para as quais tratamos os seus dados são:
Reservas junto de terceiros prestadores de serviços, assistência ao
Titular dos Dados, comunicações relacionadas com a viagem quer
sejam antes, durante e/ou imediatamente após a mesma,
cumprimento de obrigações legais e fiscais, comunicação a
autoridades e entidades reguladoras.

Transferência de dados:
Para prossecução das diligências contratuais a FatimaCaminhos
poderá ter de transmitir os seus dados para entidades intra-
comunitárias e extracomunitárias.

Durante quanto tempo guardaremos os seus dados:
O seus dados serão guardados por um período de 10 anos.

Na vigência do período acima referido, terá sempre e
inequivocamente o direito de:
Solicitar, a qualquer momento, o acesso aos seus dados pessoais,
bem como a retificação, limitação ou apagamento dos mesmos.
Retirar o seu consentimento e de se opor ao tratamento dos seus
dados pessoais para a finalidade mencionada acima. Apresentar uma
reclamação junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados relativa
ao tratamento dos seus dados pessoais.
- Reconhece e aceita, no entanto, que a retirada de consentimento ou
a oposição ao tratamento ou a limitação e o apagamento de dados
pessoais poderão impedir a FatimaCaminhos de levar a cabo as
finalidades mencionadas acima.
- Reconhece e aceita, também, que a retirada de consentimento ou a
oposição ao tratamento ou a limitação e o apagamento de dados
pessoais não comprometem o tratamento de dados pessoais efetuado
com base no consentimento prestado pela presente declaração.

RECUSA DE JUNÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS

A FatimaCaminhos reconhece a legitimidade de recusa de apresen-
tação de cópia de documentos ou de documentos originais, caso
sejam solicitados. No entanto, em caso de recusa, a
FatimaCaminhos declina toda e qualquer responsabilidade de
impedimento de viagem do passageiro por toda e qualquer
informação errada e/ou letra ilegível, obrigatoriedade de pré-envio de
documentos e/ou informações dos mesmos para o destino da viagem,
bem como pela caducidade dos documentos exigidos para viajar e/ou
pela falta de documentos adicionais como são os Vistos.
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5º DIA (14-07-2023) - BUCARESTE / BRASOV

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até Brasov.  Almoço. Visita à cidade Brasov,
também chamada de "A Coroa da Transilvânia", passagem pela Igreja Negra, a
maior igreja gótica da Europa de Leste. Continuação pela antiga Câmara Municipal,
construída no séc. XV. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA (15-07-2023) - BRASOV / SIGHISOARA / SIBIU / BRASOV

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a chamada Transilvânia, o local de
nascimento do Drácula. Visita da cidade de Sighisoara, construída no séc. XIII e
ainda hoje habitada, passagem pela Torre do Relógio. Almoço. Continuação para
Sibiu, cidade fundada no séc. XII pelos alemães. Passagem pelo centro histórico
com destaque para a Praça Grande, onde está a Igreja Jesuíta da Santa Trindade,
pela Câmara Municipal e pelo Palácio Brukenthal até chegar à Pontas das Mentiras.
Regresso a Brasov. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA (16-07-2023) - BRASOV / SINAIA / BRAN / BUCARESTE

Pequeno-almoço no hotel. Saída de Brasov para o Castelo de Bran, mais conhecido
como o Castelo do Conde Drácula. Continuação para o Castelo de Peles mandando
construir pelo rei Carol I em 1883. Almoço. Saída para visita do Mosteiro de Sinaia
passando pelo Vale de Prahova. Visita do Mosteiro fundado em 1695 por Milhail
Cantaczino durante a sua viagem de peregrinação à Terra Santa. A sua construção
segue o modelo de Santa Catarina de Sinai. Continuação da viagem para
Bucareste. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA (17-07-2023) - BUCARESTE / LISBOA / COIMBRA

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio da Primavera, que foi a residência do
antigo presidente e ditador romeno Nicolae Ceausescu. Aqui podem ser apreciadas
as coleções de pintura e mobiliário da família, assim como a sua forma de vida.
Visita ao Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do Mundo. Almoço e saída
para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino
a Lisboa via uma cidade europeia. Chegada e transfer ao local de saída.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

1º DIA (10-07-2023) - COIMBRA / LISBOA  / SOFIA

Em hora e local a determinar saída para o aeroporto de Lisboa. Assistência nas
formalidades de embarque e partida com destino a Sofia, via uma cidade europeia.
Chegada e subída à Montanha de Vitosha o parque nacional mais antigo dos
Balcãs, jantar em restaurante típico local. Alojamento no hotel.

2º DIA (11-07-2023) - SOFIA / MOSTEIRO DE RILA / SOFIA

Pequeno-almoço no hotel. Visita à Igreja Boyana, partrimónio da Unesco e famosa
pelos seus frescos. Saída para Rila. Almoço. Chegada ao maior e mais importante
Mosteiro do país. Fundado por Ivan Rilski no ano 927, destaca-se a variedade das
suas formas arquitetónicas e pela beleza dos seus frescos. Visita da Igreja, do
Museu e da antiga cozinha do Mosteiro. Regresso a Sofia. Jantar e alojamento no
hotel.

3º DIA (12-07-2023) - SOFIA / PLOVDIV

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica da capital búlgara, com destaque para
a Praça Sveta Nedelia, a Rotunda de São Jorge, o Teatro Nacional, a Praça
Alexandre Batenberg com o Palácio Real, a Igreja Russa de São Nicolau de 1913, a
Catedral de Alexandre Nevski, a maior Catedral Ortodoxa dos Balcãs, e a antiga
Basílica de Santa Sofia do Século VI, que deu o nome à cidade. Almoço. Saída para
Plovdiv. Visita do centro histórico reconhecido como um verdadeiro museu da
antiga arquitetura e decoração búlgara. Destaque para a Casa Kyumdjiuglu (Museu
Etnográfico), a Igreja dos Santos Constantino e Elena, o Teatro Romano e o Museu
de Icones. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA (13-07-2023) - PLOVDIV / ETARA / BUCARESTE

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Etara para visita do Museu Etnográfico ao ar
livre que retrata as actividades artesanais do Século XVIII. Almoço. Continuação
para Bucareste. Jantar e alojamento no hotel.

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
(Preenchimento Obrigatório)

Favor juntar fotocópia dos Documentos necessário para a viagem.
Em caso de recusa, ver informação no verso:

"RECUSA DE JUNÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS"

Destino:

Data: DE 10 A 17 DE JULHO DE 2023

Meio(s) de Transporte Utilizados: AUTOCARRO E AVIÃO

Local de Partida: LISBOA Mínimo de Participantes: 36

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

CARTÃO DO CIDADÃO     PASSAPORTE

Não necessário para cidadãos da UE

Sim

Nome ____________________________________________________________

Morada  ________________________________________________________

Código Postal ______ - ____   ______________________________________

Telefone ______________________  Telemóvel ________________________

email __________________________________________________________

Tipo de Quarto: Individual       Duplo (casal)     Twin (duas camas)

Válido até 18-07-2023

Declaro que tomei conhecimento e aceito:
1) o Tratamento de Dados de acordo com a informação constante no verso
do presente Boletim de Inscrição
2) a Ficha de Informação Normalizada, conforme consta em:
www.fatimacaminhos.pt/ficha-de-informacao-normalizada
3) as Condições Gerais de Venda, conforme consta em:
www.fatimacaminhos.pt/condicoes-gerais-de-venda
4) as condições particulares da viagem publicadas no presente programa
de divulgação da viagem
5) a forma de pagamento tal como se obriga nas Condições Gerais de Venda.

Para caução, junto entrego a quantia de

Manifesto desta forma o meu consentimento inequívoco,

Data ____ /____/____

Assinatura _____________________________________________________

VISTO

Não


