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SERRA DA ESTRELA | ESPECIAL FIM DE ANO

Venha celebrar connosco a entrada em 2020, à 

boa maneira portuguesa!

Para além das grandes viagens por este mundo 

fora, há um cantinho paradisíaco na península 

ibérica que se chama Portugal. E é precisa-

mente aqui que vai ter o melhor réveillon de 

sempre!

Rodeados de pessoas que partilham da mesma 

paixão, num ambiente acolhedor e super anima-

do vamos dar-lhe a conhecer uma das pérolas 

portuguesas que se chama Serra da Estrela. O 

tempo arrefece, os dias são mais curtos e as 

noites pedem reuniões caseiras com os amigos 

à volta de uma mesa com sabores intensos e 

uma lareira acesa! Risos e gargalhadas perante 

uma e outra história contadas na primeira 

pessoa, tudo num ambiente de perfeita harmo-

nia.

Vamos despedir-nos de 2019 a descobrir e con-

hecer o que há de mais genuíno neste local... 

existem trilhos imperdíveis e locais lindos para 

visitar.

A passagem de ano é um momento que deve ser 

inesquecível.

É um momento de celebração do ano que 

passou, e um virar de página para receber os 

365 dias novos que aí vêm.

Queremos que entre em 2020 connosco, com 

um pé na neve e os olhos nas estrelas e que se 

lembre desse momento para sempre!

Porque uma coisa podemos garantir: Vai ser 

mágico!

De 29 Dezembro 2019 a 02 de Janeiro 2020 

vamos ficar alojados numa casa típica no 

coração da Serra da Estrela, que foi reservada 

exclusivamente para nós.

O nosso ponto de encontro será em Seia, no dia 

29/12, à hora de almoço.

VALOR E CONDIÇÕES

-250€/adulto;

-100€/ criança (entre os 5 e 12 anos);

-OFERTA para crianças com menos de 5 anos.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:

-4 noites de alojamento com pequeno-almoço;

-Jantar especial fim-de-ano;

-A companhia do nosso líder de viagem;

-Seguro de viagem;

-Momentos de convívio inesquecíveis, sempre com 

muita alegria!

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:

-Combustível e deslocações (que serão divididos 

por todos os viajantes, excluindo o líder);

-Despesas de carácter pessoal, refeições (não 

mencionadas como incluídas)*, serviços, entradas 

em monumentos ou parques, actividades ou suple-

mentos acima não mencionados como incluídos;

-Gratificações.

* Sobre as refeições... os almoços serão fora, os 

jantares poderão ser em casa, contando com a 

participação de todos.

Nota: Este nosso programa é dedicado essencial-

mente ao convívio do grupo, não existindo por isso 

um programa rígido, nem roteiro pré definido. 

Iremos usufruir da natureza no seu esplendor ao 

nosso ritmo e de acordo com a (boa) disposição do 

grupo.

VAMOS RECEBER 2020 JUNTOS?

Para garantir a sua reserva entre em contacto 

connosco através do (+351) 964 998 811.

Queres Viajar Comigo, Unip, Lda 

Agência viagens e operador turístico 

Vilamoura | RNAVT6158

#somos uma tribo
(+351) 964 998 811 | info@queresviajarcomigo.com


