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Clientes: Universidade Senior de Oeiras 

Destino:  Lagos Italianos 

Quando conseguimos juntar na mesma viagem Arte, História e paisagens deslumbrantes que 
parecem saídas de um qualquer romance renascentista, estão reunidas as condições para uma 
agradável experiência. É isso que vai encontrar nos Lagos do Norte: castelos, villas e aldeias 
charmosas – tudo com um enquadramento natural de sonho e de uma beleza que, desde o 
tempo do Império Romano, fez com que se tornassem um popular destino de férias. Respire 
bem de perto o encanto de Verona, mítica cidade de uma das mais belas histórias de amor do 
mundo, a de Romeu e Julieta, e termine o circuito em Milão, capital italiana da moda. Deixe-se 
enfeitiçar por esta poção, feita de romance e charme. 

Voos: 

20 junho    TP 822      Partida Lisboa : 07h15  Chegada Milao -Malpensa :10h55 
26 junho    TP 829      Partida Milao-Malpensa : 17h35  Chegada Lisboa :  19h25 

Datas : 20 a 26 de Junho de 2022 
Duração: 7 dias / 6 noites de alojamento / 13 refeições 
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1º Dia – Lisboa (avião) – Milão – Brescia 
Saída de Oeiras pelas 04.15, em autocarro privativo para o aeroporto de Lisboa 
Chegada ao aeroporto , assistência nas formalidades de embarque e partida ás 07h15, 
em voo direto da TAP , com destino a Milão. Chegada e partida para Brescia, comuna 
italiana da região da Lombardia, que possui uma rica herança artística. Almoço .Visita 
com destaque para a Catedral, situada na Piazza Paolo VI, cuja parte central é do séc. 
XI e a exterior do séc. XVII. Jantar. Alojamento no Hotel AC Brescia 4* ou similar. 

2º Dia – Brescia – Verona – Sirmione (Lago di Garda) – Brescia 
Partida para Verona, mítica cidade da tragédia “Romeu e Julieta”, com um rico centro 
histórico, classificado como Património da Humanidade pela UNESCO. Visita, orientada 
por guia local, à cidade com destaque para a Arena que, terminada no ano 30, se ergue 
como o terceiro maior anfiteatro romano; a Praça Bra; a comercial Via Mazzini; Piazza 
delle Erbe; Piazza dei Signori; e a Casa de Julieta. Almoço. Continuação para Sirmione, 
nas margens do Lago di Garda. Tempo livre para desfrutar desta pequena localidade 
com destaque para a Rocca Scaligera, um castelo construído por Mastino I della Scala, 
e para a Igreja de Santa Maria Maggiore, do séc. XV. Regresso a Brescia. Jantar. 
Alojamento. 

3º Dia – Brescia – Bérgamo – Como (Montano Lucino) 
Saída para Bérgamo, uma das principais cidades da Lombardia, rica em tesouros 
artísticos e arquitetónicos medievais e renascentistas. Visita ao centro histórico, onde 
se encontra a Igreja Santa Maria Maggiore. Almoço. Continuação para Como. Visita 
com destaque para a Duomo (Catedral), cuja construção se iniciou em 1396, e para o 
Lago Como, o terceiro maior de Itália e o mais profundo. Tem a forma de um “y” 
invertido, com os braços dos lagos Como, Lecco e Colico. Nas suas margens 
multiplicam-se elegantes villas e jardins aristocráticos. Continuação para Montano 
Lucino. Jantar. Alojamento no Hotel Cruise 4* ou similar.  

Itinerário 
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4º Dia – Como (Montano Lucino) – Bellagio – Como (Montano Lucino) 
Embarque em Como e travessia do lago, envolvido por uma paisagem de montanhas e 
colinas escarpadas, até Bellagio. Conhecida desde a Antiguidade pelo seu clima e belas 
paisagens, conserva um traçado medieval e pitoresco, com vielas íngremes e sinuosas, 
villas e igrejas. Após o almoço, regresso a Como, percorrendo as margens do lago. 
Jantar. Alojamento. 

5º Dia – Como (Montano Lucino) – Lugano (Lago Lugano) – Locarno – Stresa (Lago 
Maggiore) 
Saída para Lugano e visita à capital da Suíça italiana, situada nas margens do lago com 
o mesmo nome. Continuação para Locarno, comuna suíça do Cantão de Ticino.
Estende-se pelas margens do Lago Maggiore, o segundo maior da Itália. Destaque para
a Piazza Grande, coração da cidade, onde se realiza o conhecido festival anual de
cinema de Locarno, e para o Castelo Visconteo, datado do séc. XII. Almoço. Partida
para Stresa, antiga aldeia piscatória nas margens do Lago Maggiore, já em território
italiano. Jantar. Alojamento no Grand Hotel Bristol 4* ou similar.

6º Dia – Stresa – Ilhas Borromeo – Orta San Giulio – Milão 
Manhã dedicada às Ilhas Borromeo, três ilhas que ganharam fama graças à família 
Borromeo. Visita àquela que é considerada a mais bela e popular – a Ilha Bella, antiga 
aldeia piscatória transformada num complexo composto por um palácio barroco, cuja 
construção foi empreendida pela família Borromeo entre 1632 e 1671. Continuação 
para Orta San Giulio, cidade envolta numa atmosfera mística, a partir da qual faremos 
a travessia do Lago de Orta, um dos lagos mais majestosos e menos conhecidos de 
Itália, até à Ilha San Giulio. Visita à pitoresca cidade. Regresso a Orta San Giulio e 
continuação para Milão. Almoço entre as visitas. Jantar. Alojamento no Hotel Radisson 
Blu Milan 4* ou similar. 

7º Dia – Milão (avião) – Lisboa 
Visita à capital italiana da moda, dos negócios e das finanças, com destaque para a 
Catedral gótica, as galerias Vittorio Emanuele e o Castelo Sforza. Almoço . Transfer 
para o aeroporto para embarque em voo com destino a Lisboa. 
Partida ás 17h35 . Chegada a Lisboa ás 19h25 
Transporte em autocarro privativo , para Oeiras 

Fim da viagem. 
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Preço por pessoa: 

Valor base Taxas* Valor final 

Quarto duplo 1.630 € 55€ 1.685 € 

* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à
data de elaboração deste programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias
antes da data de partida.

Suplemento para quarto individual…………… = 240€ 

O preço Inclui: 

Transporte em autocarro privativo Oeiras/Aeroporto/Oeiras 
Assistência nas formalidades de embarque 
Passagem aérea em classe económica Lisboa / Milão / Lisboa, em voo regular TAP, com direito 
a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(no valor de 55€ - sujeito a alteração ); 
Travessias de barco para o percurso Como – Bellagio – Tremezzo – Como e visita à Ilha Bella 
(Stresa); 
Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares; 
Pensão completa  (7 almoços e 6 jantares); 
Acompanhamento por representante da Check In Viagens , durante toda a viagem; 
Guia local falando Português ou Espanhol para as visitas a Verona, Bérgamo, Ilha Bella e Milão; 
Entrada no Palácio Borromeo na Ilha Bella e Catedral de Milão; 
Taxas de entrada nas cidades italianas; 
Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
Seguro Multiviagens I (assistência, cancelamento, interrupção e coberturas complementares 
COVID-19). 

Caso tenha um voucher para utilizar, o mesmo tem que ser entregue na secretaria da USO.
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Exclui:  
Bebidas às refeições; 
Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído. 

Documentação necessária:  
Obrigatório Cartão de Cidadão ou Passaporte, válido, cuja fotocópia deve enviar previamente 
para a agência. 

Notas: 
- O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e condicionamentos por
causa da pandemia Covid 19.
- Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país ou região a visitar.
- A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à Covid 19, não
poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes
-Segundo as regras de entrada em Itália, em vigor no momento da elaboração deste programa
, os passageiros que não possuam certificado digital de vacinação com 2 doses , válido , terão
de efetuar teste antigénio , nas 24 horas que antecedem o voo
Passageiros com certificado de vacinação ou recuperação , não necessitam de teste

Condições de reserva: 
Preços válidos para mínimo 30 participantes 

Limite para confirmação da viagem – 17/04 

Condições de pagamento: 
Até 10 de Abril - Sinalização de  561,00eur                                                                             (duplo).   Se tem um voucher, pode utilizá-lo para sinalizar 
a viagem e, caso o seu valor não seja suficiente, deverá efectuar tranferência da quantia em falta.

Até 10 de Maio  -   Sinalização de  561,00eur    

Até 08 de Junho - Restante pagamento de 563,00eur 

Seguro com cobertura COVID: 39,00eur / por pessoa Tem de ser contratado e pago no momento      

da inscrição È necessária copia do cartão de cidadão

Data do Orçamento – 28 de Março 2022 

Dado que a USO se encontra encerrada entre 4 e 18 de Abril, poderá também fazer a sua 
inscrição diretamente na Check-in.  
Contatos: maria.paula@checkin.pt (para envio do comprovativo de pagamento)
Tel. 932 939 350 | IBAN: PT50 0035 0148 0000 2720 2305 7

641,00eur (Single) 
(duplo) | 641,00eur (Single) 

(duplo) | 643,00eur (Single) 
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Check-In - Viagens e Tur.

504614630
Av da República, 1439 - R/C Loja 1 2775-275 Parede

You must state:
• Insured Person Name
• Policy Number
• Certificate Number
• A contact phone Number

Deve indicar com exatidão: 
• Nome da pessoa segura
• Nº da Apólice
• Nº do Certificado de Seguro
• Nº de telefone de Contacto

(+351) 214 238 422

NOME PESSOA SEGURA / INSURED PERSON NAME

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION DOCUMENT

    INICIO / START                              TERMO / END      

DESTINO / DESTINATION

ORIGEM / ORIGIN

Coberturas do certificado nº./Coverages of Certificate number:                                      emitido em/Issue Date:

COVID PROTECTION SILVER

Agência/Agency :                                         
NIF/Agency Fiscal Number:
Morada/Agency Adress :
Certificado de Seguro da Apólice/Policy Number: VG64743395
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Informamos que em caso de sinistro, terá de ser contactado o serviço de 
assistência através do telefone (24h/dia), vtodos os dias:
IN SURE BROKER informs you that in the event of a claim, you will have to 
contact the assistance service throught the following telephone number, 
which is available 24/7:

COBERTURAS / COVER FOR THE INSURED PERSON CAPITAIS/SUM INSURED

NONCOMMITTAL TRANSLATION. This free translation into the English language is intended only for supporting purposes.
The only binding wording is the one in the Portuguese language.

Para efeitos de funcionamento das diversas coberturas de Cancelamento Antecipado ou Interrupção de Viagem, a Pessoa Segura, deve aderir ao seguro nas 96horas após a confirmação da reserva do serviço que 
configura a viagem organizada ou do serviço único quando não se preveja a contratação de mais do que um serviço, ou no dia anterior ao início dos custos de cancelamento constantes nas condições gerais de venda. 
The various coverages of advance cancellation or interruption of the trip can only be triggered if the insurance is issued within 96 hours of booking confirmation of the service that configures the organized trip, or the 
single service when the hiring of more than one service is not foreseen, or the day before the start of the cancellation costs contained in the general conditions of sale.

A descrição das garantias e capitais aplicáveis ao produto subscrito, constam das Condições Gerais e Especiais do seguro de Acidentes Pessoais Viagem nº 308, as quais podem ser consultadas no site
www.fidelidade.pt através do código de pesquisa nº AP 308, ou em caso de impossibilidade, junto da Agência de Viagens na qual fez a sua reserva. Guarantees description and insured amounts applicable to the 
underwritten product, are available in its General and Special Conditions Acidentes Pessoais Viagem nº308 and can be downloaded from www.fidelidade. pt using search code AP 308, or in case of impossibility,
with the Travel Agency where you made your travel reservation.

CANCELAMENTO ANTECIPADO OU INTERRUPÇÃO DA VIAGEM - COVID
ADVANCE CANCELLATION OR  INTERRUPTION OF THE TRIP
Cancelamento Antecipado - COVID  Advance Cancellation - COVID
Alteração da Data da Viagem   Travel Date Change
Interrupção da Viagem incluindo Transporte de Regresso
Interruption Of The Trip Including Return Transport
Complemento por encerramento de Hotel por Contaminação de Covid-19
Aditional Expenses by Hotel Closure due to Covid-19 Contamination
ASSISTÊNCIA MÉDICA  MEDICAL ASSISTANCE
Linha Informativa COVID-19  COVID-19 Information Line 
Agendamento Teste COVID  COVID Test Scheduling
Aconselhamento Médico  Medical Advice
Aconselhamento Psicológico  Psychological Advice
Consulta Médica Online Online Medical Consultation
Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização no Estrangeiro
Medical, Pharmaceutical And Hospitalisation Expenses Abroad
Repatriamento ou Transporte Sanitário de Feridos ou Doentes e Vigilância Médica
Repatriation or Transportation by Ambulance of Injured or sick persons and Medical Supervision

 

2 500 € 
2 500 € 
2 500 € 

 1 250 € 

Ilimitado Unlimited
1 agendamento 1 scheduling 

2 consultas 2 appointments 
1 consulta 1 apointment 
1 consulta 1 apointment 

10 000 €

Ilimitado
Unlimited 
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/2 NONCOMMITTAL TRANSLATION. This free translation into the English language is intended only for supporting purposes.

The only binding wording is the one in the Portuguese language.

Para efeitos de funcionamento das diversas coberturas de Cancelamento Antecipado ou Interrupção de Viagem, a Pessoa Segura, deve aderir ao seguro nas 96horas após a confirmação da reserva do serviço que 
configura a viagem organizada ou do serviço único quando não se preveja a contratação de mais do que um serviço, ou no dia anterior ao início dos custos de cancelamento constantes nas condições gerais de venda. 
The various coverages of advance cancellation or interruption of the trip can only be triggered if the insurance is issued within 96 hours of booking confirmation of the service that configures the organized trip, or the 
single service when the hiring of more than one service is not foreseen, or the day before the start of the cancellation costs contained in the general conditions of sale.

A descrição das garantias e capitais aplicáveis ao produto subscrito, constam das Condições Gerais e Especiais do seguro de Acidentes Pessoais Viagem nº 308, as quais podem ser consultadas no site
www.fidelidade.pt através do código de pesquisa nº AP 308, ou em caso de impossibilidade, junto da Agência de Viagens na qual fez a sua reserva. Guarantees description and insured amounts applicable to the 
underwritten product, are available in its General and Special Conditions Acidentes Pessoais Viagem nº308 and can be downloaded from www.fidelidade. pt using search code AP 308, or in case of impossibility,
with the Travel Agency where you made your travel reservation.

Ilimitado Unlimited
125 € 

1 250 € 

Ilimitado Unlimited
125 €  

1 250 € 

125 €  
2 500 €

Ilimitado Unlimited
125 € p/ pessoa p/ dia 125 € per person per day 

1 250 € 
Ilimitado Unlimited
Ilimitado Unlimited

Ilimitado 
Unlimited

Ilimitado Unlimited
125 € 
125 € 

Ilimitado Unlimited

ACOMPANHAMENTO DA PESSOA SEGURA HOSPITALIZADA
COMPANY FOR THE HOSPITALISED INSURED PERSON
Transporte  Transportation
Por dia  Per day
Máximo  Maximum
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA FAMILIAR E RESPETIVA ESTADIA
ROUND TRIP TRANSPORTATION FOR FAMILY MEMBERS AND THEIR STAY
Transporte  Transportation
Por dia  Per day
Máximo  Maximum
PROLONGAMENTO DE ESTADIA   EXTENSION OF STAY
Por dia  Per day
Máximo (20 dias)  Maximum (20 days)
ENCARGOS COM CRIANÇAS OU PESSOAS DEPENDENTES DESACOMPANHADAS
EXPENSES WITH CARE OF MINORS OR DISABLED PERSON
Transporte  Transportation
Estadia  Stay
Máximo  Maximum
Transporte ou Repatriamento após morte  Transportation or repatriation after death
Pagamento de Despesas de Comunicação   Payment of communication expenses
Localização e Envio Urgente de Medicamentos
Localization and Urgent dispatch of medicines
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM  TRAVEL ASSISTANCE
Regresso Antecipado da Pessoa Segura  Early Return of the Insured Person
Reorganização da Viagem  Travel Rescheduling
Pagamento de franquia de veículo de aluguer  Car rental deductible payment
COBERTURA DE BAGAGENS  LUGGAGE COVERAGE
Transporte de Bagagens Pessoais  Transport of Personal Luggage




