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Programa  do Nosso e Vosso Aniversário 
 

1ºdia,  16 Fevereiro 2019 
Partidas – Bucelas, 08h00 

   Alverca, 08h30 (parag.junto cemitério) 

    Moscavide, 08h45 

     Lisboa, 09h00 

Depois de recolher todos os participantes para este programa de Fim de Semana e 

Aniversário, damos inicio à Viagem com duas visitas, após o final destas visitas, continuamos 

a viagem de autocarro que nos vai levar Restaurante para almoço, depois desta refeição, 

voltamos ao autocarro e seguimos a viagem para mais uma visita. Voltamos novamente ao 

autocarro para a viagem até ao Hotel, onde vamos pernoitar, à chegada distribuição de 

alojamento. Em hora a anunciar, saída para o jantar e mais uma surpresa. Regresso ao  

Hotel para descanso. 

 

2ºdia,  17 Fevereiro 2019 
Após o pequeno almoço no Hotel e de colocar a bagagem no autocarro, saída com destino ao 

Palácio Nacional Queluz, para uma visita. Terminada a visita continuamos a viagem por 

Cascais, Guincho, Cabo da Roca, paragem no ponto mais Ocidental da Europa Continental, 

seguimos por Colares, Praia das Maçãs, Azenhas do Mar, Fontanelas, paragem para almoço 

no Restaurante “O Padeiro” (ou similar), depois desta última refeição deste programa, 

entramos no autocarro e continuamos a viagem até Sintra, paragem para visita ao Palácio da 

Vila, final desta visita, tempo livre ao gosto pessoal, depois de tudo isto regressamos ao 

autocarro para concluir-mos a Viagem deste Fim de Semana do nosso e vosso Aniversário e 

chegada aos pontos de partida. 

 

Valor da Viagem  195,00 €uros 

                   Desconto de Aniversário       19,50 €uros 

____________ 

                   Valor a pagar p/pessoa        175,50 €uros 
 

Suplemento Individual      30,00 €uros 
 

 

 

 

mailto:geral@turistejo.pt


                                 Agência de viagens e Turismo, Lda. 
 

Transportador Público Rodoviário Interno e Internacional de Passageiros 
 
De: Canito e Filhos 

 

Rua Francisco Sanches, 65 B  • 1170-141 Lisboa  •  Tfs: 21 814 56 49 /  21 814 58 22  •  Fax: 21 815 18 70 
OPERADOR TURISTICO ALVARÁ  Nº 401/82 

Contribuinte Nº 501 331 050 •  Soc. Por Quotas • CAP. SOCIAL €250.000 • MAT.  C.R.C. de Lisboa, Nº2617 

Email : geral@turistejo.pt, paula@turistejo.pt / Web: www.turistejo.pt 
 
 

 

O preço inclui:  

Autopullman  de Turismo para o programa descriminado 

Alojamento em Hotel, quartos duplos e triplos 

1 pequeno almoço 

2 almoços 

1 jantar 

Bebidas às refeições 

Seguro de Viagem 

 

Oferecemos 

Visitas descriminadas no programa 

Lembrança de Aniversário 

Bolo de Aniversário 

A nossa companhia 

Surpresas 

 

O preço não inclui: 

O que não está descriminado no programa 

 

Condições de pagamento 

No ato de inscrição  50,00 €uros 

Restante pagamento até dia  31 Janeiro 2019 

 
O pagamento pode ser efectuado à vontade do cliente, desde que estej … liqui … até ao ini … viag … 

 

Com a sua presença ,  Turistejo faz a diferença 

 

A todos os participantes desejamos   Boa Viagem   e   Feliz Aniversário 

 

      Um sonho a realizar 

      Um projecto para lutar 

A um ser Humano nunca falte     

      Um lugar para estar 

      Alguém para amar 
 

Os tempos e locais de paragem, são dados pelo representante da Agência 

Nota importante: Caso as condições de pagamento não sejam cumpridas nas datas previstas os lugares ficam à disposição da Agência 
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