
SECRETARIADO  REGIONAL  DE  VISEU

A Secção Regional de Viseu com a colaboração  do Departamento de 
Tempo Livres vai realizar uma viagem aos PICOS DA EUROPA E ASTÚ-
RIAS - 3 DIAS - 2 NOITES nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2019.

CANGAS DE ONIS, AVILÉS, GIJON, OVIEDO E LÉON

1º DIA - Saída dos lugares à hora indicada em autocarro de Turismo 
em direcção às ASTURIAS. Após a chegada ao hotel, acomo-
dação e almoço: No final do mesmo, saída em direcção ao 
PARQUE NATURAL DOS PICOS DA EUROPA, formação monta-
nhosa na Cordilheira Cantábrica, muito prestigiada pela sua 
beleza natural. Possibilidade de subir aos Lagos de Covadon-
ga (não incluído). Posteriormente visitaremos a BASÍLICA DA 
NOSSA SENHORA DA COVADONGA E A SUA COVA, segundo diz o proverbio “ A virgem da Covadonga tem uma fonte de água 
muito clara e a menina que dela beba, dentro de um ano casará”. Segue-se a visita a CANGAS DE ONIS, capital do Município do 
mesmo nome, situado no interior das Astúrias. Poderemos subir á antiga Ponte Romana com a Cruz do 1º Rei Asturiano – Pe-
layo. Regresso ao hotel, jantar e descanso.

2º DIA - Após pequeno-almoço, visita a AVILÈS, terceira maior cidade das Astúrias. A sua antiga cidade foi declarada Conjunto Histórico 
Artístico-Monumental, já que tem jóias importantes da arquitectura civil e religiosa. As atracções incluem as ruas pedonais de 
Galiana e Rivero, a Praça de Espanha com a Camara Municipal, a antiga igreja de Sabugo, do seculo XIII, e do moderno St Thomas 
de Canterbury. Almoço em restaurante local. Pela tarde, saída para GIJON, a cidade mais populosa das Astúrias. Os primeiros 
vestígios de civilização nestas terras datam de tempos anteriores aos Romanos. Continuação até OVIEDO, capital do Principado 
das Astúrias. Poderemos admirar as suas famosas Ruas de Pedra, a Catedral, Palácio dos Congressos, Sagrado Coração de Jesus, 
Teatro Campoamor, e Parque de San Francisco. Poderemos visitar o museu de arte antiga e contemporânea, etc … Regresso ao 
hotel, Jantar e descanso.

3º DIA - Após pequeno-almoço, visita a RIBADESELLA E VILLAVICIOSA, visita guiada à FABRICA DE SIDRA “EL GAITEIRO”, (entrada incluí-
da). Almoço. Passagem por LÉON. Início da viagem de regresso, até aos nossos lugares de origem.

PICOS DA EUROPA E ASTÚRIAS
3 DIAS – 2 NOITES – 8,9 e 10 de Junho 2019

#

BOLETIM  DE  INSCRIÇÃO

Nome do Bancário: |_____________________________________________________________________________________|  Sócio Nº: |_________|

Morada: |_____________________________________________________________| Código Postal:  ________ - _____________________________ 

Banco: |____________________| Telefone: |_____________| Telémovel: |_____________| E-mail:  |________________________________________|

Beneficiário: |__________________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Beneficiário: |__________________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Acompanhantes: |_______________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Transporte em autocarro: SIM  q   NÃO  q            LEIRIA  q     COIMBRA  q     VISEU  q     GUARDA  q

Data _____/_____/_____     Assinatura: ___________________________________________________________

PICOS DA EUROPA E ASTÚRIAS
3 DIAS – 2 NOITES – 8,9 e 10 de Junho 2019

Registo de Entrada

Data :____/____/____ Nº: ________
(a preencher pelos Serviços)



Preços: Sócios e cônjuges 180 € - Não sócios 200€ - crianças dos 2 aos 9 anos 90€

Preço inclui: Viagem em autocarro de grande turismo + Guia acompanhante + seguro multirriscos e tudo o enumerado no programa. 

Preço não inclui: Taxas hoteleiras/turísticas e tudo o não mencionado como incluído no programa da viagem, bem como o suplemento 
do quarto individual, estabelecido em 25€ por pessoa/noite e extras de carácter pessoal. 

NOTA: A viagem só se realizará com o mínimo de 35 participantes. Para sua segurança aconselha-se o acompanhamento do Cartão 
Europeu de Seguro de Doença. A empresa reserva o direito de trocar a ordem do programa em benefício do cliente.

As partidas dos autocarros de Leiria, Coimbra, Viseu e Guarda, só se realizarão com o mínimo de 10 participantes.

Se o associado optar por viatura própria, o SBC não comparticipa o seu transporte.

Só se aceitam desistências até ao dia 10 de Maio de 2019, excepto se forem por motivos de saúde, devidamente justificadas por escrito 
(ex: atestado médico, declaração hospitalar de internamento ou de urgência).

Sempre que existam razões que o justifiquem, poderá ser alterada a ordem dos percursos, modificar horas de partida/chegada, sem 
prejuízo dos participantes.

As inscrições e autorizações de débito deverão ser enviadas até ao dia 10 de Maio de 2019, para: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEN-
TRO, Setor de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços, Av. Fernão de Magalhães, 476 3000-173 COIMBRA, ou através do Email: tempos.
livres@sibace.pt (desde que o boletim de inscrição e a autorização de débito em conta seja digitalizado com a assinatura).

Posteriormente será confirmada a sua participação.

Viagem da responsabilidade da empresa: TOP ELITE TURISMO – Agência de Viagens, RNAVT:4873

HORÁRIOS:
Saída Leiria: 00:30 dia 8/06/19 - (Piscinas Municipais) 
Coimbra: 01:30 - (Sede do SBC)   
Viseu: 02:30 - restaurante “O Rodízio” em Repeses  
Guarda: 3:30 - (Delegação do SBC)
Regresso: No dia 10/06/19 após o almoço, regresso a casa.
        Saudações Sindicais    
    O Secretariado Regional de Viseu

/ /

IBAN para débito P T 5 0

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de 

Magalhães, 476 - 3000-173 Coimbra ou digitalizando-o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para tempos.livres@sibace.pt

Pagamento Fracionado
Solicito o fracionamento da inscrição em __________ meses no valor de € ______,_____ (mínimo de €50,00 p/mês e máximo de 10 meses)

Assinatura do Sócio e Data
Declaro ter dado autorização prévia ao SBC para a realização de débitos pelo sistema SEPA, bem como, ter lido, compreendido e aceite o regulamento publicado no catálogo de

Tempos Livres 2019 na sua integralidade. Tenho conhecimento e aceito que os dados fornecidos neste impresso sejam tratados e mantidos informaticamente, tal como, a
transmissão às entidades prestadoras dos serviços de cada atividade.

Assinatura Data
(Assinatura do titular da conta)

Mais declaro autorizar a recolha de imagens e audio, para uso exclusivo na promoção de iniciativas do SBC.


