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...com espetáculo das Fontes Luminosas 

BARCELONA
                                            01/04/2020 a 04/04/2020

PREÇOS: Sócios e cônjuges 480€ - Não Sócios 500€ - Crianças dos 2 aos 9 anos 335€.

Preço inclui: Viagem em autocarro de grande turismo + Guia acompanhante + Seguro de Viagem, e tudo o enumerado no programa. 
Preço não inclui: Taxas hoteleiras/turísticas, entrada nos monumentos e museus, bem como tudo o não mencionado como incluído no programa da viagem, assim como o 
suplemento do quarto individual, estabelecido em 25€ por pessoa/noite e extras de carater pessoal.
NOTA: A Viagem só se realizará com um mínimo de 35 participantes.
A empresa reserva o direito de trocar a ordem do programa em benefício do cliente.
Para sua segurança aconselha-se o acompanhamento do CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA.
Viagem da responsabilidade da empresa: TOP ELITE TURISMO - Agência de Viagens, RNAVT: 4873
(*) - Ver Regulamento

1º DIA - Saída dos lugares à hora indicada, em autocarro de Turismo, em 
direção ao aeroporto de Lisboa, formalidades de embarque e respectivo 
voo com destino a BARCELONA, Capital da Comunidade Autónoma da Ca-
talunha, provavelmente, a mais extraordinária cidade de toda a Espanha. 
Chegada, desembarque e início das visitas à CATALUNHA. Iremos conhecer 
a Praça da Catalunha, passear nas típicas RAMBLAS, visitar o MERCADO DE 
“LA BOQUERIA” até chegar ao Edfício de Cristovão Colombo, virada para a 
belíssima marina desportiva. ALMOÇO em restaurante local. Continuação 
até MONTJUIC, situado entre a cidade e o mar, onde acolhe uma grande 
quantidade de instalações olímpicas. Aqui temos a oportunidade de visitar 
o seu CASTELO e a VILA OLÍMPICA. Poderemos ainda apreciar o Palácio de 
Montjuic, que alberga o museu de Arte Contemporânea da Catalunha. Pas-
saremos junto à Praça de Espanha e da antiga Praça de touros “La Arena”, 
hoje convertida num centro comercial. No final destas visitas, alojamento 
no hotel, JANTAR e descanso.
2º DIA - Após Pequeno-almoço, visita a TOSSA DEL MAR, belíssima vila 
da costa do mediterrâneo, com uma beleza inconfundível, pelas suas mu-
ralhas medievais do Século XIV, declarado monumento histórico nacional. 
Visita ao Bairro Marítimo e à Vila Velha. Teremos a possibilidade de dar 
um passeio de comboio turístico (Não incluído). ALMOÇO no hotel. Saída 
em direcção a GIRONA, cidade rodeada pelo Rio Ter, conhecida pela sua ri-
queza histórica e cultural. Passearemos pelas suas famosas ruas em pedra, 
onde se destaca El Call, um dos bairros Judeus mais importantes da Europa. 
Nesta esplendorosa cidade destacam-se: a Catedral, Igreja Sant Feliu, Ca-
sas del Onyar, Edifício Banhos Árabes, Sant Martí, Sant Pere Gallgant, Sant 
Nicolau. Regresso ao hotel JANTAR e descanso.

3º DIA - Após pequeno-almoço. Saída para BARCELONA para visita ao PAR
QUE GUELL, belíssimo parque com cerca de 15 hectares de zona ajardinada 
com inúmeras esculturas, das quais a famosa salamandra e as diferentes 
casas de Antoni Gaudí (entrada não incluída na zona monumental). De se-
guida, visita à CATEDRAL GOTICA, situada no bairro gótico. Barcelona, é 
a cidade de Antoní Gaudí, o génio arquitecto que deixou, na capital da 
Catalunha, obras como a Casa Batlló, a Casa Milá, ou a Sagrada Família - al-
gumas classificadas Património da Humanidade pela UNESCO. ALMOÇO em 
restaurante local. Possibilidade de conhecer a SAGRADA FAMÍLIA (entra-
da não incluída), magnífica catedral, monumento emblemático da Cidade. 
Continuação das visitas a Barcelona e após algum tempo livre, JANTAR em 
restaurante local. Em seguida iremos assistir ao ESPECTÁCULO DAS FON
TES LUMINOSAS, COM LUZ E COR AO SOM DA MÚSICA. Regresso ao hotel 
e descanso.
4º DIA - Após Pequeno-almoço. Manhã livre, para poder passear junto ao 
mar ou desfrutar da piscina do hotel e aproveitar para fazer as últimas 
compras. ALMOÇO no hotel. No final do mesmo, sairemos para conhecer o 
PARQUE NATURAL DE MONTSERRAT, o qual poderemos visitar o SANTUÁ
RIO DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT, centro espiritual da Catalunha, que 
ao longo dos séculos tem sido o ponto de encontro de todos os povos 
com a Virgem de Montserrat, também conhecida como a MORENETA. Em 
horário a combinar, transfer até ao aeroporto, formalidades de embarque e 
voo com destino a Lisboa. Chegada e transfers de regresso até aos lugares 
de origem.

Data limite de inscrição: 15.01.2020

                                                                  

                                                    

 

.

 

 

 

                                                                  

                                                    

 

.

 

 

 

                                                                  

                                                    

 

.

 

 

 

                                                                  

                                                    

 

.

 

 

 



Contacto

Data Nascim. / / / /

Contribuinte . . / /

Inscrevo-me no evento

Local de partida (Consultar locais de Partida)

/ / / /

Contribuinte . . Passaporte nº. Válido até / /

/ / / /

Contribuinte . . Passaporte nº. Válido até / /

/ / / /

Contribuinte . . Passaporte nº. Válido até / /

Quarto 1 ____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total) Valor: € ____,___

Quarto 2 ____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total) Valor: € ____,___

Quarto 3 ____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total) Valor: € ____,___

Outros Custos __________________________________________________ Valor: € ____,___
Soma Total   € _________,_____

IBAN para débito P T 5 0

/ /

Solicito o fracionamento da inscrição em __________ meses no valor de € ______,_____

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de Magalhães, 476 -
Apartado 404 - 3001-958 Coimbra ou digitalizando-o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para tempos.livres@sibace.pt

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

Assinatura

Composição dos quartos

Data
(Assinatura do titular da conta)

Em caso de desistência, a mesma estará sujeita a uma penalização de igual valor ao que nos for debitado pelo operador turístico.

Pagamento Fracionado - preencher só para pagamentos fracionados
Até 10 prestações - Mínimo de 50€ por prestação (ponto IV do Regulamento)

3

Nome Completo:

Parentesco

Data de Nascim. Cartão de Cidadão nº. Válido até

2

Nome Completo:

Parentesco

Data de Nascim. Cartão de Cidadão nº. Válido até

Identificação do Evento

Identificação do(s) Acompanhante(s)

1

Nome Completo:

Parentesco

Data de Nascim. Cartão de Cidadão nº. Válido até

E-mail

Cartão de Cidadão nº. Válido até

Passaporte nº. Válido até

Boletim de Inscrição
Viagens

Registo de Entrada nº. __________

Data ______ /______ /______
     (a preencher pelo SBC)

Ler o Regulamento antes de preencher este boletim
Identificação do Sócio

Sócio nº Nome e Apelido

“E também declaro para os devidos efeitos que autorizo a recolha de imagens vídeo, fotografia e suporte áudio durante o desenvolvimento das atividades, para uso único e exclusivo na promoção das iniciativas do SBC”.


