ROTA DO ROMÂNICO DO MINHO
Com o acompanhamento do P. António Júlio Trigueiros, sj e do
historiador e medievalista Miguel Ayres de Campos Tovar
Estadia no Paço de Vitorino
https://www.pacodevitorino.com/
Segunda, 23 agosto | Barcelos
12h00 Partida do Porto em autocarro
Almoço no Restaurante Três Rapazes, em Balazar
Visita a São Pedro de Rates, Rio Mau, Manhente e Abade Neiva
Missa na Franqueira
Check-in e jantar no hotel
Terça, 24 agosto | Viana / Caminha /Valença
Pequeno-almoço no hotel
Visita a São Cláudio Nogueira, São Pedro Varais, São João d’Arga
Almoço
Visita a Santa Maria dos Anjos, Salvador de Ganfei, Sanfins de Friestas e São
João de Longos Vales
Jantar no hotel

Quarta, 25 agosto | Paredes de Coura / Monção / Melgaço
Pequeno-almoço no hotel
Visita a São Pedro de Rubiães, Santo André de Fiães, Nossa Senhora da Orada
e Salvador de Paderne
Almoço em restaurante local
Visita a Chaviães (Melgaço), Santa Maria de Ermelo e Bravães
Jantar no hotel
Quinta, 26 agosto | Ponte de Lima / Braga
Pequeno-almoço no hotel
Visita a Santo Abdão e Correlhã, Espírito Santo de Moreira, Refóios e São
Martinho de Friastelas
Almoço em restaurante local
Visita a Braga: Sé + tesouro da Sé
Missa em São Frutuoso
Partida em direcção ao Porto
Fim.

Preço por pessoa em quarto duplo: 690 euros
Suplemento para quarto individual: 200 euros
Incluído:
Alojamento no Hotel Paço de Vitorino, transporte em autocarro com partida e
regresso ao Porto, 3 jantares e 4 almoços (bebidas não incluídas), entradas nos
monumentos mencionados, acompanhamento espiritual do Padre António
Júlio Trigueiros, sj. e acompanhamento histórico do medievalista Miguel Ayres
de Campos Tovar.

Não incluído:
Bebidas às refeições, donativos nas igrejas que nos recebem, gratificação ao
guia e motorista e tudo o que não esteja expressamente mencionado como
incluído.
INFO COVID
Seguimos os seguintes procedimentos para garantir a segurança de todos:
- Os almoços e jantares serão em hotéis ou restaurantes, segundo as regras de
segurança oficialmente estabelecidas, que estes estabelecimentos cumprem.
- Nos autocarros é obrigatório o uso de máscara e a desinfecção regular das
mãos.
- Pediremos a cada participante um comprovativo de teste negativo,
realizado nas 48h antes da partida.

Inscrição: A inscrição fica válida mediante preenchimento correcto da ficha
de inscrição - https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao - e pagamento
do sinal, no valor de 300 euros por pessoa. O restante valor poderá ser pago
até ao dia 15 de Agosto de 2021.
Nota I: cada participante deverá preencher uma ficha individualmente.
Nota II: a inscrição só estará confirmada depois de receber um email de
confirmação da nossa parte. Não deve fazer o pagamento do sinal até
receber a confirmação de vaga.
Nota III: O número de vagas é limitado. No caso de não ter vaga, poderá
pedir para ficar em lista de espera.
Documentos obrigatórios: cartão de cidadão válido.
Pagamento: Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para
o IBAN PT 50 0010 0000 5322 8770 0024 6 (BPI) e os comprovativos enviados por
e-mail para viagens@helenadetroia.pt, contendo na descrição a referência
“21-015” e o nome do participante a que corresponde.
Factura: Para receber a sua factura, por favor preencha com os dados
desejados
o
formulário
disponível
no
link
https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao.
O formulário encontra-se por baixo da ficha de inscrição.
Responsabilidade: a responsabilidade da Helena de Tróia Viagens, membro da
Gieseking Tours, Lda, RNAVT nº 3568, encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil na companhia de seguros Fidelidade, no montante de
€75.000.

