Orçamento nº PTQT104 – residentes -2016
Data do orçamento: 30 de Junho 2016
Datas dos serviços: de 21 a 28 maio 2017
Nacionalidade: Portuguesa
Alojamento : Hoteis 3 ***

CAMINHO FRANCÊS A SANTIAGO DE COMPOSTELA COM SAÍDA DE
GUIMARÃES
6 etapas = Astorga – Sarria / 1 etapa = Monte de Gozo – Santiago
21 Maio a 28 Maio – 2017
8 dias / 7 noites

2ºdia - 21/5 - domingo - Guimarães - Astorga -Transfer em minibus = 309
km = 3 horas .
9h00 – concentração na sede da Quality Tours (Largo Martins Sarmento nº 89
– Guimarães)
9h30 – colocação da bagagem no minibus e saída no minibus para a cidade de
Astorga (Espanha) = 309 km
13h30 – (hora local) – chegada a Astorga. Almoço livre em restaurante local.
- check in no hotel . Alojamento de 1 noite.
16h00 – passeio livre pedonal pelo centro de Astorga, visitando a catedral de
Santa Maria de Astorga.
20h00 – jantar livre
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Catedral de Astorga

INICIO DOS DIAS DE CAMINHADA

3º dia – 22 / 5 – 2ªFª – 1ª etapa - Astorga – Foncebadón = 25 km .

8h00 – pequeno almoço e recolha do pic-nic . Colocação da bagagem no
minibus .
9h00 – Check out e saída a pé até á Catedral de Santa Maria de Astorga
9h30 – chegada á catedral e colocação do carimbo no passaporte do peregrino
10h00 – inicio da caminhada em direcção ao Albergue de peregrinos Convento
de Foncebadón (León) . Calle Real, s/n. - 24722 Foncebadón, León - Tlf.:+34
695452950 .
17h00 – chegada ao albergue de peregrinos
17h30 – transfer para o Hotel Foncebadon .
18h00 – chegada ao hotel . Alojamento de 1 noite .
20h30 – jantar livre .
Largo Martins Sarmento, nº89, r/c Esquerdo – 4800-432 – Guimarães – Portugal
Tel. (+351) 253 527 144 - Fax (+351) 253 527 146
geral@qualitytours.pt www.qualitytours.pt
RNAVT nº2495

2/16

4º dia – 23 / 5 – 3ª Fª – 2ª etapa – Foncebadón – Ponferrada = 27 km

8h00 – pequeno almoço e recolha do pic –nic .
9h00 – Check out e colocação da bagagem no minibus.
9h30 – Transfer em direcção ao albergue do peregrino Convento de
Foncebadón . Colocação do carimbo.
10h00 – início da caminhada em direcção ao Albergue do peregrino San
Nicolás de Flüe . C/ Obispo Camilo Lorenzo, s/n - Ponferrada (León)
Telefone de contacto: + 34 987 41 33 81
17h30 – chegada ao albergue do Peregrino
18h00 –transfer para o hotel em Ponferrada .
18h30 – chegada ao hotel e check in = alojamento de 1 noite
20h30 – jantar livre .

Castelo de Ponferrada
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5ªdia – 24 / 5 – 4ªFª -3ª etapa – Ponferrada – Vila Franca del Bierzo = 24 km

8h00 – pequeno-almoço e recolha do pic nic . Colocação da bagagem no
minibus .
9h00 – Check out e colocação da bagagem no minibus.
Transfer para o Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe .
Camilo Lorenzo, s/n - Ponferrada (León)

C/ Obispo

9h30 – chegada ao albergue do peregrino de Ponferrada . Colocação do
carimbo
10h00 – início da caminhada em direcção ao Albergue Municipal de peregrinos
de Villafranca del Bierzo – Telefono = + 34 987 54 23 56.
17h00 – chegada ao albergue de peregrinos
17h30 – transfer para o hotel em Vilafranca del Bierzo .
18h00 – chegada ao hotel e check in . Alojamento de 1 noite
20h30 – jantar livre.
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6º dia – 25 / 5 – 5ª Fª – 4ª etapa – Vila Franca del Bierzo – Las Herrerias de
Valcarce = 21 km . Las Herrerias de Valcarce - O Cebreiro = 7 km .

Nesta etapa o minibus irá esperar aos 20 km de caminhada, em Las Herrerias
de Valcarce , na Iglesia de San Julian . Deste local ao O Cebreiro teremos
uma subida acentuada de 7 km . Quem quiser pode continuar caminhando até
ao cimo do monte ( O Cebreiro ), pois o minibus irá lá recolher os caminheiros
que optaram por continuar. Os caminheiros que optarem por não caminhar ,
farão um pequeno passeio nas proximidades do Cebreiro , seguindo depois
para o Cebreiro para recolher os restantes caminheiros .
Local de encontro no O Cebreiro = Albergue de peregrinos de O Cebreiro
8h00 – pequeno-almoço e recolha do pic nic
9h00 – check out e colocação da bagagem no minibus .
Transfer para o Albergue do peregrino de Vila Franca del Bierzo . Colocação
do carimbo.
9h30 – chegada ao Albergue do peregrino
10h00 – inicio da caminhada em direcção a iglesia de San Julian en Las
Herrerias de Valcarce . Aqui poderão ter o transfer até ao O Cebreiro . Quem
optar por continuar a caminhar desde este local, deverá ir ter ao Albergue do
peregrino de O Cebreiro .
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15h30 – chegada á Las Herrerias de Valcarce . Possibilidade de passeio no
minibus de 1h30 pelas proximidades do Cebreiro .
17h30 – chegada ao O Cebreiro para quem optou por fazer a totalidade da
etapa
18h00 – transfer para o hotel no O Cebreiro .
18h30 – chegada ao Hotel . Alojamento de 1 noite .
20h30 – jantar livre

O Cebreiro

7º dia – 26 / 5 – 6ª Fª – 5ª etapa – O Cebreiro – Triacastela = 21 km

8h00 – pequeno almoço e recolha do pic nic
9h00 – Check out e colocação da bagagem no minibus.
- transfer para o albergue do Peregrino de O Cebreiro
9h30 – chegada ao albergue e colocação do carimbo .
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10h00 – inicio da caminhada em direcção ao albergue do peregrino de
Triacastela
16h00 –chegada ao albergue do peregrino
16h30 – transfer para o Hotel em Triacastela .
17h00 – chegada ao Hotel e check in = 1 noite de alojamento
20h30 – jantar livre .

8º dia – 27 / 5 – sábado – 6 ª etapa – Triacastela – Sarria = 18 km

8h00 – café da manhã e recolha do pic nic .
9h00 – Check out , colocaçao da bagagem no minibus e transfer para o
albergue do peregrino de Triacastela
9h30 – chegada ao albergue de Tricastela e colocação do carimbo
10h00 – incio da caminhada em direção ao albergue do peregrino de Sarria
15h30 – chegada ao albergue do peregrino de Sarria
16h00 – transfer para o Hotel em Santa Maria de Arzua ,passando antes pelo
albergue do peregrino de Santa Maria de Arzua
17h30 – chegada ao Hotel em Arzua .Alojamento de 1 noite .
20h00 – jantar livre
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Rio Sarria

Monte de Gozo

9º dia – 28 / 5 – domingo – 7 ª etapa - Monte de Gozo – Santiago = 5 km a
pé = descendo até á catedral
8h00 – pequeno almoço e check out .
8h30 – colocação da bagagem no minibus.
8h45 – saida em minibus para o Monte de Gozo , passando pelo albergue do
peregrino de Arzua . Colocação do carimbo .
9h45 – chegada ao Monte de Gozo. Foto de grupo
10h00 – incio da caminhada até A Catedral de Santiago .
11h00 – chegada à catedral ( Ponto zero da praça do Obradoiro )
Visita á catedral para abraço tradicional ao Santiago . ( facultativo )
12h00 – missa do peregrino seguida de cerimónia do Botafumeiro ( facultativo
- ambas as cerimónia são livres de participação )
13h30 – Encontro de todo o grupo no ponto zero da Praça do Obradoiro .
Abraço e brinde de confraternização . Foto de grupo .
Saida a pé para almoço no restaurante San Jaime .
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Tarde livre para abraço ao Santiago , para compras de caracter particular e
para recolha da compostela na oficina do peregrino que fica na Rua Carretas
nº 33 – Santiago de Compostela .Telef : + 34 981 568 846
17h00 – encontro na oficina do Peregrino ( rua Carretas – nº 33 – Santiago de
Compostela ) , para saída em minibus para Guimarães .
Chama-se a atenção de que para a recolha da compostela deverão ir antes da
missa ou imediatamente a seguir ao almoço , pois devido á fila de peregrinos
que se forma , poderá ter que esperar 1 hora pela Compostela .
Não deverão fazer a recolha da Compostela ás 17h00 , pois o carro partirá
imperetrivelmente para Guimarães ás 17h30 .
A Compostela tem que ser recolhida pelo próprio peregrino , não podendo ser
levantada por outra pessoa .
17h30 - Saída para Guimarães
18h30 / 19h00 – hora prevista de chegada a Guimarães ( hora local )

Catedral Santiago

Fim do programa e dos nossos serviços
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Características do caminho
- Sempre orientado e acompanhado por 1 guia da Quality Tours, num total de
148 km a uma média de 21 km / dia, durante 6 dias e meio de caminho a pé.
- O caminho tem um grau de dificuldade baixo e médio conforme indicado em
cada etapa do programa, havendo somente 7 km de uma etapa com grau
elevado de dificuldade .
Com carro de apoio em todo o percurso, bem como assistência básica de
primeiros socorros;
- Caso o participante, durante uma etapa de caminhada, queira terminar antes
da chegada ao destino, deverá solicitar ao guia da Quality Tours essa intenção.
A hora da recolha do participante por parte do minibus terá que ser ajustada
em função da localização do momento do minibus, sendo certo e garantido o
serviço de recolha. O participante terá que aguardar no minibus pela hora
prevista de chegada ao destino, seguindo para o alojamento com restante
grupo.
- Aconselhamos a prática de 1 hora diária de marcha, 20 dias antes do início
deste programa.
- Recomendamos a consulta prévia do seu médico de família.

Equipamento
- Roupa leve, botas, bastão, impermeável, chapéu, mochila pequena e leve,
cantil, protector solar e óculos de sol. Creme relaxante para as pernas e
vaselina para os pés.
Medicamento anti-inflamatório, anti-gripe, anti-histamínico, aspirina e os
habituais prescritos pelo seu médico.

PREÇOS :
Preço por pessoa, sendo que este programa só se realiza se houver uma
participação mínima de 8 pax
Quarto duplo = 1700 € por pessoa
Quarto single = 1830 € por pessoa
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Os preços incluem :
- transporte em minibus durante todo o programa , incluindo o trasporte das
malas entre os diferentes hoteis
- alojamento de 7 noites em hoteis de 3 estrelas , durante a caminhada
- Os alojamentos são com pequeno almoço .
- 6 Kit de pic nic , para 6 almoços ligeiros nos 6 dias da caminhada indicados
no programa .
-1 almoço de confraternização , com bebidas incluidas , no dia de chegada a
Santiago .
O kit de pic nic é composto por 1 agua , 1 peça de fruta , 1 sanduich , 1 yogurte
, 1 fatia de bolo / doce

Os preços não incluem :
- Jantares
- passeios não mencionados no programa
- serviço noturno de minibus e motorista durante o programa .O serviço da
viatura e motorista obedece ás leis laborais vigentes na Europa .
Qualquer serviço extra de viatura / motorista que seja solicitado ficará sujeito
aos horários de trabalho ainda disponiveis desse dia , acrescidos de custo a
combinar no momento .
.- compras ou extras de caracter particular
- seguro de acidentes pessoais ( Incoming )

Notas:
- Preços net .
- Preços com IVA incluído;
- A totalidade das despesas de transferência bancárias relativas ao pagamento
é de responsabilidade do participante.
- O pagamento com cartão de crédito, terá um custo acrescido de 2,5 % sobre
o valor de cada pagamento efectuado por este meio.
- Não foram efectuadas pré-reserva dos serviços, estando sujeitos a
confirmação de disponibilidade e preço no momento da reserva.
No momento da sua inscrição por escrito ( email ) deverá enviar-nos cópia do
cartão de cidadão ou do passaporte não caducado .
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Condições de Pagamento:
- Pré-pagamento de 30% até 30 Outubro 2016
- Pré-pagamento de 40 % até 15 Janeiro 2017
- Pré-pagamento de 30 % até 15 Abril 2017
Após efectuar o seu pagamento por favor envie comprovativo bancário de
transferência para o email de = fsousa @qualitytours.pt
Caso não se venha a verificar o número mínimo de 8 participantes, o programa
poderá ser cancelado e serão devolvidos os valores já pagos ou em alternativa
e de comum acordo, poderão ser utilizados para futuros programas.

Seguro
Responsabilidade
 A responsabilidade da agência de viagens encontra-se garantida por um
seguro de responsabilidade civil e por uma caução nos termos da
legislação em vigor.
Opção seguro extra:
- Seguro Incoming –Acidentes pessoais = 30 € por pessoa
- Não incluído no programa. Após solicitado por escrito precisamos de todos
os nomes e identificação dos passageiros. Fotocópia do cartão de cidadão
ou passaporte.
Condições Gerais
1. A Quality Tours não será responsável por custos extras relacionados com
atrasos ou cancelamentos de voos ou de outros meios de transportes, que
afectem a participação nos serviços com a Quality Tours.
2. Em caso de atraso, a Quality Tours poderá alterar o tempo de espera,
dependendo da prévia aceitação de eventuais custos extra e seguindo as
condições da política de cancelamentos. É indispensável que comunique tudo.
Para tal, usar o número de emergência que encontra no voucher ou contactem
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directamente a Quality Tours para alterar o serviço em causa. Telem = 00
351 965 070 059 ( Fernando Sousa ) ou telefone fixo = 00 351 253 527 144
ou ainda para Alberto Sousa , telem : 00 351 914 321 764 .
3. Em caso de atraso ou ausência na hora e local previstos, a política de
cancelamento da sua reserve será aplicada.

 Certifique-se que tem em sua posse o documento de identificação
necessário para realizar a viagem, com a validade mínima de 6 meses;
 Os menores, quando não acompanhados por quem exerça o poder
paternal, só podem entrar e sair do território nacional exibindo
autorização reconhecida notarialmente para o efeito. Em caso de pais
divorciados, aplica-se a mesma regra;
 Confirme se o itinerário apresentado está de acordo com o
pretendido;
 Caso se trate de um orçamento, os lugares e valores apresentados
estarão sempre sujeitos a disponibilidade na altura da reserva;
 Os serviços incluídos em cada itinerário são os que constam na
descrição de cada um dos programas, excluindo-se todos os não
mencionados. Nos itinerários em que estão incluídas refeições, almoços
ou jantares, considera-se que as ementas são fixas, pelo que se o
cliente quiser proceder a alguma alteração, a mesma dependerá do
fornecedor desse serviço e deverá ser liquidada no local onde a
alteração tome l

.
-Pagamentos para :
Banco BIC
Nib - 0079 0000 5310 6848101 86
Iban - PT50 0079 0000 5310 6848 1018 6
Swift – BPNPPTPL
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Cancelamentos / Alterações

 O cancelamento de reserva, por parte do cliente, 30 dias úteis antes da
data do início do programa, obriga à perda de 20 % do valor total do
programa.
 A alteração de uma reserva já confirmada fica sempre dependente da
disponibilidade e condições dos fornecedores envolvidos.

Reclamações
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à
agência onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo não
superior a 20 dias após o termo da prestação dos serviços. As mesmas, de
acordo com a directiva comunitária do Conselho da EU, só poderão ser aceites
desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis,
guias, agentes locais, etc.) durante o decurso da viagem ou estadia, exigindo
dos mesmos os respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
 Para resolução de qualquer litígio emergente do presente contrato,
ambas as partes acordam que o foro competente é o da Comarca de
Guimarães, com expressa renúncia de qualquer outro.
 Responsabilidade
A responsabilidade da agência de viagens encontra-se garantida por um
seguro de responsabilidade civil e por uma caução nos termos da legislação
em vigor.
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PORTEFÓLIO QUALITY TOURS

A Quality Tours inclui na sua equipa, colaboradores com experiência em viagens e
expedições em mais de 60 países.
Como operador turístico, registámos a participação em vários trilhos pedestres na
Serra da Estrela, Parque Nacional da Peneda-Gerês, Ilha do Pico , Picos da Europa,
Astúrias e Alpes Franceses.
Organizamos ainda os seguintes programas do Caminho de Santiago a pé:
2005 - Caminho Português, saída de Ponte de Lima – 7 dias
2010 - Caminho Primitivo – 5 dias
2011 - Caminho de Finisterra –5 dias
2012 - Caminho Inglês - 5 dias
2013 - Caminho Sanabrês 5 dias
2014 - Caminho do Norte- 5 dias
2015 - Caminho Francês – 6 dias
2016 - Caminho Português, saída do Porto = 13 dias
2016 - Caminho Português pela Costa, saída de Caminha= 7 dias
2017 – Caminho Francês ( Astorga – Sarria ) ainda a realizar = 7 dias

A Quality Tours tem como missão organizar experiências globais positivas, mas tem
acima de tudo como objectivo final, contribuir para o bem-estar da comunidade em
que está inserida, isto é, o planeta terra.

Quality Tours ... Qualidade sem Limites ...
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