ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DO CONCELHO DE FARO
Instituição Particular de Solidariedade Social
CALENDÁRIO DE EXCURSÕES
DURANTE O MÊS DE JANEIRO – 2020
EXC.

1

DATA

HORA DE
PARTIDA Valor a pagar

SEIXAL – ALMOÇO CONVÍVIO NA QUINTA VALENCIANA
LISBOA:
- VISTA PANORAMICA DA PONTE 25 DE ABRIL E
REALIDADE VIRTUAL
- TEATRO ARMANDO CORTEZ “INSONIA” - ESPETÁCULO
INTERPRETADO PELO ATOR: FERNANDO MENDES

10H00

45,00€

MONTE DA RIBEIRA/VISITA A LOCAIS DE INTERESSE EM TAVIRA

09H00

22,00€

30-01-2020

ALJUSTREL - CONVÍVIO NA SOCIEDADE DE CAÇA TURÍSTICA

07H30

16,00€

(Quinta - feira)

VISITA À MINA DE ALJUSTREL (GALERIA)

19-01-2020
(Domingo)

2

DESTINO

23-01-2020
(Quinta - feira)

3

(transporte)

 O local de saída e chegada a Faro situa-se no Largo do Carmo, na paragem de autocarros frente à “Metalofarense”, não
efetuando o autocarro da ARPI outras paragens, para recolher ou deixar passageiros, além das que se efetuam em
Montenegro e Arneiro.
 Viagem em autocarro de Luxo, da ARPI, equipado com aquecimento e ar condicionado.
 Seguro de Acidentes Pessoais/ Assistência em Viagens (ocupantes);
 Acompanhamento por um diretor da ARPI durante toda a viagem;
 Sempre que solicitado pelo diretor responsável pela excursão, deverá ser apresentado cartão de associado ou bilhete de
identidade;
 Se o número de sócios inscritos não for considerado suficiente, a excursão será anulada, sendo o sócio avisado
atempadamente, recebendo a totalidade da verba paga;
 Anulação de inscrições – custos de cancelamento: consultar o respetivo regulamento existente na secretaria;
 Os sócios que, durante as viagens ou em outras ocasiões, sejam geradores de situação de conflito, poderão ser
impossibilitados de viajar em futuras excursões;
 Não são permitidas trocas de bilhetes de passagem entre sócios, cada bilhete é pessoal e intransmissível;
 As excursões destinam-se exclusivamente a sócios da ARPI;
 As excursões indicadas estão sujeitas a alterações;
 Não serão aceites pelo telefone marcações de excursões no primeiro dia de abertura das mesmas; nos dias seguintes as
inscrições poderão ser aceites telefonicamente ou na secretaria, mediante o seu pagamento no prazo de dois dias úteis.
Expirado este prazo as inscrições serão anuladas.
 À entrada no autocarro caso seja solicitado é obrigatória a apresentação do cartão de sócio ou do B.I. ao diretor responsável
pela excursão. Sem a apresentação dos mesmos, os participantes não poderão efetuar a viagem.
INFORMAÇÃO: Informamos os nossos associados de que, independentemente das excursões calendarizadas para o mês
de janeiro/2020 poderão ser efetuados, em datas intercaladas neste mês, alguns passeios para outros destinos, pelo que
solicitamos aos sócios interessados a favor de contactarem a secretaria da Associação, pessoalmente ou através dos nossos
telefones: 289 806142 e 289 828246.
NOTA: Os preços indicados incluem IVA à taxa em vigor.

(VER ITINERÁRIOS NO VERSO)

ITINERÁRIOS:
Exc.: N.º 1 – Exc.: N.º 34 - SEIXAL – ALMOÇO CONVÍVIO NA QUINTA VALENCIANA / VISTA PANORAMICA DA
PONTE 25 DE ABRIL E REALIDADE VIRTUAL/ TEATRO ARMANDO CORTEZ “INSONIA” – ATOR: FERNANDO MENDES
Saída de Faro com destino à Quinta Valenciana ladeada por um imenso pinhal e belos jardins que dará um
requinte especial ao almoço que que será composto por. Couvert, Sopa de legumes; Perna de porco e batata
assada no forno, arroz e salada; Sobremesa: Pudim ou fruta; Bebidas: Água, sumos, vinho tinto ou branco e
café. Continuação da viagem para visita panorâmica do elevador 25 de Abril e à Realidade Virtual (a visita
só se realiza de acordo com as condições climatéricas). Saída para o Teatro Armado Cortez em hora a
combinar para assistirem ao espetáculo “Insónia”, com início pelas 18h300. O espetáculo será interpretado
por Fernando Mendes, o conhecido apresentador do programa “O Preço Certo”, apresenta-se pela primeira
vez, a solo. Em palco, o ator, interpreta o personagem Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos.
Pelo meio desta ‘Insónia’ vamos assistindo a alguns programas de televisão que Custódio vai vendo para
“ver se chama o sono”, onde Fernando Mendes protagoniza momentos muito improváveis com alguns dos
seus amigos e colegas de toda a vida. O espetáculo tem uma duração aproximada de 2h. Após o Espetáculo
saída para jantar livre no Cento Comercial Colombo, localizado próximo do teatro. Regresso a Faro após
terminar o espetáculo.
NOTA: Está incluído no valor da Exc.: Transporte, almoço e o bilhete de entrada para o espetáculo.
Exc.: N.º 2 – TAVIRA/ MONTE DA RIBEIRA/ VISITA A LOCAIS DE INTERESSE EM TAVIRA

Saída para o Monte da Ribeira com passagem por Barranco Velho e Cachopo com pequenas paragens. Almoço,
num Restaurante típico da região (Monte da Ribeira) – Ementa: Entradas, sopa, galo/ javali guisado c/ batatas,
bebidas e sobremesa (fruta ou doce). Continuação da viagem para visita a locais de interesse na cidade de
Tavira (visitas que até à presente data, não tenhamos conhecimento e que sejam cobradas serão suportadas
pelo sócio no local). Regresso a Faro.
NOTA: Está incluído no valor da Exc.: Transporte e almoço.
Exc.: N.º 3 – ALJUSTREL – CONVÍVIO NA SOCIEDADE DE CAÇA TURÍSTICA

Saída para Aljustrel para o Monte Grande onde está localizada a Sociedade de Caça Turística de Rio de
Moinhos. Chegada ao local para pequeno-almoço caseiro. Segue – se visita guiada na companhia do
Sr. Bartolomeu e guia à Mina de Aljustrel para visita à Galeria. Regresso ao Monte Grande. Almoço variado
composto por: entradas de queijo, paio, etc; cozido de grão c/ porco preto; bebidas variadas e doce ou fruta.
Na tarde, tempo para dançar ao som de um acordeonista. Lanche composto por caldo verde, cachola de porco,
doces e fruta. Regresso a Faro em hora a combinar.
OBS: O valor a pagar pelas refeições no Monte Grande, música ao vivo e visita à Mina é no valor
total de 25,00€, a suportar pelo sócio no local.
Nota: Está incluído no valor da Exc.: Transporte.

Nota: Os sócios interessados deverão solicitar dieta no ato de inscrição das excursões.
Obs. A ordem dos itinerários apresentados, poderão ser alterados. Algumas transformações poderão ser efetuadas devido a
problemas climatéricos ou de ordem imprevisível de forma a não se poderem realizar atividades agendadas.

