ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DO CONCELHO DE FARO
Instituição Particular de Solidariedade Social
CALENDÁRIO DE EXCURSÕES
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO – 2019
EXC.

DATA

DESTINO

28

11–10-2019
6.º feira

SALVATERRA DE MAGOS (Falcoaria Real e Cabana dos
parodiantes)
ALDEIA AVIEIRA DO ESCAROUPIM (Passeio de barco no rio
Tejo e visita ao Museu dos Avieiros)

07H30

46,00€

32

19-10-2019
Sábado

LISBOA:
- MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
- TEATRO MARIA VITÓRIA – REVISTA À
PORTUGUESA: “PARE ESCUTE E… RIA!”

07H30

43,00€

33

29 a 30-10-2019

GRUTAS MIRA DE AIRE/ FÁTIMA

07H00

69,00€

3.º a 4.º feira

HORA DE
PARTIDA Valor a pagar

OURÉM (Vila Medieval e Casa do administrador) / SANTARÉM



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
Outubro/2019 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)

