Organize uma actividade de incentivo para os colaboradores da sua empresa.
Temos várias actividades disponíveis:
• Pontes de cordas e obstáculos
• Challengers
• Parede de escalada e slide
• Canoagem descida do rio Mondego
• Jogos tradicionais
• Jogos de orientação
• Insufláveis
• Paintball
• Peddy papers
• Passeios de jipe
• Programas etnográficos e activos, como atelier fabrico broa caseira e queijo de
Cabra, vinho, azeite, cerejas…
• Entre muitas outras.
• entre muitas outras.
Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito
um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da actividade, para o IBAN
PT50004534534027764108953,
enviado
o
comprovativo
por
e-mail
(geral@transserrano.com). É obrigatório o envio da lista de nomes completos e data de
nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias
antes.

Temos acordos com hotéis na região Centro: Arganil, Buçaco, Condeixa, Coimbra, Cúria,
Góis, Lousã, Luso, Penacova, entre outros. Podemos apresentar uma proposta com
base nestes hotéis, com refeições e actividades incluídas, sendo que as refeições podem
ser em restaurante ou ao ar livre.

 Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez
permanentes de 20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz
Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice
203249524, Allianz Portugal).
 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
 A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições
climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
 Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano
reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
 Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo), no
site www.arbitragemdeconsumo.org e sede na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Campus de Campolide, 1099 – 032 LISBOA,
telefone 213847484, email cniacc@unl.pt . Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .
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