Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de
maior interesse natural, humano e cultural da Serra da Estrela: Torre (Ponto
mais alto da Serra da Estrela e de Portugal Continental), Poço do Inferno (maior
cascata da serra), Covão da Ponte (zona de lazer do rio Mondego), vale do rio
Mondego, incluindo a capela de Nª Srª de Assedasse, a opção de visita a
Folgosinho, Penhas Douradas e a Barragem do Vale do Rossim, vale Glaciar
do Vale do rio Zêzere e Covão d’ametade. Duração: 4h (14h-18h). O percurso
pode ser alterado, de acordo com o local de saída e chegada do grupo, o tempo
disponível e as condições atmosféricas existentes.
Duração: 4/5 horas.
Ponto de encontro: Variável.

Preço por jipe: 240€
Temos um jipe com 8 lugares, pelo que o preço indicado em cima, pode
ser utilizado até uma lotação / grupo de 8 pessoas. Em caso de grupos, o
2º jipe e restantes são sempre considerados 4 lugares por jipe.
Inclui seguros, viatura e motorista / guia. Existe a possibilidade de descontos
de grupo.
Número mínimo de participantes: 2 paxs.
Oferta da reportagem fotográfica da actividade.

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.

 Almoço volante: 2 sandes, 1 croissant misto, 1 chocolate, fruta, água, sumo. Preço por pessoa: 5€ (mínimo de 15
pagantes);
 Almoço no restaurante Albertino em Folgosinho: Entradas regionais (morcela e chouriça), 5 pratos incluídos (arroz
de cabidela, leitão, vitela, feijoada de javali e cabrito), bebidas, sobremesa e café. Preço por pessoa: 15€ (mínimo de 10
pessoas).
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Poderá encontrar mais programas no nosso site
http://www.transserrano.com/, ou nas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/TransSerranoAventura/ou Instagram
https://www.instagram.com/trans_serrano/

 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 CACRC (Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), no site
www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º
240, 1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239 821690, email
gera@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de
Reclamação On-line.Mais informações no portal do consumidor
www.consumidor.pt .
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