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Ponto Por
Ponto

oPerador turístico

A PONTO POR PONTO nasce como 
Operador Turístico em Portugal, com o 
objetivo de criar e desenvolver o turis-
mo cultural e temático. A literatura, o 
templarismo, o judaísmo, o islamismo, 
a arqueologia, a arquitetura popular, 
são exemplos de algumas das temáti-
cas onde nos movemos.

Partilhar antigas rotas e velhos 
caminhos, comunicar com gentes 
diferentes, tradições fortes e culturas 
ancestrais, é o nosso lema.

Acreditamos no trabalho e no sucesso. 
A nossa missão é responder de forma 
eficaz às expetativas e necessidades 
dos nossos parceiros e clientes.

Somos alfaiates por medida e gosta-
mos de aceitar desafios.



3

índice

nordeste transmontano 14

rota dos escritores 04

tratado de tordesilhas 06

encontro com o oeste 08

Legado Judaico 10

na rota dos templários 12

condições Gerais 16



4

rota dos 
escritores

1º DIA

Partida do Porto

9h00 Concentração na Estação de Campanhã – Porto;

9h15 Partida do Porto, em comboio, até Aregos;
Pequeno percurso pedonal pelo Caminho de Jacinto;
Continuação em autocarro até à Fundação Eça de Queirós (visita 
à Casa de Tormes, leitura, …);

13h00 Almoço: Ementa à época do “Jacinto”;
Saída por Marco de Canavezes na direção de Amarante com 
evocação da obra literária de Teixeira de Pascoais; Continuação 
para Vila Real; Check-in no hotel.

19h30 Saída para jantar;
Jantar Temático “Com João de Araújo Correia”; 

Alojamento.

2º DIA

9h00 Passeio pedonal com passagem pela Casa dos Brocas - 
evocação a Camilo Castelo Branco;
Partida para S. Martinho de Anta para visita ao Espaço Miguel 
Torga;

Continuação pelo Roteiro Miguel Torga - locais de vivência, de 
escrita e de memória (casa onde nasceu, negrilho, cemitério, 
Capela de N. Senhora da Azinheira e escola);
Continuação para Vilarinho da Samardã;

13h00 Almoço à moda de Camilo;
Visita a Vilarinho da Samardã;
Segue-se para o Miradouro São Leonardo da Galafura -  
paragem;

Continuação pela Régua, Mesão Frio.
Regresso à origem.

“Este passeio visa proporcionar a vivência de alguns 
momentos literários através da evocação de alguns dos 
mais importantes escritores transmontano-durienses.

Entre memórias, locais de escrita e leituras, de tudo um 
pouco irá acontecer a par da gastronomia regional tão do 
apreço dos nossos poetas.”
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CAMPANHA DE LANÇAMENTO
10% DESCONTO APLICÁVEL ATÉ DIA 31 DE MARÇO 
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 195,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 19,50 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 70,00 €
Nas reservas após 16/04/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

COMPRAR ONLINE

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
3 refeições, incluindo Jantar Temático;
Viagem de comboio Porto - Aregos;
Transporte em autocarro turismo;
Alojamento no Hotel Mira Corgo ****, ou similar;
Entrada na Fundação Eça de Queiroz;
Visita aos jardins da Casa de Teixeira de Pascoais;
Visita ao Espaço Miguel Torga;
Animação musical no jantar;
Seguro de viagem;
Acompanhamento com guias culturais.

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=8
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tratado de 
tordesiLhas

1º DIA 

Partida do Porto

6h00 Saída para Salamanca - visita ao centro histórico, com 
passagem pela Plaza Mayor, Catedrais Nova e Velha e Casa das 
Conchas; Visita ao Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis;

13h00 Almoço (carrillera de ternera con arroz y verduritas);
Continuação para Tordesillas; Check-in no hotel.

Visita ao centro histórico, com passagem e visitas ao Museu do 
Tratado, ao Museu y Centro Didáctico del Encaje de Castilla y 
Léon, e ao Real Mosteiro de Santa Clara. 
Segue-se para as Casas del Tratado;

20h00 Comemorações dos 520 anos do Tratado de Tordesillas, 
com homenagem aos países relacionados com ele;
Jantar (solomilho ibérico a la pimienta);
Alojamento.

2º DIA 

8h30 Saída para Valladolid - visita guiada pelo centro histórico e 
seus monumentos como o Edifício do Ayuntamiento, a Rua Juan 
Mambrilla, o Canal de Castilla, a Casa de Cervantes, a Catedral, 
o Convento de Santa Isabel, a Igreja de Santa María la Antigua, 
e El Pasaje.

13h00 Almoço (lechazo de raza “ Churra” asado en nuestro horno 
de leña);
Saída em direção a Ciudad Rodrigo - visita ao centro histórico;

Regresso à origem.

“O Tratado de Tordesilhas, assinado na povoação castel-
hana de Tordesilhas em 7 de Junho de 1494, foi um trata-
do celebrado entre o Reino de Portugal e o recém-forma-
do Reino da Espanha para dividir as terras “descobertas 
e por descobrir” por ambas as Coroas fora da Europa. 
Este tratado surgiu na sequência da contestação por-

tuguesa às pretensões da Coroa espanhola resultantes 
da viagem de Cristóvão Colombo, que um ano e meio 
antes chegara ao chamado Novo Mundo, reclamando-o 
oficialmente para Isabel, a Católica.
O tratado definia como linha de demarcação o meridi-
ano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão no ar-
quipélago de Cabo Verde. Esta linha estava situada a 
meio-caminho entre estas ilhas (então portuguesas) e as 
ilhas das Caraíbas descobertas por Colombo, no tratado 
referidas como “Cipango”  e Antília. Os territórios a leste 
deste meridiano pertenceriam a Portugal e os territórios 
a oeste, à Espanha. O tratado foi ratificado pela Espanha 
a 2 de Julho e por Portugal a 5 de Setembro de 1494.
Algumas décadas mais tarde, na sequência da chamada 
“questão das Molucas”, o outro lado da Terra seria dividi-
do, assumindo como linha de demarcação, a leste, o an-
temeridiano correspondente ao meridiano de Tordesilhas, 
pelo Tratado de Saragoça, a 22 de Abril de 1529.
No contexto das Relações Internacionais, a sua assi-
natura ocorreu num momento de transição entre a he-
gemonia do Papado, poder até então universalista, e a 
afirmação do poder singular e secular dos monarcas na-
cionais - uma das muitas facetas da transição da Idade 
Média para a Idade Moderna.
Para as negociações do Tratado e a sua assinatura, D. 
João II de Portugal designou como embaixador a sua 
prima de Castela (filha de uma infanta portuguesa) a D. 
Rui de Sousa. Os originais de ambos os tratados estão 
conservados no Arquivo General de Índias na Espanha 
e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Portugal.”
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CAMPANHA DE LANÇAMENTO
10% DESCONTO APLICÁVEL ATÉ DIA 31 DE MARÇO 
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 245,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 10,00 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 85,00 €
Nas reservas após 14/05/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

COMPRAR ONLINE

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
Transporte em autocarro turismo;
Seguro de viagem;
Visita ao Museu do Tratado; 
Visita ao Museu y Centro Didáctico del Encaje de Castilla y 
Léon;
Visita ao Real Mosteiro de Santa Clara;
Visita à Casa de Cervantes;
Visita à Catedral de Valladolid;
Visita ao Museu do Mosteiro de Santa Isabel;
Visita à Igreja de Santa María la Antigua;
Visita às Catedrais Nova e Velha de Salamanca;
Visita à Casa das Conchas;
Visita ao Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis;
Visitas com guias locais em Valladolid e Salamanca;
Alojamento no hotel El Tratado ** em Tordesillas, ou similar;
3 Refeições;
Acompanhamento com guia cultural durante toda a viagem;
Guias locais em Salamanca, Tordesilhas e Valladolid.

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=9
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encontro 
coM o oeste

1º DIA

Partida do Porto

8h30 Partida em direção a Quiaios, continuando em viagem 
panorâmica pela Serra da Boa Viagem até ao Cabo Mondego - 
pequena paragem;
Segue-se por Buarcos até à Figueira da Foz - visita ao Núcleo 
Museológico do Sal;
Continuação por Pedrógão até Vieira de Leiria; 

13h00 Almoço;
Segue-se para S. Pedro de Moel - pequena paragem;
Continuação para a Nazaré - visita ao Museu Dr. Joaquim Manso;
Check-in no hotel;
Resto de tarde livre.

20h00 Jantar; Alojamento;

2º DIA

9h00 Partida em passeio panorâmico pela Foz do Arelho na di-
reção das Caldas da Rainha - paragem e visita ao Museu da 
Cerâmica;
Continuação até ao Cabo Carvoeiro - pequena paragem;
Segue-se para o centro de Peniche;

13h00 Almoço;
Saída para Óbidos - visita ao centro histórico; 

Regresso à origem.
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“A Região Oeste é, uma região de muita luz e com um cli-
ma muito ameno. Situa-se na costa do Oceano Atlântico.
Este território é muito fértil, pois é iluminado com uma 
grade intensidade, em que a costa marítima e o campo 
se interligam, numa enorme mancha verde.
Muito da história de Portugal fez-se nesta região.
Desde sempre voltada para o mar, espalhou e recebeu 
diversas influências culturais, desde os tempos mais 
longínquos.
Um espaço onde a história, a arte e a cultura de confundem.”
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 170,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 19,50 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 65,00 €
Nas reservas após 09/06/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

COMPRAR ONLINE

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
Alojamento no hotel Maré *** na Nazaré, ou similar;
Transporte em autocarro turismo;
3 Refeições;
Visita ao Núcleo Museológico do Sal;
Visita ao Museu Dr. Joaquim Manso;
Seguro de viagem;
Acompanhamento com guia cultural.

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=4
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LeGado 
Judaico

1º DIA

Partida do Porto

7h30 Partida em direção a Santiago de Besteiros na Serra do 
Caramulo, continuando até Lourosa - visita a esta aldeia onde 
existiu uma Comunidade Judaica e onde foi reconstruída a antiga 
Sinagoga - visita ao Museu; Segue-se por Tondela até Cabanas 
de Viriato - visita ao Solar em reconstrução do Cônsul de Portugal 
em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes; Continuação para Nelas;

13h00 Almoço;
Saída para Vila Verde - visita ao Museu dos Curtumes de 
tradição Judaica; Continuação para Santa Marinha - contato 
com a arquitetura judaica num meio rural/ industrial e associado 
à assimetria da construção (janelas e vãos desnivelados) marcas 
judaicas (cruciformes) e de profissão (sapateiros) e uma casa 
quinhentista em cujo interior podemos encontrar um Heichal 
(armário da Lei) onde colocava a Torah e as velas; Visualização 
também do Pelourinho (Santa Marinha foi vila medieval) onde 

pode ver-se a Estrela de Salomão, que foi a primeira identifi-
cação das comunidades judaicas (antes da estrela de David) e 
símbolo da justiça; Prossegue-se para Gouveia - visita ao Mu-
seu de Arte Sacra (Arte & Memória); Continuação para Seia - 
check-in no hotel;

20h00 Jantar; Alojamento;

2º DIA

9h00 Saída para Manteigas, situada no pleno coração do Parque 
Natural da Serra da Estrela (no maior vale glaciar da Europa) - 
visita à Fábrica Ecolã, que goza de um enorme prestígio devido 
à qualidade das suas lãs e à mestria da sua fiação. As peças 
concebidas artesanalmente por esta empresa de cariz familiar são 
hoje sinónimas de identidade regional. Visita fábrica de Azeite 
Kosher; Continuação para Belmonte, localidade que ainda hoje 
tem uma comunidade importante de judeus - passeio pelo cen-
tro histórico, com visitas à Judiaria, ao Museu Judaico e à Sina-
goga; Prossegue-se para a Guarda;

13h00 Almoço;
Visita à Judiaria junto à Porta d’El Rei, também uma das mais 
importantes com uma população que chegou a atingir mais de 
três centenas de pessoas, e que estendia até ao adro da Igreja 
de S. Vicente, uma das igrejas utilizadas nas audições pela In-
quisição.
Continuação para Trancoso, local onde no século XV viviam 
cerca de 700 judeus - visita ao centro histórico, em especial 
as ruas da Alegria, Cavaleiros e Estrela, marcadas por uma 
forte presença de marcas religiosas judaicas e cristãs-novas. 
Visita ao Centro de Interpretação da Cultura Judaica “Isaac Car-
doso” que inclui a Sinagoga Bet Mayim Hayim (Casa das Águas 
Vivas), a mais recente construída em Portugal, e inaugurada em 
Outubro de 2012;

Passagem pela Casa do Gato Preto ou Leão de Judá, imóvel de 
raiz medieval com modificações arquitetónicas nos séculos se-
guintes. O que mais caracteriza este imóvel são os elementos 
esculpidos na fachada principal: as portas de Jerusalém, uma 
pomba, uma figura representando um homem a entrar na sin-
agoga e a segurar o kippá e o Leão de Judá. Esta casa terá 
pertencido a uma família judaica ou ao rabino da comunidade. 
Passagem também pelo Poço do Mestre (possível nascente que 
alimentava o mickvé) e o imóvel nº 5 A da Praça D. Dinis, casa 
judaica onde se encontrou um pergaminho com a oração do 
“SHEMÁ” de Israel;

Regresso à origem.
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 185,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 20,00 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 65,00 €
Nas reservas após 13/08/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

COMPRAR ONLINE

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
Alojamento na Quinta de Crestelo **** em Seia, ou similar;
Transporte em autocarro turismo;
3 Refeições;
Visita ao Museu de Lourosa
Visita ao solar em reconstrução de Arestides de Sousa Mendes;
Visita ao Museu dos Curtumes – Vila Verde;
Visita ao Espaço Arte & Memória de Gouveia;
Visita à Fábrica Ecolã;
Visita a uma Fábrica de Azeite Kosher;
Visita ao Centro de Interpretação da Cultura Judaica “Isaac 
Cardoso”;
Visita ao Museu Judaico;
Visita à Sinagoga de Belmonte;
Seguro de Viagem;
Acompanhamento com guia cultural.

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=5
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na rota dos 
teMPLÁrios

1º DIA

Partida do Porto

8h30 Saída em direcção a Tomar - visita à Igreja de Santa Maria 
do Olival (templo, cuja fundação remonta ao século XII, foi a sede 
da Ordem do Templo em Portugal, tendo servido como panteão 
dos mestres templários);
Visita à Igreja do Convento de Santa Iria;

13h00 Almoço: (secretos de porco no espeto);
Saída em percurso panorâmico junto ao Rio Tejo, passando Con-
stança até Tancos - pequeno passeio fluvial até ao Castelo de 
Almourol (este constitui um dos exemplos mais representativos 
da arquitectura militar da época, evocando simultaneamente os 
primórdios do reino de Portugal e a Ordem dos Templários, asso-
ciação que lhe reforça a aura de mistério e romantismo);
Regresso a Tomar por Vila Nova da Barquinha; 
Check-in no hotel;

20h00 Jantar: (bacalhau à moda da casa);
Alojamento.

2º DIA

9h00 Saída para o Convento de Cristo - visita (histórico monu-
mento classificado pela UNESCO como Património Mundial, que 
pertenceu à Ordem dos Templários. Foi fundado em 1162 pelo 
Grão-Mestre dos Templários, Dom Gualdim Pais);

13h00 Almoço: (vitela assada à Lafões);
Saída na direcção de Ferreira do Zêzere - visita à Torre de Dornes 
(torre pentagonal templária. Teria sido edificada sobre antiga 
torre romana atribuída a Sertório, general romano de c. 72 A.C.);
Saída para Vila Nova de Ourém - visita ao castelo;

Regresso à origem.

“Cristo foi morto pela incompreensão dos judeus, pelo 
fanatismo da Ordem Sacerdotal e pelo poder da Ordem 
Materialista de Roma.
A Ordem do Templo foi morta pela incompreensão de 
alguns dos seus membros, que a denunciaram, pelo fa-
natismo de Roma e pela Ordem Temporal na pessoa do 
rei de França.
Morta deste modo, só a sua morte sobreviveu, e a de-
manda consiste em descobrir o que se esconde sob ela”.
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 170,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 8,00 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 60,00 €
Nas reservas após 10/09/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
Alojamento no hotel Trovador **, ou similar;
Transporte em autocarro de turismo;
3 Refeições;
Visitas às Igrejas de Santa Maria do Olival e Igreja de Santa Iria;
Passeio de barco pelo Rio Tejo e visita ao Castelo de Almourol;
Visita ao Convento de Cristo;
Visita à Torre de Dornes;
Visita ao Castelo de Ourém;
Seguro de viagem;
Acompanhamento com guia cultural.

COMPRAR ONLINE

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=6
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nordeste 
transMontano

1º DIA

Partida do Porto

8h00 Saída em direção a Mirandela - paragem e tempo livre; 
Segue-se até à Barragem do Azibo - paragem; 
Continuação por Bragança até Gimonde;

13h00 Almoço;
Saída para o Parque Natural de Montesinho - visita à aldeia de 
Rio de Onor, emblema da ruralidade transmontana, com inter-
pretação da vida comunitária e da vida transfronteiriça vivida 
nesse espaço; Regresso a Bragança - visita ao centro histórico;
Check-in no hotel;

20h00 Jantar no hotel;
Alojamento.

2º DIA 

9h00 Partida em direção a Vinhais - panorâmica, com passagem 
junto no maior assador de castanhas do mundo;
Segue-se para o Parque Biológico de Vinhais - visita ao parque 
e ao Centro de Interpretação das Raças Autóctones;
Continuação pelo interior do Parque Natural de Montesinho até 
Lagarelhos - visita à Castanheira;
Segue-se em direção a Puebla de Sanabria;

13h00 Almoço; 
Continuação para o Parque del Lago de Sanabria, até San Mar-
tin de Castañeda; Visita à capela do Mosteiro Cistercience de 
San Martin de Castañeda; Segue-se para o Lago dos peixes - 
pequena paragem; Visita ao Centro de Interpretação do Parque 
Natural do Lago de Sanábria; Regresso a Puebla - visita;
Continuação para Bragança;

20h00 Jantar no hotel;
Alojamento.

“A minha terra
É este sentir
Que vive e que chora
Que sente e resiste.
É um corpo nu
Esquecido no monte
Que grita o silêncio
De quem vai partir.”

(F. Lopes, in “No Tempo das Palavras”, 2003)

3º DIA 

8h30 Saída por Vimioso em direção a Miranda do Douro;
Visita ao Museu Terra de Miranda;
Visita à Sé de Miranda do Douro;
Continuação para Mogadouro;

13h00 Almoço;
Regresso à origem passando por Vila Flor;
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FORMA DE RESERVA

Preço por pessoa em quarto duplo: 285,00 € (IVA Incluído) 

Suplemento de quarto individual: 57,00 € (IVA Incluído)

Crianças: sob consulta

Sinal: 90,00 €
Nas reservas após 14/10/2016 o programa terá de ser pago 
na totalidade

(+351) 259 347 340 
(+351) 915 321 376
douro.travel@gmail.com

Partidas: comparência 15 minutos antes

Programa sujeito a um mínimo de 25 participantes

COMPRAR ONLINE

INCLuíDO

Organização do Roteiro;
5 Refeições;
Visita ao Parque Biológico de Vinhais;
Visita ao Centro de Interpretação das Raças Autóctones;
Visita ao Centro de Interpretação do Parque Natural do Lago 
de Sanábria; 
Visita ao Museu Terra de Miranda;
Acompanhamento com guia cultural;
Seguro de viagem;
Transporte em autocarro turismo;
Alojamento no Hotel S. Lázaro ****, ou similar.

http://soos.info/www/clientes/pontoporponto/formularios/formulariovenda.asp?idproduto=1
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condições
Gerais

A organização técnica destas via-
gens é da responsabilidade de Car-
valho & Carvalho, Turismo, Cultura 
e Lazer, Lda, adiante designada por 
PONTO POR PONTO, Contribuinte 
nº 509725422, com o capital social 
realizado de 50.000,00 Euros, 
matriculada na conservatória do 
Registo Comercial de Vila Real sob 
o nº 509725422 e com o RNAVT nº 
3645. 

Inscrições
No ato da Inscrição, o cliente deverá depositar o sinal estipulado no programa da viagem pretendida e deverá liquidar a restante verba 
até 21 dias antes da partida da referida viagem. Se a reserva for efetuada com 21 dias, ou menos, da data de partida, deverá ser paga 
a totalidade da viagem no ato de inscrição, ficando neste caso condicionada à obtenção da confirmação, por parte dos fornecedores, 
para todos os serviços. A agência organizadora reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido 
efetuado nas condições mencionadas.

Preços
Os preços indicados nos programas são por pessoa e nas viagens com mais de 1 dia são por pessoa e estão baseados na ocupação 
de quarto duplo. Caso a reserva seja apenas para 1 pessoa terá de pagar o suplemento de quarto individual.

Alterações
As alterações só são passiveis de acontecerem quando haja a possibilidade de alteração de data do mesmo e/ou dados de identifi-
cação. No entanto, este deverá pagar uma taxa de despesa com o valor de 12,00 €. Se apenas faltarem 21 dias para a realização da 
viagem e/ou se os fornecedores não aceitarem a alteração, fica o cliente sujeito às despesas associadas a este e previstas na rubrica 
“desistências”.
 
Cessão da inscrição
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a 
viagem, desde que informe as entidades responsáveis pela organização com pelo menos 7 dias de antecedência e que os diferentes 
fornecedores de serviços de viagem aceitem a sua substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o 
concessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos eventuais encargos adicionais originados.
  
Alojamento e refeições
O tipo de alojamento está mencionado no circuito. As refeições, quando incluídas, são servidas em hora fixa com ementa igual para 
todo o grupo, e sempre em conjunto. Os casos de dieta deverão ser comunicados no ato da inscrição.

Alterações ao programa de viagem
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as 
horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e localização similar. Se circunstâncias imprevistas 
obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.
Nos itinerários dos circuitos faz-se menção de alguns centros urbanos, que são meros pontos de referência, logo sem passagem 
obrigatória.
As visitas mencionadas nos itinerários dos circuitos, poderão ser substituídas por outras similares, em caso de total impossibilidade 
da sua realização.

Alterações ao preço
Os preços constantes do programa estão sujeitos à alteração de que resulte de variações no custo dos transportes ou do combustível, 
de impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamente 
informado e convidado a, dentro ao prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos 
e condições que os previstos na rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.

Mínimo de participantes
A realização de cada partida de circuito em autocarro, está sujeita à inscrição no mínimo de 30 participantes.
Caso não seja atingido o número mínimo de participantes exigido, a Ponto por Ponto poderá cancelar o circuito, notificando o partici-
pante com pelo menos 8 dias de antecedência, não havendo neste caso, responsabilidade civil do Operador, pela rescisão.
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Reembolsos
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes referidos no ponto “Desistências/Anulações”.
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados ou dispensados pela participante. A não prestação, alheia à vontade da Ponto por Ponto, dos serviços mencionados no presente 
programa apenas dá ao participante o direito de reclamar o reembolso referente a esses serviços.

Reclamações
Somente poderão ser considerados desde que apresentados por escrito à Ponto por Ponto, num prazo não superior a 20 dias após o termo da prestação de serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham 
sido participadas aos fornecedores de serviços (transportador, guias, unidades hoteleiras, etc.) durante o decurso da viagem ou estadia, exigindo dos mesmos os respetivos documentos comprovativos da ocorrência.

Impossibilidade de cumprimento
Se por factos não imputáveis à entidade organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente 
reembolsado de todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis à entidade organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o cliente ainda optar por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da respetiva diferença.

Desistências/Anulações
As desistências e/ou anulações devem ser dadas a conhecer à Ponto por Ponto pelo participante por escrito. Se o cliente e/ou acompanhante desistir da viagem, previamente confirmada, este terá de efetuar o paga-
mento de todos os encargos inerentes à viagem. 

Horas de Chegada e Partida
As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas na hora local do respetivo País e de acordo como os horários das companhias transportadoras à data da impressão deste programa pelo que estão sujeitos 
a alterações. Nas viagens realizadas total ou parcialmente em autocarro, as horas indicadas são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos resultantes de razões técnicas ou de outras 
relacionadas quer com os próprios meios de transporte, quer com as empresas transportadoras. A agência organizadora destas viagens não se considera responsável pelo atraso ou falta de comparência de qualquer 
dos participantes nos locais e horas previamente indicadas para as respetivas partidas, pelo que será da responsabilidade destes as despesas com transportes, alojamento, refeições e outras que possam advir pelo 
facto mencionado.

Quartos Triplos
Advertimos os nossos clientes para o facto de em determinados hotéis, a terceira cama ser suplementar e não ter as mesmas características das outras.

Lugares no Autocarro
Os lugares no autocarro serão ocupados por ordem de inscrição. Nas viagens efetuados cuja duração ultrapasse os 3 dias de viagem os lugares serão ocupados em sistema de rotação diária.

IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual.

Taxas Aeroportuárias, Segurança e Combustível
Por imposição legal, torna-se obrigatório que as respetivas taxas estejam incluídas no preço final do programa. No entanto, salvaguardamos as possíveis alterações que decorrem desde a data de elaboração desta 
brochura, até a data da realização desta viagem, ficando por isso as respetivas taxas sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.

Responsabilidade
A responsabilidade das Entidades Organizadoras, emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Zurich, no montante de 75.000,00 
Euros e pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, nos termos da legislação em vigor.

Validade
Condições válidas até 31/12/2016.

A Direção
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douro.travel@gmail.com
(+351) 259 347 340/1 | (+351) 915 321 376

www.facebook.com/pontoporpontopt
Alvará: RNAVT 3645

Carvalho & Carvalho - Turismo, Cultura e Lazer, Lda.
Rua Cidade de Espinho, nº3 R/C - 5000-611 Vila Real, Portugal

www.pontoporponto.eu

WWW.PONTOPORPONTO.EU


