
6 a 13 de abril de 2015

AIRES
BUENOS
VIAGEM LITERÁRIA FERIN

Um passeio cultural, 
seguindo os passos de 

escritores e poetas 
latino-americanos, 

como Federico García 
Lorca, Jorge Luis Borges 

e Julio Cortázar.

Um verdadeiro mergulho 
na alma gaúcha.
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Condições Gerais
As viagens da “Quinto Império Viagens” são da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo - Av. Valbom, 28A, 2750-508 Cascais, 
contribuinte n.º 502 381 787, sociedade por quotas com capital de cem mil euros na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 
n.º 1697, com o alvará da DGT n.º 88/553, inscrita no RNAVT com o n.º 1967, e organizadas ao abrigo do Dec. Lei n.º 198/93, que 
regulamenta a atividade das Agências de Viagens e Turismo.

€ 1485
Por pessoa em duplo

(não inclui voo)

Para um mínimo de 15 participantes.

Suplemento de alojamento individual: 
€440 pp.

Preço estimativo para o voo: €950 pp.

Incluído: programa e visitas, alojamento e meiapensão, seguro de viagem VIP, 
todas as taxas e serviços.

Não incluído: voo, almoços, bebidas às refeições, gratificações aos guias e 
motoristas.

INSCRIÇÕES até 28 de fevereiro de 2015

Tendo em conta que os lugares são limitados, as inscrições serão aceites por 
ordem de chegada, ficando a mesma válida após o pagamento de um sinal 
no valor de €825 por pessoa, podendo o restante ser liquidado até 45 dias 
antes da partida.

PAGAMENTOS

Todos os pagamentos deverão ser feitos por transferência bancária para a 
conta da Quinto Império (NIB: 0033 0000 4543 4106 6450 5), indicando a 
referência 14-088, assim como o nome do(s) participante(s) a que correspondem.

Com o Alto Patrocínio da
Embaixada da República Argentina

Informações e reservas:
Filipa Félix Machado
fmachado@ferin.pt


