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(2019/08/10-11)
Passeio de 2 Dias a Shenzhen da Grande Baía (10-11/08/2019)
Itinerário
8:30
1° dia

2° dia

Lugares
Destinatários

Concentração em frente ao Posto de Migração e Fiscal Fronteiriço de Gongbei às 08h30
Shenzhen
Almoço
Novo Museu de Shenzhen
Vila das Flores da Holanda
Jantar
“buffet” no hotel Alojamento no Dayhello International Hotel.
Pequeno-almoço no hotel
Dongguan
artesanato tradicional de pastas de soja
Fronteiriço de Gongbei.

Almoço
Aldeia antiga de Nanshe
Fábrica de
Despedida junto ao Posto de Migração e Fiscal

80 (
40 )
80 pessoas (n° mínimo de participantes: 40 pessoas)
3
Interessados a partir dos 3 anos

Beneficiários

Não-beneficiários
/
)
(Familiares dos
ben./trab. dos serviços
públicos)

MOP$880.00

MOP$1,260.00

Crianças (com altura entre 1M e 1M50
e sem cama)

MOP$780.00

MOP$1,120.00

Crianças (com altura inferior a 1M,
sem cama e sem bilhete de refeição)

MOP$10.00

MOP$20.00

(

Participantes
(Idade igual ou superior a 18 anos)

18
(

)

Crianças (com cama)

1

(
)
(

1
)

Preços

1.5

Nota
Se as alturas das crianças não
coincidirem com as apresentadas na inscrição, as respectivas diferenças da taxa de inscrição devem ser pagas ao
trabalhador no dia da actividade.
Supl. do quarto ocupado integralmente por um indivíduo: MOP$520.00
(
)
Caso a Organização não consiga arranjar alguém para ficar no mesmo quarto, (a Organização vai fazer o
agrupamento com um dos outros inscritos individuais do mesmo sexo de acordo com a ordem de pagamento), o
participante individual tem de pagar integralmente o suplemento do quarto por ele ocupado.

O preço acima referido inclui o transporte de ida e volta, bilhetes de entrada em
locais de interesse, alojamento para 1 noite, 1 pequeno-almoço no hotel, 2 almoços, 1 jantar “buffet” no hotel,
gorjetas do guia e condutor, seguro de acidentes de viagem em grupo (acidentes pessoais e despesas médicas em caso
de acidente). Para ter uma cobertura alargada, o participante pode adquirir um seguro de viagem adequado.
Língua

Cantonense

2019

Período e horário
da inscrição

12
7
18
120
2019
7
22
2019
7
22
7
25
As
inscrições poderão ser efectuadas por telefone ou pessoalmente dentro do horário de funcionamento, no período entre
12/7 e 18/7/2019. No caso do número de inscritos exceder o número de vagas existentes, proceder-se-á a um sorteio.
Das listas dos primeiros 120 candidatos contemplados no sorteio será feito upload no website do SAFP no dia
22/7/2019. Os contemplados no sorteio serão informados por SMS e deverão dirigir-se à DASFP para efectuar o
pagamento de 22/7 a 25/7/2019. Se o pagamento não for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será
considerada sem valor.
1.

7

(
(
)
No acto
de pagamento, os participantes deverão apresentar as fotocópias do BIR e do documento de viagem (os
participantes devem garantir que o referido documento é válido no período entre a data da partida da actividade e
a data de regresso), bem como a fotocópia dos documentos comprovativos do trabalhador emitidos pelo serviço a
que pertence (se houver). Caso ainda não estejam munidos de todos os documentos acima mencionados, não se
aceita a inscrição.
(
4
5
)
Se os inscritos pretenderem ser sorteados para o mesmo grupo (limite máximo de 4 pessoas por grupo
em geral e limite máximo de 5 pessoas por grupo para os familiares em linha recta) deverão declará-lo aos
trabalhadores no acto de inscrição.
O sorteio é aplicável unicamente aos
beneficiários e a lista de suplentes após o sorteio servirá para o suprimento de eventuais lugares vagos.
75
Os
participantes a partir de 75 anos têm de apresentar uma declaração médica devidamente preenchida,
comprovando “Capacidade de viagem”.
40
A Organização reserva-se o direito de não realizar a
excursão, caso se verifique um número de participantes inferior a 40.
Se o
primeiro dia da inscrição for adiado, por motivo de força maior, a inscrição será retomada no primeiro dia útil
seguinte, em iguais condições.
O itinerário serve, unicamente, de referência. Caso haja
alterações, o arranjo feito pela agência de viagens turísticas será definitivo.
Em caso de eventual reclamação, a decisão final é da competência
da Organização.
)

2.

3.
Condições e
regras de
admissão

4.

5.
6.

7.
8.
1.
Cláusula de
cancelamento da
excursão pela
adjudicatária
Local de inscrição
e de pagamento

Logo que as reservas do
alojamento sejam confirmadas, não se aceitam quaisquer pedidos de cancelamento nem haverá qualquer
reembolso.
2.
(
) Os requerentes têm de
preencher um boletim de reembolso e apresentar documentos comprovativos, quando se proceder às formalidades
de reembolso (se aplicável).
78
9
DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau.
200
(
09:30
06:30) Para usar o cartão de
crédito, a despesa a liquidar não poderá ser inferior a MOP200,00 (horário de pagamento: das 09h30 às 18h30).

Forma de
pagamento

Tel.: 28355200 / 28355201 (
Website: www.safp.gov.mo

Informações

/
Sr. Yuen / Sr. Chang)
E-mail: dasfp@safp.gov.mo
(

Declaração de
recolha de dados
pessoais

)

A Organização pode recolher e tratar os
dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização duma actividade. A recolha de algumas categorias
de dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão voluntária do titular de dados. Para esclarecimento de
dúvidas, por favor, contacte a Organização.

Organização:

Adjudicatária da Excursão:
Ho Fa International Travel Services Limited

Circular n.º 057/DRTSP-DASFP/2019

Adjudicatária do Seguro:
(
)
AIG Insurance Hong Kong Limited
(Sucursal de Macau)
REF20190705

