Locais embarque

Todos os horários indicados são orientativos, sendo, no entanto, requerida a comparência dos participantes no
mínimo com 15m de antecedência do horário previsto. Ressalvam-se os atrasos resultantes de razões técnicas e
operacionais ou outras relacionadas e inerentes ao meio de transporte, tráfego rodoviário, quer com as empresas
transportadoras. A V.A. Tour Operador – Vale do Ave, não se responsabiliza caso o cliente não se encontre no local
de embarque a hora indicada, dando continuidade à viagem.

Todos os horários indicados são passíveis de alteração por parte da V.A. Tour Operador – Vale do Ave Transportes,
e serão informadas com a devida antecedência na semana da partida.

Alguns locais de embarque estão sujeitos a confirmação de grupo mínimo até próximo da data de partida, caso
contrário serão dadas alternativas mais próximos pela V.A. Tour Operador para o embarque dos passageiros.

Em locais de embarque com número de passageiros reduzido, existe por questões de operacionalidade a
possibilidade de transferes via táxi, minibus para a cidade mais próxima de onde sairá o autocarro principal.
A V.A. Tour – Vale do Ave Transportes reserva-se no direito de efetuar estes transferes sem aviso prévio.

Nos locais de embarque assinalados com * poderá existir suprimentos de datas por questões operacionais.
NOTA: Todas as nossas partidas são noturnas.
As informações para o embarque da sua viagem de regresso a Portugal, será reconfirmada até 24h00 antes,
via SMS, (sempre que possível) será "afixada" no placar da V.A. Tour Operador na receção do seu hotel.
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