
 

Etiópia | História, Arte e Cultura – Formação in situ 
 

Docente UCP – Vítor Teixeira 

Agência – Cosmos Viagens 

 

12 Junho 2019 Duração do voo 

Porto / Frankfurt – LH 1181 – 06.00 / 09.40 02h40 

Frankfurt / Addis Ababa – LH 598 – 13.15 / 21.10 06h55 

  

22 Junho 2019 Duração do voo 

Addis Ababa / Frankfurt – LH 599 – 23.10 / 05.25 # 07h15 

23 Junho 2019  

Frankfurt / Porto – LH 1176 – 09.30 / 11.10 02H40 

 

 
Notas: 

Horários e voos sujeitos a alterações e disponibilidade por parte da companhia aérea. 

LH - Lufthansa 

# Chegada no dia seguinte  



 

Dia 
Pequeno 

Almoço 
AM Almoço PM Jantar Hotel 

Dia 1 

12.06 
- 

Entrega das documentações de viagem 

no Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
A bordo Em voo 

Snack a bordo 

Transporte para o 

Hotel 

Hotel Holiday ou 

Nexus 

Dia 2 

13.06 
Hotel 

Voo Addis Ababa para Bahar 

Dar 

Visita do Lago Tana 

Restaurante local Visita de Bahar Dar Hotel 
Hotel Palace ou 

Jaracanda 

Dia 3 

14.06 
Hotel Visita de Gondar Restaurante local Continuação da visita Hotel 

Hotel Land Mark 

ou Ghoa 

Dia 4 

15.06 
Hotel Visita do Parque Nacional Simien Restaurante local Continuação da visita Hotel 

Hotel Lobelia ou 

Simien Park 

Dia 5 

16.06 
Hotel 

Percurso para Axum 

Visita do Império Axumite 
Restaurante local 

Passagem por Debark, 

desfiladeiro do Rio Tekese 
Hotel 

Hotel Sabean ou 

Yared Zema 

Dia 6 

17.06 
Hotel Visita da cidade de Axum Restaurante local Continuação das visitas Hotel 

Hotel Sabean ou 

Yared Zema 

Dia 7 

18.06 
Hotel 

Saída com destino a Hawzein 

Paragens e visitas ao longo do dia 
Restaurante local Continuação da viagem Lodge 

Gheralta ou 

Korkor Lodge 

Dia 8 

19.06 
Hotel 

Saída com destino a Mekele 

Paragens e visitas ao longo do percurso 
Restaurante local Continuação da viagem Hotel 

Hotel Axum ou 

Planet 

Dia 9 

20.06 
Hotel 

Saída com destino a Lalibela 

Paragens ao longo do percurso 

Durante o 

percurso 
Continuação da viagem Hotel 

Hotel Panorama 

ou Roha 

Dia 10 

21.06 
Hotel Visita da cidade Lalibela Restaurante local Continuação das visitas Hotel 

Hotel Panorama 

ou Roha 

Dia 11 

22.06 
Hotel 

Voo para Addis Ababa 

Visita da cidade 
Restaurante local Livre 

Restaurante típico 

Transporte para o 

Aeroporto 

A bordo 

Dia 12 

23.06 
A bordo 

Mudança de avião e continuação para o Porto 

Chegada ao Porto 
- - - - 

  



OS PREÇOS INCLUEM 

 Passagem aérea com a Lufthansa entre Porto / Frankfurt / Addis Ababa / Frankfurt / Porto com direito ao transporte de 23 kg 
de bagagem. 

 Voos domésticos com a Ethiopia Airlines de Addis Ababa para Bahar Dar e Lalibela para Addis Ababa com direito ao 
transporte de 15 kgs de bagagem; 

 10 noites em regime de alojamento e pequeno almoço nos Hotéis indicados (3***) ou similares; 

 Entradas nos monumentos conforme indicado no itinerário, incluindo passeio de barco no Lago Tana; 

 Refeições em restaurantes locais ou nos hotéis, refeições com alimentos locais e típicos incluindo 1 água mineral por pessoa; 

 1 Guia local a falar Inglês ou Espanhol durante a viagem; 

 Taxas governamentais; 

 Visto de Turismo; 

 1 Docente da Universidade Católica Portuguesa no Porto; 

 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA; 

 Seguro de Assistência em viagem no valor de 50.000€; 

 Seguro de assistência após viagem iniciada e cancelamento antecipado de viagem e perturbação de viagem por motivo de 
força maior; 

 Documentação de viagem personalizada; 

 Aula de preparação – em Maio, em dia e hora a combinar com o Docente. 
 

Os valores apresentados não incluem itens não mencionados. 
Os valores apresentados podem sofrer alterações em função do aumento do preço dos serviços aquando das sua confirmação, 

dos combustíveis, de taxas governamentais e/ou flutuações cambiais, no caso em que estas se aplicam. 
Os serviços serão assegurados nas unidades hoteleiras e restaurantes apresentados ou similares mediante disponibilidade na 

altura da confirmação da reserva. Estes serão sempre da mesma categoria ou superior, salvo indicação expressa do 
requisitante. 

 

Preço por pessoa 

Mínimo 15 participantes 

 

Quarto Duplo – 3.620,00 € 

Quarto Individual – 3.945,00 € 

Preço por pessoa 

Mínimo 10 participantes 

 

Quarto Duplo – 4.234,00 € 

Quarto Individual – 4.574,00 € 

 

 

 

Prazos de Inscrição e Pagamentos 

 50% até ao dia 01 de abril (sobre o preço de 10 participantes) 

 50% até ao dia 02 de maio. (a aferir após confirmação do nº de 

participantes) 

 

•    Inscrição/pagamento fora de prazo - 5% por dia até atingir 100% 

 

Cancelamento 
Penalização de 100%. 

É possível fazer substituição de pessoas mas com encargos (valor dos 

encargos depende da data da substituição). 

 

 

 

Transferência bancária para o NIB 0007 0403 0019 6770 0095 5 (Universidade Católica Portuguesa) ou pagamento na Tesouraria da UCP. 
 

  



Inscrição no Programa até ao dia 01 de abril:  

 Ficha de inscrição preenchida e assinada 

 Fotografia a cores tipo passe, a ser enviada por e-mail; 

 Cópia do Passaporte (validade mínima de 6 meses), a ser enviada por e-mail 

 Pagamento da 1ª Prestação 

Documentos necessários para a obtenção de Visto (entrega em data a confirmar) 

 Passaporte físico para posterior entrega à Agência Cosmos para colocação do visto em página; 

 Dados pessoais para efeitos do Visto  

 

Aconselha-se a consulta do viajante por parte dos participantes para as respetivas vacinas (febre amarela, malária, cólera…) 

Observações 

 Todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa deverão ser portadores de passaporte válido no mínimo por 6 meses além da data final da viagem. 

 Os passageiros de nacionalidades diferentes deverão consultar a respetiva embaixada. 

 A Agência e a Universidade Católica não poderão assumir qualquer responsabilidade por irregularidades na documentação pessoal e/ou familiar dos 

passageiros, incluindo as que originem a recusa de concessão de visto ou não permissão de entrada ao passageiro em país estrangeiro. 

 A inscrição na viagem pressupõe a aceitação de todas as condições referidas neste documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Eng. Cristina Crava | email: estudosgerais@porto.ucp.pt | Tel. 226 196 243 / 02  

mailto:estudosgerais@porto.ucp.pt


 

Etiópia | História, Arte e Cultura – Formação in situ 
(12 a 23 junho 2019) 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ Código Postal _____________________ 

Telefone _____________________ Email ___________________________________________________ 

Data de Nascimento _____________________________ NIF ___________________________________ 

Documento de Identificação BI / CC ____________________________ Validade ___________________ 

Assinalar com X 
 

Quarto Duplo  Com ______________________________________________ 

Quarto Individual   
 

Documentos apresentados 
  

 Cópia do Passaporte  A cores e enviada por email 

 Fotografia tipo passe  A cores e enviada por email 
 

Forma de Pagamento 
  

 Transferência  Entregar o comprovativo de pagamento 

 Tesouraria UCP   
 

 
Prazos de Pagamento 

 50% até ao dia 01 de abril (sobre o preço de 10 
participantes) 

 50% até ao dia 02 de maio (a aferir após 
confirmação do nº de participantes) 

 
Inscrição/pagamento fora de prazo - 5% por dia até 
atingir 100% 

 
Cancelamento 

 Penalização de 100%.  

 É possível fazer substituição de pessoas mas com 
encargos (valor dos encargos depende da data da 
substituição). 

 
   Tomei conhecimento da política de 

cancelamento. 
 

Transferência bancária para o NIB 0007 0403 0019 6770 0095 5 (Universidade Católica Portuguesa) 
ou pagamento na Tesouraria da UCP. 

 

Observações: 

 

 

Assinatura ________________________________________________________ Data ____ / ____ / ____ 


