
  Viagem de finalistas de 12º ano             

Circular nº 393 de 22 de outubro de 2019 

 

 PRAGA CAD 2019 / 2020 
Exmos. Encarregados de Educação dos alunos finalistas de 12º ano 

Bom dia 

Como já é tradição do Colégio do Amor de Deus, mais uma vez iremos organizar uma viagem de finalistas 
de sonho. 

A escolha dos alunos este ano recaiu sobre a cidade de Praga, cidade maravilhosa onde terão sempre uma 
componente cultural, componente esta que faz parte do perfil das viagens de finalistas do C.A.D. A 
componente lúdica não será esquecida, tratando-se de uma viagem de alunos finalistas. É uma cidade 
muito interessante do ponto de vista cultural, e tem um custo de vida relativamente acessível e muito boas 
condições de segurança. Brevemente será elaborado um programa para todos os dias da viagem. 

DATAS: 21 (sexta-feira) a 27 (quinta-feira) de fevereiro 2020 (7 DIAS / 6 NOITES) 

O valor é de 679 euros 

Inclui: 

• Voo regular Lisboa / Praga / Lisboa, em classe turística na TAP 

• 6 Noites de alojamento no Hotel**** a definir, com Meia Pensão incluída. 

• Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto. 

• Visita guiada a Dresden / Alemanha em dia a definir (autocarro). 

• Taxas de Aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações legais por parte da companhia 

aérea) 

• Seguro de viagem 

 

Voos previstos   21 de fevereiro 2020 Lisboa / Praga 07h35 / 12h00 TP 1244 

                             27 de fevereiro 2020 Praga / Lisboa 06h00 / 08h40 TP 1247 

 

O valor total a pagar será de 679 euros divididos do seguinte modo: 

13  novembro  - 227 euros 

20  dezembro  - 226 euros 

24  janeiro       - 226 euros 

No entanto quem entender poderá pagar a totalidade. Deverá ser pago na secretaria da escola 
ou por transferência devidamente identificada. 
 

Obrigado 

Pedro Correia  

Coordenador do Ensino Secundário 

Email: pedro.correia@cad.edu.pt  
Tm . 912475215 
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