
KAYAK, COIMBRA E AVEIROLazer e Tempos Livres
Leiria

5 e 6 de julho de 2014
Descida do Mondego em Canoa/Kayak – Um dos percursos mais descidos em Portugal, começando
perto de Penacova e terminando na Praia Fluvial de Casal da Misarela. Este percurso, devidamente
acompanhado por monitores credenciados, permite a participação de um leque variado de pessoas,
mesmo sem saber nadar e sem experiência prévia.

Coimbra – A mítica e lendária cidade dos estudantes e do conhecimento. Possuidora de riquíssimo
património histórico, arquitetónico e cultural.

Aveiro - Conhecida pela “Veneza portuguesa”, atravessada por um canal e é tida como uma das mais
encantadoras cidades do País. A famosa Ria de Aveiro, com os típicos barcos moliceiros, decorados comp
fascinantes pinturas de tradição popular - uma das maiores atrações turísticas e uma das melhores formas
de conhecer a cidade. Famosos são igualmente os seus ovos moles.

Fábrica Centro de Ciência Viva – Instalado na antiga Companhia Aveirense de Moagens, este espaço
nasceu com intuito de promover a cultura cientifica e tecnológica através do incentivo à experimentação.
Resulta de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e a Agência Ciência Viva.

1º Dia - 5 de julho
07h15 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), Leiria, Coimbra e Casal da Misarela.

Programa

0 5 Sa da da Na a é (ju to às p sc as u c pa s), e a, Co b a e Casa da M sa e a.
09h30 - Enquadramento técnico, seguindo-se o início da descida.
13h00 - Almoço no restaurante Mariazinha dos Ossos, em Casal da Misarela.
15h00 - Visita panorâmica à cidade de Coimbra, com paragens em locais de interesse geral, a combinar
localmente.

18h00 - Check-in no Almedina Coimbra Hotel, seguindo-se um período para atividades livres.
21h00 - Jantar no restaurante “O Trovador“, junto à Sé Velha.

2º Dia - 6 de julho
Pequeno-almoço no hotel.
09h30 - Partida para Aveiro.
11h00 Visita guiada e realização de atividades na “Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro”11h00 - Visita guiada e realização de atividades na Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro .
12h30 - Almoço buffet no restaurante “O Rogério”.
15h30 - Passeio na Ria de Aveiro.
Tempo livre para visita ao comércio da cidade, e início do regresso a casa em horário a combinar
localmente.

€ 67,00: Sócios adultos em quarto duplo.
€ 66 00: Sócios adultos em quarto triplo

Custos
Custos 

€ 66,00: Sócios adultos em quarto triplo.
€ 40,00: Sócio criança até 11 anos (dormindo no quarto dos pais).
€ 10,00: Suplemento Single.

Forma de pagamento, em duas prestações: 50% em 25.07.2014 + 50% em 25.08.2014.

Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, dormida, pequeno-almoço, 2 almoços, 1 jantar,
descida do Mondego em Kayak, entrada na “Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro”, e passeio de
barco na Ria da mesma cidade.

Diversos
Inscrições limitadas e até 16 de maio.

A 21 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um custo mínimo de €20, eventualmente
acrescidas dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos serviços envolvidos neste evento, caso
não se consiga substituição em tempo útil.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com

Diversos 

qualquer dos participantes durante a atividade.
Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Kayak, Coimbra e Aveiro INSCRIÇÕES FECHADAS


