
Lazer e Tempos Livres/Sul ALENTEJO
Voltar nunca é demais!

De 18 a 19 de abril

Com um conjunto monumental e cultura gastronómica de exceção, zonas naturais protegidas e opções de
alojamento irresistíveis, eis uma região que vão gostar de (re)descobrir.

1º Dia - Lisboa / Serpa / Alqueva / Moura

Programa

1 Dia - Lisboa / Serpa / Alqueva / Moura

Concentração em Sete Rios, às 07h30, e partida às 08h00 em autocarro de turismo com destino a Serpa.
Pequeno-almoço livre no percurso.
Chegada e visita ao Museu do Relógio, que possui mais de 1800 relógios mecânicos a funcionar, entre os
quais o mais antigo do mundo.
Após a visita continuação para almoço no restaurante Molha o Bico (ou similar).
De tarde, passeio de barco no Alqueva. No final do passeio seguimos para Moura. Visita do Castelo de
Moura e do Museu de Joalharia Alberto Gordillo.
Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - Moura / Herdade do Esporão / Monsaraz / Évora / Lisboa

Pequeno-almoço no hotel.
Saída para a Herdade do Esporão e visita. Para além da visita obrigatória às vinhas, adegas e caves, os
visitantes poderão igualmente visitar e conhecer o património histórico-cultural da Herdade do Esporão,
datado dos séculos XV e XVI.
No centro histórico e monumental da Herdade do Esporão, poderá visitar a Torre do Esporão, a Capela de
Nossa Senhora dos Remédios (ambos classificados como Imóveis de Interesse Público) e o Arco do
Esporão. A ermida, exemplo da arquitetura religiosa medieval, foi recentemente restaurada tornando
possível dar a conhecer os magníficos frescos da sua capela-mor. O Museu na Torre do Esporão é visitável
durante todo o ano permitindo admirar os artefactos provenientes das escavações do complexo
arqueológico dos Perdigões. Vista às Caves e prova de vinhos.
Após a visita, continuação para Monsaraz. Visita livre e almoço em restaurante local.
Após o almoço seguimos para Évora. Visita de cidade com guia local. Qualquer passeio abaixo do Tejo
tem um ponto de passagem obrigatório: Évora. Património Mundial, guarda edifícios assinaláveis como a
Catedral de Santa Maria, de estilo romano-gótico; a Casa do Cadaval; o antigo Convento dos Lóios e o
célebre Templo de Diana, erguido entre os séculos I e III - monumento único no género em Portugal.
Apesar do passado glorioso, a cidade não adormeceu e detém uma dinâmica imparável.Apesar do passado glorioso, a cidade não adormeceu e detém uma dinâmica imparável.
Após a visita, regresso a Lisboa.

Fim da viagem e dos nossos serviços.



Lazer e Tempos Livres/Sul ALENTEJO
Voltar nunca é demais!

Sócios Efetivos e Auxiliares em Duplo: € 184,00;       Suplemento Individual: € 30,00.
Outros Sócios Auxiliares em Duplo:      € 194,00;       Suplemento Individual: € 30,00.

Débito poderá ser fracionado em 3 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio e 25 de junho.

Débito único em 24 de abril.

Custos

Incluído:

Circuito em autocarro de turismo no percurso indicado;
Alojamento no Hotel de Moura 3*** (ou similar), em quartos duplos ou singles com casa de banho privada;
Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia;
Visitas: Museu dos Relógios em Serpa, Castelo de Moura, Museu Alberto Gordillo, Herdade do Esporão,
com prova de vinhos, e cidade de Évora;
Passeio de barco no Alqueva;
Seguro Multiviagens Portugal;
Acompanhamento por delegado da organização;Acompanhamento por delegado da organização;
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e IVA (à taxa em vigor).

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de 
Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Worltravel, caso 
não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 9 de março e até às 24h00 de 27 do mesmo mês.

A 2 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

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
qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos
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Inscrições abertas deAlentejo Inscrições abertas de
9 a 27 de março


