
Lazer e Tempos Livres/Sul Campo Maior, Mérida e Cáceres

14 e 15 de março

1º Dia - 14 de março (Sábado) - LISBOA | CAMPO MAIOR | MÉRIDA

Pelas 07h00, partida de Sete Rios, em Lisboa, com destino a Campo Maior, com
acompanhamento pelo nosso representante Abreu. Chegada a Campo Maior e encontro com o
guia local.

Vi it d C t d Ciê i d C fé t d didáti lt l i tífi

Programa

Visita do Centro de Ciência do Café, um espaço que pretende ser didático, cultural e científico,
onde os visitantes poderão encontrar respostas às mais diversas questões relacionadas com o café,
interagindo com equipamentos e exposições, tendo sido pensado e criado para promover e
valorizar o património cultural português, em geral, e o acervo relacionado com o café em
particular.

Almoço no restaurante “A Muralha”, também do grupo Nabeiro. Após o almoço, partida em
direção a Mérida. Chegada e realização de visita da cidade, com o guia local.

Augusta Emerita foi fundada por ordem do imperador Augusto, no ano 25 a.C., como prémio para
os veteranos das legiões V Alaudae e X Gemina que lutaram contra os cantábricos e os
asturianos. Roma designou-a capital de uma das províncias da península, a Lusitânia. Tendo sido
edificada no coração da Lusitânia, converteu-se, de imediato, num dos principais centros urbanos
da Hispânia Românica. Após a decadência do império romano, a cidade manteve a sua grandeza
assumindo-se, na época visigótica, como a segunda cidade em importância, imediatamente a
seguir a Toledo, a capital. Durante a época muçulmana, Mérida perdeu a sua importância, devido
às contínuas rebeliões dos seus habitantes contra o domínio do califado, o que levou Abderramán
II a ordenar, no ano 842, como castigo, a destruição parcial da cidade. Começa, nesta época, um
longo período de decadência da cidade, tanto a nível político como religioso. A reconquista cristã,
levada a cabo por Afonso IX, em pouco contribuiu para o seu desenvolvimento. Desde 1993, estalevada a cabo por Afonso IX, em pouco contribuiu para o seu desenvolvimento. Desde 1993, esta
cidade foi declarada, pela UNESCO, como Património da Humanidade.

Entrada no Teatro e Anfiteatro Romanos. Chegada ao Hotel Velada Merida 4****. Jantar e
alojamento.

2º Dia - 15 de março (Domingo) - MÉRIDA | CÁCERES | LISBOA

Após o pequeno-almoço, no hotel, partida em direção a Cáceres. Visita guiada desta cidade
(com o guia local)(com o guia local).

Património da Humanidade desde 1986, Cáceres é um dos mais belos conjuntos monumentais da
Europa. Com magníficos edifícios, que vão do gótico ao barroco, encanta o visitante com a beleza
da sua arquitetura e a agitação quotidiana das suas ruelas típicas do centro histórico, habitadas
desde há séculos pelas mais ilustres famílias espanholas.

Destacam-se locais de interesse tais como a Plaza Mayor, o Arco de la Estrella, a Torre do
Bujaco, a Concatedral de Santa Maria, o Aqueduto Romano, entre outros.

Al t t l l E h i f tid di ã Li b Ch d fi lAlmoço em restaurante local. Em hora a informar, partida em direção a Lisboa. Chegada ao final
da tarde.

FIM DA VIAGEM



Campo Maior, Mérida e CáceresLazer e Tempos Livres/Sul

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 222,00; Suplemento Single: € 25,00.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 234,00; Suplemento Single: € 25,00.

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

Programa

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

Na opção de débito único, será efetuado em 25 de março.

Incluído:

• Autocarro de turismo privativo de 49 lugares, para todo o percurso descrito;

• Estadia de uma noite no Hotel Velada Mérida 4**** com pequeno-almoço incluído;

• Pensão Completa (2 almoços em restaurantes locais e 1 jantar no hotel, todos com bebidas incluídas);e são Co p eta ( a oços e estau a tes oca s e ja ta o ote , todos co beb das c u das);

• Visita do Centro de Ciência do Café em Campo Maior;

• Visita guiada de Cáceres e Mérida (entrada no Teatro e Anfiteatro Romanos);

• Acompanhamento por Guia Intérprete Oficial a partir de Campo Maior e até Cáceres;

• Acompanhamento por um representante da Agência Abreu durante toda a viagem;

• Taxas hoteleiras e IVA em vigor à data de 16/01/2015.

NOTA: Obrigatório Documento de Identificação válido (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte).

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 Abreu, caso não 
se consiga substituição em tempo útil.

Diversos Inscrições a partir das 09h00 de 16 de fevereiro e até às 24h00 do dia 4 de março.
A 6 de março, 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.

Campo Maior, Mérida e Cáceres INSCRIÇÕES FECHADAS


