
Lazer e Tempos Livres/Sul

Programa 28 de março a 1 de abril

1º Dia - 28 de março (Sábado) - Lisboa / Sevilha / Tarifa / Tânger
Encontro às 06h30 em Sete Rios, Lisboa. Partida às 07h00 em direção a Tarifa. Realização de 
paragens técnicas durante o percurso. Almoço (bebidas incluídas: água, vinho e café) em restaurante 
local, em Sevilha. Após o almoço, partida para Tarifa. Embarque em ferryboat para Tânger. 
Chegada ao Hotel Moevenpick Casino & Malabata Tanger 5***** ou similar. Jantar buffet (bebidas 
incluídas: água com ou sem gás, limonada, café ou chá) e alojamento.

2º Dia - 29 de março (Domingo) - Tânger / Alcácer-Ceguer / Tânger
Pequeno-almoço no hotel. Realização de visita panorâmica de Tânger, grande cidade portuária no 
norte de Marrocos, com destaque para a Praça de Faro, Sinagoga, Catedral, Mesquita e 
passagem pelo Cabo Espartel. Durante o passeio pela cidade, será possível notar uma série de 
influências europeias na arquitetura, principalmente o estilo andaluz espanhol. A presença portuguesa 
está fortemente marcada nas muralhas no interior da zona antiga. Foi D. João I que a conquistou, em 
1415. A cidade permaneceu em mãos portuguesas até 1661, altura em que, no tratado de paz e 
amizade com a Grã-Bretanha, a mão da princesa Catarina de Bragança, filha de D. João IV, foi 
cedida em casamento ao rei Carlos II de Inglaterra. No seu dote estavam incluídas as cidades de 
Tânger e de Bombaim. Regresso ao hotel. Almoço buffet (bebidas incluídas: água com ou sem gás, 
limonada, café ou chá). De tarde, partida para visita de Alcácer-Ceguer, pequena vila do litoral 
mediterrânico marroquino, entre Tânger e Ceuta, conquistada em 1458 por D. Afonso V (“O 
Africano”), no âmbito da política de expansão ultramarina portuguesa. Atualmente, o complexo 
arqueológico que marca a presença lusitana neste local, engloba várias ruínas da fortificação 
portuguesa (na praia), a couraça (muralha que protegia o acesso à água), casario interior e o 
Portão do Mar. Regresso a Tânger. Jantar buffet (bebidas incluídas: água com ou sem gás, 
limonada, café ou chá) e alojamento.

3º Dia - 30 de março (Segunda) - Tânger / Arzila / Tetuão / Ceuta
Após o pequeno-almoço, partida para Arzila, uma pequena cidade à beira-mar, rodeada por uma 
muralha construída durante o domínio português. Pertenceu a Portugal entre 1471 e 1550 e, 
novamente, entre 1577 e 1589. Na primeira ocasião, foi conquistada pelo rei D. Afonso V com uma 
armada de 477 navios e 30 mil homens a 24 de agosto de 1471. Ainda hoje se encontra o brasão de 
armas de Portugal, por cima da Porta da Terra. Visita das ruínas da Fortaleza Portuguesa (torres, 
portas e muralha), Palácio de Raisuli, na Medina, e, dependendo do horário, visita ainda da Igreja 
de S. Bartolomeu. Partida em direção a Tetuão. Almoço em restaurante local (bebidas incluídas: 
água, sumo e café). Visita da Medina, Património da UNESCO, e do Museu de Arte Marroquina 
(Escola de Artesãos). Partida para Ceuta. Chegada ao Hotel Tryp Ceuta 4**** ou similar. Jantar 
Menu (Menu bebidas incluídas: água, vinho e café) e alojamento.

4º Dia - 31 de março (Terça) - Ceuta
Pequeno-almoço no hotel. Realização de visita panorâmica da cidade com destaque para: Monte 
Acho - Forte Bizantino e Capela de Santo António, Fosso de San Filipe, Muralha Real, Passeio 
do Revelin - Museu de Ceuta, Igreja de Nossa Senhora de África, Catedral, Museu de La Légion
(entrada gratuita), Museu Castillo Del Desnarigado (entrada gratuita). Regresso ao hotel e 
almoço menu (bebidas incluídas: água, vinho e café). Tarde livre para atividades de caráter
particular. Jantar menu (bebidas incluídas: água, vinho e café) e alojamento.

5º Dia - 1 de abril (Quarta) - Ceuta / Algeciras / Gibraltar / Lisboa
Após o pequeno-almoço, embarque em ferryboat até Algeciras e partida de autocarro em direção
a Gibraltar. Realização de visita panorâmica de Gibraltar, incluindo o Rochedo (subida em 
mini-vans). Almoço buffet num navio de cruzeiro, atracado no porto de Gibraltar (bebidas 
incluídas: água, vinho e café). Em hora a informar, partida em direção a Lisboa. Realização de 
paragens técnicas durante o percurso. Chegada a Lisboa ao final do dia.

FIM DA VIAGEM

Os 600 anos da Conquista de Ceuta



Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):

Quarto duplo (x2): € 784,00; Suplemento Single: € 99,00.

Outros sócios auxiliares:
Quarto duplo (x2): € 798,00; Suplemento Single: € 99,00.

Débito poderá ser fracionado em 7 vezes, em: 25 de março, 24 de abril, 25 de maio, 
25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto e 25 de setembro.

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

Incluído:
Autocarro de turismo com ar condicionado, em privado para o grupo, para o itinerário 
acima descrito;
Bilhete de Ferry Tarifa / Tânger - Ceuta / Algeciras;
Estadia de 2 noites em Tânger, no Hotel Moevenpick & Casino Malabata Tanger 5***** 
ou similar, em regime de meia-pensão (com bebidas incluídas);
Estadia de 2 noites em Ceuta, no Hotel Tryp Ceuta 4**** ou similar, em regime de 
meia-pensão (com bebidas incluídas);
5 almoços (restaurantes locais, hotéis e navio de cruzeiro) com bebidas incluídas;
Todas as visitas mencionadas acompanhadas por guia local;
Seguro Multiviagens;
Acompanhamento por um representante da Abreu durante toda a viagem;
Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor a 19/01/2015.

NOTA: Obrigatório Passaporte.

Lazer e Tempos Livres/Sul Os 600 anos da Conquista de Ceuta

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.

Inscrições limitadas, a partir das 09h00 do dia 16 de fevereiro e até às 24h00 do dia
13 de março.

A 19 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.

Custos

Diversos
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