
Lazer e Tempos Livres - Sul FESTA DAS FLORES – CAMPO MAIOR

26 AGOSTO 2015                                         FESTA DAS FLORES - CAMPO MAIOR

Lisboa / Campo Maior / Lisboa:

• Concentração às 07h30 em local a determinar e partida às 07h45 em autocarro pela
Autoestrada e IP7 com destino a Campo Maior. Paragem no percurso para pequeno
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Programa

almoço livre. Chegada a Campo Maior e breve explicação da história da vila e das festas.
As Festas do Povo consistem na ornamentação das ruas de Campo Maior,
maioritariamente no Centro Histórico. Para o enfeite das ruas são usadas flores de papel e
outros objetos em cartão e papel, feitos artesanalmente pela população. Este evento
tradicional único já alcançou elevada notoriedade, tanto a nível nacional, como
internacional. Estas festas são sobejamente conhecidas, também, como Festas dos
Artistas ou Festas das Flores;

• Tempo livre para passear nas ruas e admirar os magníficos “quadros” florais que• Tempo livre para passear nas ruas e admirar os magníficos quadros florais que
rodeiam e encimam as ruas estreitas;

• Pelas 13h00, almoço regional com bebidas;

• Após o almoço, tempo livre para continuar a admirar e fotografar as ruas enramadas de
uma beleza inigualável;

• Pelas 18h00, início da viagem de regresso. Paragens técnicas no percurso. Chegada a
Lisboa e fim da viagem e dos nossos serviços.



Lazer e Tempos Livres - Sul FESTA DAS FLORES – CAMPO MAIOR

 Sócios Efetivos e Auxiliares: 62,00 € | Crianças até aos 10 anos: 17,00 € | Crianças dos 10 aos 13 
anos: 22,50 €;
 Outros Sócios Auxiliares: 77,00 € | Crianças até aos 10 anos: 32,00 € | Crianças dos 10 aos 13 
anos: 37,50 €.

Débito único a efetuar em 25 de agosto.

Custos

Incluído:

 Circuito em autocarro conforme itinerário;
 Entrada nas Festas de Campo Maior;
 Almoço regional;
 Bebidas no almoço;
 A h d l d d i ã Acompanhamento por delegado da nossa organização;
 Seguro Multiviagens;
 Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

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 caso não se consiga substituição em tempo útilOperador, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 25 de junho e até às 24:00 de 14 de julho de 2015.

A 17 de julho, 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 
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Diversos

com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Festas de Campo Maior INSCRIÇÕES FECHADAS


