
Lazer - Leiria

Feira do Fumeiro – Um dos maiores eventos do País neste tipo de certames realiza-se em
Montalegre, pequena vila transmontana do distrito de Vila Real. Além das especialidades do
fumeiro, não faltará muita animação, com desgarradas, bandas, concertinas e um mundo de
iguarias para provar e comprar A rainha das feiras do fumeiro comemora 25 anos em 2016

Feira do Fumeiro 
23 e 24 janeiro 2016

iguarias para provar e comprar. A rainha das feiras do fumeiro comemora 25 anos em 2016.

Braga – Capital do Minho, terceira maior cidade do País, considerado um dos principais centros
religiosos de Portugal, conhecida pelas suas igrejas e monumentos, gastronomia, artesanato,
tradições e festividades. Aqui se encontra a catedral mais antiga do País, a Sé, cuja construção
data do ano de 1070. A principal atração da cidade é o Santuário do Bom Jesus do Monte, com
uma escadaria com mais de 600 degraus, é o segundo ponto de turismo religioso mais visitado
em Portugal.

1º Dia - 23 de janeiro:j
07h30 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), Leiria, com destino a Montalegre, com
paragem para pequeno-almoço (não incluído) em percurso;
12h00 - Check-in no Montalegre Hotel ****, seguindo-se o almoço;
14h30 - Visita ao Ecomuseu de Montalegre, o qual tem como objetivo a divulgação e promoção
da identidade e valores de Barroso. A exposição permanente retrata o quotidiano das
populações e os valores da região.
Tarde livre para visita à Feira do Fumeiro. O jantar (não incluído) será num dos espaços
montados para o efeito pelas coletividades locais, junto ao recinto da feira.

2º Dia - 24 de janeiro:
Pequeno-almoço no hotel;
09h00 - Saída para Braga.
Visita ao centro da cidade dos Arcebispos, nomeadamente Catedral e Jardim de Santa Bárbara.
Após o almoço no restaurante Brito´s, visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte, seguindo-se o regresso a
casa.

€ 62,00: Sócios adultos em quarto duplo.
€ 56,00: Sócios adultos em quarto triplo.q p
€ 88,00: Sócio adulto em quarto individual.
€ 34,00: Sócio criança até aos 12 anos (dormindo no quarto dos pais).

Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, dormida, pequeno-almoço e 2 almoços.

Forma de pagamento: 50% em 25.01.2016 + 50% em 25.02.2016.

Inscrições limitadas até 15 de dezembro.sc ções tadas até 5 de de e b o.
A 18 de dezembro 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 qualquer dos participantes durante a atividade.
Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Feira do Fumeiro              Ficha de Inscrição

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000031249

