
Lazer e Tempos Livres Rota do Bacalhau - Costa de Prata - Aveiro

Programa

Datas da Viagem: 21 a 22 de maio de 2016

1º Dia - Lisboa / Ílhavo / Ovar / Válega / Aveiro
Em local a informar, partida às 09h00 em autocarro privado com destino a Ílhavo. Paragem técnica durante o percurso.

Chegada e visita desta cidade. Ílhavo, uma cidade à beira-mar que ostenta o pujante património marítimo de Aveiro e

onde está sediado o Museu Marítimo de Ílhavo (visita) que alberga uma vasta coleção de objetos relacionados com a

pesca à linha do bacalhau e com as fainas agro marítimas da Ria de Aveiro, com destaque para as diversas artes de pesca

da lagoa. O Museu possui ainda uma vastíssima coleção de arte e também a maior coleção de conchas do país, bem como

uma coleção de algas marinhas. Prosseguiremos a visita ao Navio-Museu Santo André (visita), um polo do Museu

Marítimo de Ílhavo. Continuação em direção a Ovar. Almoço no Restaurante Oxalá. De tarde, visita panorâmica da

cidade Ovar. Continuação para Válega e visita desta pequena aldeia. Prosseguiremos a visita ao Museu Etnográfico de

Válega, tendo sido criado com recolhas realizadas pelo Grupo de Folclore da freguesia. Tem como missão identificar,Válega, tendo sido criado com recolhas realizadas pelo Grupo de Folclore da freguesia. Tem como missão identificar,

estudar, recolher conservar, salvaguardar e divulgar o património cultural da vila Válega.

No fim da visita, prosseguiremos para Aveiro. Chegada ao Hotel Moliceiro 4*. Check-in e distribuição dos quartos.

Jantar no Restaurante Sal Poente. Regresso ao hotel e alojamento.

2º Dia - Aveiro / Sta Maria da Feira / Anadia / Lisboa2 Dia - Aveiro / Sta. Maria da Feira / Anadia / Lisboa

Pequeno-almoço e visita à cidade de Aveiro, ligada ao mar não só pela sua proximidade, mas também devido à sua Ria

que se estende com os seus canais por várias ruas da cidade. Começaremos pelo Museu de Aveiro (visita).

Prosseguiremos para o Museu de Arte Nova (visita). Mais do que repor o ambiente ornamental de uma habitação Arte

Nova, este núcleo museológico pretende levar o visitante a refletir sobre os pressupostos da revolução estética que a Arte

Nova proporcionou, encontrando aí uma oportunidade para melhor compreender os reflexos deste movimento que ainda

se aplicam na atualidade. Prosseguiremos para Santa Maria da Feira. Almoço no restaurante Adega Monhé, com o

famoso cozido no pão.

De tarde, continuação em direção a Sangalhos. Chegada e visita ao Aliança Underground Museum com degustação de

flute de espumante Aliança.

A Aliança foi fundada há mais de 75 anos, em 1927, por 11 associados liderados por Domingos Silva e Ângelo Neves,

em Sangalhos, na região Demarcada da Bairrada. Desde logo a empresa começou a exportar para o Brasil, África e

Europa, sendo hoje, quer em Portugal quer nos cerca de 60 países para onde exporta 50% da sua produção, sinónimo de

vinhos espumantes e aguardentes de qualidade A Aliança cresceu e modernizou se organizando se numa estrutura devinhos, espumantes e aguardentes de qualidade. A Aliança cresceu e modernizou-se, organizando-se numa estrutura de

Grupo. A forte aposta na qualidade levou a empresa a adquirir Quintas nas principais regiões como o Alentejo, Dão,

Douro, Bairrada e as Beiras, explorando cerca de 500 ha. de vinhas.

No fim da visita, regresso a Lisboa, com paragens técnicas pelo caminho.



Lazer e Tempos Livres Rota do Bacalhau - Costa de Prata - Aveiro

VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): € 202,00;                Suplemento Individual: € 36,00.
Outros Sócios Auxiliares:                                                                € 252,00;               Suplemento Individual: € 36,00.

Débito poderá ser fracionado em 4 vezes, em 25 de maio, 24 de junho, 25 de julho e 25 de agosto de 2016.
Débito único em 25 de maio de 2016.

Diversos

Incluído:

 Transporte privativo em autocarro de turismo, consoante percurso descrito em “itinerário detalhado”;

 Acompanhamento de Guia Intérprete Oficial durante toda a viagem;

 1 Noite de estada no Hotel Moliceiro 4*, com pequeno-almoço incluído;

 Regime pensão completa (desde o almoço do 1º dia até ao almoço do 2º dia) num total de 3 refeições com
bebidas incluídas;

 Todas as visitas mencionadas no itinerário com entradas incluídas;

 Seguro de viagem – Multiviagens Portugal;

 Taxas de serviço, hoteleiras e Iva em vigor à data de 05/12/2015.

Não incluído:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente itinerário e extras de caráter
pessoal (ex. bagageiros, telefonemas, bar, mini bar, lavandaria, etc.) e refeições não mencionadas;

 G tifi õ i t i t Gratificações a guias e motorista.

Desistências:

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Despesas,
acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 20 de abril e até às 24:00 do dia 6 de maio de 2016.

A 10 de maio 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.

Organização Técnica: TRYVEL Lda. | Av. Duque de Loulé, 72 – 3º, 1050-091 Lisboa | NIF: 
510696678 | RNAVT: 4018 | Reg. Comercial: 510696678 | Cap. Social: €30.00.

FICHA DE INSCRIÇÃORota do Bacalhau FICHA DE INSCRIÇÃORota do Bacalhau 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000031734

