
Lazer e Tempos Livres

Programa

22 e 23 de outubro de 2016 DOURO - Montes Pintados

22 OUT (Sábado)
07h00 P ti i t d Li b b Alf d 07h00 ó i Ch d

VIAGENS / NORTE

Programa 07h00 Para os participantes de Lisboa, embarque no Alfa das 07h00 a expensas próprias. Chegada ao 
Porto às 09h45.

10h00 Saída do Porto em direção à Régua continuando pela margem esquerda do Rio Douro até à 
Quinta do Panascal – áudio-tour e prova de vinhos;
Continuação contemplando os vinhedos no Vale do Rio Torto no caminho para Ervedosa do 
Douro.

13h30 Almoço;
Continuação por São João da Pesqueira até ao Miradouro de São Salvador do Mundo – paragem 
e visita;
Continuação atravessando o Rio Douro na Barragem da Valeira e descendo para Ribalonga em 
direção ao Tua com paragem e contemplação dos seus vinhedos e olivais em escadaria até aodireção ao Tua, com paragem e contemplação dos seus vinhedos e olivais em escadaria até ao 
Douro;
Continuação por Vila Real com passagem por Alijó;
Check-in no hotel.

19h45 Saída para jantar;
Jantar Temático: “Hino a Baco” – jantar acompanhado por música instrumental ao vivo;
Alojamento.

23 OUT (Domingo)
09h00 Check-out e visita ao Parque Natural do Alvão com circuito passando por Borbela, Relva, 
Barragem do Alvão Lamas de Ôlo Anta até à aldeia de Bobal – pequena visita; Segue-se por CavernelheBarragem do Alvão, Lamas de Ôlo, Anta até à aldeia de Bobal pequena visita; Segue se por Cavernelhe

até Fisgas de Ermelo – paragem e contemplação;
Continuação pelo Vale da Campeã até Tabuadelo – Fontes.

13h00 Almoço;
Saída em passeio panorâmico pelos vinhedos do Douro até Loureiro com paragem no Miradouro 
de Loureiro;
Continuação pela Régua, seguindo até ao Miradouro de S. Leonardo de Galafura – interpretação 
da paisagem; 
Regresso à origem.

Este programa associa as cores quentes do Outono em que se transformam os Vinhedos do Douro nesta altura dop g q q
ano, à música e ao vinho. Conjugar estas três partituras, é a nossa proposta aos visitantes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
1º DIA
Almoço no restaurante “Toca da Raposa” em Ervedosa do Douro
Pão regional e azeitonas ao alho; Degustação de azeite;
Sopa de legumes;
Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão;
Vinho regional, sumos e águas;
Pudim de Tawny Poças Júnior ou fruta e caféPudim de Tawny Poças Júnior ou fruta e café.
Jantar Temático Hino a Baco no restaurante “O Costa” em Vila Real
Entradas regionais; Sopa de legumes;
Fralda de vitela assada no forno;
Vinho regional, sumos e águas;
Doce ou fruta e café ou chá;
Animação: Música instrumental ao vivo (recital com viola e violino).

2º DIA
Almoço no restaurante “Hermínia do Marão” em Tabuadelo, Fontes
Entradas de fumeiro; Sopa de legumes;Entradas de fumeiro; Sopa de legumes;
Cabrito serrano assado no forno de lenha, com batatas assadas e arroz de forno;
Vinho do lavrador;
Sumos e águas;
Doce ou fruta e café.
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 205,00; Suplemento Single: € 19,50.

P t ó i ili

Custos
Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 255,00; Suplemento Single: € 19,50.

Os preços incluem:
 Organização do Roteiro;
 Animação com música instrumental ao vivo;
 Acompanhamento com guia cultural;
 3 Refeições;
 Visita à Quinta do Panascal com degustação de vinhos;
 Seguro de viagem; Seguro de viagem;
 Transporte em autocarro de turismo;
 Alojamento no Hotel Mira Corgo ****, ou similar.

Os preços não incluem:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados
durante a estadia, tais como bebidas não mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

NOTAS
 O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados

como previstos ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não
aconselhável para 3 adultos) Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos os reservados para osaconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os
circuitos serão sempre do tipo Standard. Se o preço for inferior, daremos uma prenda ao grupo (individual ou
colectiva);
 Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será - sempre que possível -

substituída por outra, de acordo com informações que serão prestadas localmente pelo guia.

Os débitos serão efetuados em 3 prestações, em agosto, setembro e outubro de 2016.

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 Vita Viagens, caso não
se consiga substituição em tempo útil.se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições reabertas até 22 de julho de 2016.
A 27 de julho informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032478

