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Agenda das Viagens para 2017 

Procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos nossos Associados, damos a conhecer a 

AGENDA DAS VIAGENS do CLUBE para 2017. 

 

Os Programas escolhidos podem sofrer alterações, nomeadamente nos valores, datas e locais a 

visitar. Oportunamente serão divulgados, no site do Clube, os Programas detalhados. 

 

A presente AGENDA não serve de ficha de inscrição para qualquer das viagens indicadas. 

 

Se estiver interessado em saber mais detalhes, os contatos do Clube encontram-se em rodapé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAGENS 2017 

FEIRA DO FUMEIRO – 11 a 12 de fevereiro de 2017 

Em regime PC, visita a Boticas, Chaves, Vinhais e Romeu. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 185,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  2 Prestações). 

AÇORES – 27 a 30 de abril de 2017 

Em regime PC, visitando as ilhas de S. Miguel e Terceira. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 785,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  4 Prestações). 

SICÍLIA – 7 a 14 de maio de 2017 

Em regime PC, iremos visitar Palermo, Segesta, Trapani, Agrigento,  

Catânia, Vulcão Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Messina e Cefalu. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 1.470,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  8 Prestações). 

PICOS DA EUROPA – 6 a 10 de maio de 2017 

Em regime PC, passando por Salamanca, Zamora, Leon, Oviedo,  

Cangas de Onis, Covadonga, Potes e Valladolid. 

 

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 465,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  3 Prestações). 

NORTE 



Lazer e Tempos Livres 
 

Agenda das Viagens para 2017 

NORTE 

IRÃO – 6 a 15 de maio de 2017 

Em regime PC, serão percorridas diversas cidades representativas do antigo Império 

Persa, passando por Teerão, Kashdan, Abyaneh, Isfahan, Naien, Shiraz e Persépolis. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 2.500,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  11 Prestações). 

IRLANDA – 8 a 15 de julho de 2017 

Em regime PC, visitando Dublin, Kilkeny, Limerik, Penhascos Moher, Galway, 

Kylemore, Sligo, Calçada dos Gigantes e Belfast. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 1.550,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  10 Prestações). 

BERLIM – 11 a 15 de setembro de 2017 

Em regime PC, que inclui uma visita à cidade de Postdam, que fica perto de Berlim, 

podendo aí visitar o Palácio de Sanssouci. 

 
Preço previsto para Sócios Efetivos: € 1.000,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  6 Prestações). 

CRUZEIRO NO MEDITERRÂNEO – 23 a 30 de setembro de 2017 

Em regime PC, partindo de Barcelona e aportando a Marselha, Nice, La Spezia 

(Florença), Civitavechia (Roma) e Nápoles. 

   

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 1.150,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  10 Prestações). 

TAILÂNDIA – 15 a 27 de outubro de 2017 

Em regime PC, efetuando uma visita a Bangkok e depois à área turística que a  

envolve, Triângulo Dourado, Chiang Rai, Chiang Mai e Puket. 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: € 3.145,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  11 Prestações). 

VIETNAME – 8 a 20 de novembro de 2017 

Em regime PC, percorrendo este país de norte a Sul e visitando Hanói, Halon, Danag,  

Hoi Han, Hue e Saigão. 

 
Preço previsto para Sócios Efetivos: € 2.400 em Duplo  

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  11 Prestações). 

CRUZEIRO TRANSATLÂNTICO ATÉ À ARGENTINA – 10 a 29 de novembro de 2017 

(inclui 3 dias de estadia em Buenos Aires) 

Cruzeiro em regime PC, visitando Funchal, Tenerife, Salvador, Rio de Janeiro e  

Buenos Aires (MP). 

  

Preço previsto para Sócios Efetivos: desde € 2.120,00 em Duplo 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação -  11 Prestações). 
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ALENTEJO – 25 e 26 de março de 2017 (2 dias) 

Elvas com o foco principal no Forte da Nossa Senhora da Graça, fortificação Património da 

Unesco desde 2012. Olivença, memória dos 600 anos em que foi Portuguesa. Vila Viçosa, 

com o Palácio Ducal e o Museu da Caça. Visita à Adega Vila Santa de J. Portugal Ramos.  

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 229,00 

(possibilidade de pagamento em 4 Prestações) 

BADOCA SAFARI PARK – 8 de abril de 2017 (1 dia) 

Parque com 90 hectares no Alentejo que integra 450 animais selvagens de 70 espécies 

diferentes. Um dia para apreciar a vida selvagem e que será uma ótima oportunidade  

para a convivência entre avós e netos. Almoço incluído. 

 

Preço previsto para Sócios: € 55,00  |  Crianças dos 3 aos 10 anos: € 27,50. 

ROTA DO VINHO VERDE – 29 de abril a 1 de maio de 2017 (3 dias) 

Visita à cidade de Braga, Monção com o Palácio da Brejoeira, Melgaço e a Festa do Vinho 

Verde. Passagem por Valença para visitar o Museu da Fronteira, a Torre de Menagem e o 

Museu do Cinema, antes de apreciar a paisagem no miradouro do Santuário de Santa 

Luzia para abrir o apetite para um repasto tipicamente minhoto no Restaurante Camelo em 

Santa Marta de Portuzelo. 

 

Preço previsto para Sócios: € 362,00 (possibilidade de pagamento em 6 Prestações). 

CRUZEIRO NO MEDITERRÂNEO – 13 a 21 de maio de 2017 (9 dias) 

Com partida e chegada a Génova, teremos escalas em Marselha (França), Mahon 

(Minorca-Espanha), Cagliari (Sardenha-Itália), La Valleta (Malta), Messina (Sicília-Itália) 

e Nápoles (Itália). O programa inclui a visita da cidade de Génova e da cidade de Milão 

com refeições e dormida em Milão incluídas. 

 

Preço previsto para Sócios em Camarotes Duplos Vista Mar: € 1.350,00; 

Camarote Duplo Vista Mar Com Varanda: € 1.500,00 

(possibilidade de pagamento em 11 Prestações). 

ALDEIAS DE XISTO – 27 e 28 de maio de 2017 (2 dias) 

Por aldeias típicas do interior centro inseridas no projeto “Aldeias de Xisto”, que 

pretende proteger, para restaurar e difundir o Património Nacional. O Piódão nos 

socalcos da Serra do Açor e as Fragas de S. Simão e da Pena proporcionam 

paisagens de rara beleza. A gastronomia da região não vai faltar. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 200,00 

(possibilidade de pagamento em 4 prestações). 

SUL DE ITÁLIA/COSTA AMALFITANA – 10 a 17 de junho de 2017 (8 dias) 

Região de Itália fora dos grandes roteiros turísticos em que a arte e a história 

predominam, mas que nos apresenta paisagens de rara beleza em que o mar e a serra 

se abraçam através do casario típico da região. Praias tranquilas e convidativas, no 

sopé de elevadas escarpas, proporcionam vistas maravilhosas. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 1.500,00 

(possibilidade de pagamento em 8 Prestações). 

https://www.google.pt/search?q=forte+da+gra%C3%A7a+em+elvas&biw=1280&bih=929&tbm=isch&imgil=OuJ6Ft27WUPFDM;AAAAAAAAAAABAM;http%3A%2F%2Fwww.dn.pt%2Fartes%2Finterior%2Fa-historia-de-portugal-dentro-de-muralhas-forte-da-graca-reabre-portas-4896187.html&source=iu&pf=m&fir=OuJ6Ft27WUPFDM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__wsiKdW9iGKkNSwKvo7WgE4eXzO0=&sa=X&ved=0ahUKEwibjvejrtDRAhUHuhQKHXAdCDMQuqIBCHkwDg
https://www.google.pt/search?q=badoca+safari&biw=1280&bih=929&tbm=isch&imgil=lP-shBzpI4AGEM;AAAAAAAAAAABAM;http%3A%2F%2Fwww.parkscout.com%2Fattraction%2Fbadoca-safari-park%2Famusement-park-animal-park-in-santo-andre-setubal&source=iu&pf=m&fir=lP-shBzpI4AGEM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__-ilU8NV_xoui_rEqOB6u9LII850=&sa=X&ved=0ahUKEwiRlO_Br9DRAhWGXhQKHe41CRsQuqIBCHEwDg
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiilLLwsdDRAhWGxxQKHQ4-DpsQjRwIBw&url=http://www.casadexistopiodao.com/a-casa&psig=AFQjCNH8hq2ApKVizhoFiT4Kk3Gtr87pog&ust=1484990238901630
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DE VARSÓVIA A BERLIM - 3 a 11 de julho de 2017 (9 dias) 

Início na capital da Polónia, deslocação a Czestochowa onde poderemos ver a 

devotada “Virgem Negra”. Visitaremos Auschwitz, tenebroso documento da história 

moderna. Cracóvia  e as minas de sal gema de Wieliczka e Wrolaw encerram o circuito 

da Polónia. Na Alemanha estaremos em Dresden, Potsdam e finalmente Berlim onde  

estaremos três dias para apreciar esta maravilhosa cidade.  

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 1.750,00 

(possibilidade de pagamento em 9 Prestações). 

AS VINDIMAS NO DOURO – 22 a 24 de setembro de 2017 (3 dias) 

Vilarinho da Samardã e Favaios com o Museu do Pão e do Vinho. Quinta do Vallado 

para visita à adega, atividade da vindima e prova de vinhos.   

Cruzeiro relaxante no Douro entre a Régua e o Pinhão. Museu do Douro, Mosteiro de 

Santa Maria de Salzedas e Museu do Espumante com degustação, contribuem para 

um fim de semana intenso e diversificado ao qual não faltará a gastronomia da região. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 375,00 

(possibilidade de pagamento em 7 Prestações). 

COLÔMBIA – 5 a 15 de outubro de 2017 (11 dias) 

Partindo de Bogotá, capital do País, visitaremos a zona do café (a Colômbia tem um 

milhão de hectares de cafezais), vilas típicas, lugares sagrados e grandes cidades 

como Medellin, uma das mais antigas da América do Sul. Em Cartagena das Índias, 

localizada junto ao Mar das Caraíbas e emblema do turismo da Colômbia, teremos um 

dia dedicado à praia numa das 27 ilhas do Parque Natural das Ilhas Rosário. Uma 

viagem muito preenchida a um país cheio de História e de belezas naturais. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 3.150,00 

(possibilidade de pagamento em 10 Prestações) 

CUBA – 24 de novembro a 3 de dezembro de 2017 (10 dias) 

À descoberta de Cuba, sempre controversa devido à sua história recente, mas que nos 

apresenta imensas belezas naturais e praias de águas quentes. O seu povo, muito 

caloroso, divertido e acolhedor, proporciona dias inesquecíveis. A visita a Havana, 

Santa Clara e Trinidad (Património da Humanidade) antecipam uns dias de descanso 

numa das suas praias maravilhosas. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 1.800,00 

(possibilidade de pagamento em 9 Prestações). 

FIM DO ANO NA MADEIRA - 30 de dezembro a 2 de janeiro de 2017 (4 dias) 

Uma visita à Pérola do Atlântico para apreciar as suas paisagens deslumbrantes e a 

sua famosa gastronomia. Eira do Serrado, Curral das Freiras, Monte, Camacha, 

Machico, Porto Moniz e Funchal são alguns dos locais a não perder. Como cereja no 

topo do bolo teremos o famoso fogo de artifício na passagem do ano no Funchal. Um 

programa diversificado a não perder. 

 

Preço previsto para Sócios em Duplo: € 900,00 

(possibilidade de pagamento em 9 Prestações). 


