
Lazer e Tempos Livres

Programa 6 a 10 de maio de 2017           PICOS DA EUROPA

6 MAI – PORTO / SALAMANCA (350 km)
Saída às 08h00 de local a indicar e viagem por Albergaria A25 Vilar Formoso (pausa) Ciudad Rodrigo e

VIAGENS / NORTE

Saída às 08h00 de local a indicar e viagem por Albergaria, A25, Vilar Formoso (pausa), Ciudad Rodrigo e
Salamanca. Instalação no hotel, almoço, jantar e alojamento.
Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em monumentos da Idade Média, do Renascimento
e das épocas Clássica e Barroca. Ao início da tarde, iniciamos visita panorâmica de meio-dia, com guia
local, para visitar esta impressionante cidade e do qual destacamos a Catedral (entrada incluída), o
Palácio de La Salina, o Palácio de Anaya, o Palácio de Monterrey, a Casa das Conchas, o Convento das
Dueñas, a Torre do Clavero, o Museu Diocesano, o Museu Catedrático, o Museu Universitário e o
Convento de San Estevan, bem assim como toda a zona histórica, na qual se inclui a sua Plaza Maior, a
sua maior referência.

7 MAI – SALAMANCA / ZAMORA / LAGO SANABRIA / LEON (210 km)( )
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Zamora, cidade onde decorreu a conferência que reuniu
Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, para discutirem a independência de Portugal e
estabelecer a paz entre os reinos de Portugal e Leão. Breve panorâmica da cidade de Zamora, que tem a
maior acumulação de edifícios e restos românicos da Europa, com especial destaque para a catedral, o
castelo e as suas muralhas. Almoço em restaurante local. De tarde, prosseguimento até Leon. Chegada,
instalação no hotel, jantar e alojamento. Resto de tarde livre.
Leon, que se destaca pela sua Catedral do século XIII, uma das joias do gótico clássico espanhol com os
seus belíssimos vitrais, a Colegiata de San Isidoro, a Casa de Botines - obra neogótica de Gaudi e a
Praça Maior, de estilo barroco, que apresenta como ex-libris a Casa Consistorial, mais conhecida como
Balcon de la Ciudad.

8 MAI – LEON / OVIEDO / CANGAS DE ONIS / COVADONGA (208 km)
Após o pequeno-almoço, saída em direção a Oviedo, cidade universitária e capital cultural e comercial
das Astúrias, fundada no ano de 700 por dois monges na colina Ovetu. No século IX tornou-se a base de
Afonso II e a residência da realeza de Astúrias-Leon. Também foi palco importante do Renascimento
espanhol do século XVIII e, mais tarde, de uma das maiores derrotas de Franco durante a Guerra Civil
Espanhola. Visita com guia local à sua Catedral, com panorâmica da cidade e passeio de orientação pelo
centro da cidade. Almoço em restaurante local. De tarde, seguiremos para Cangas de Onis, uma das
entradas para os Picos da Europa, onde Pelayo, um nobre visigodo do século VIII e o primeiro herói da
reconquista, instalou a sua corte. Continuação para Covadonga. Visita à famosa Santa Cueva (onde se
encontra enterrado o Rey Don Pelayo), Santuário-Basílica neo-românico, construído entre 1886 e 1901 e
que se ergue no local da histórica vitória de Pelayo, em pleno Parque Nacional dos Picos da Europa.
Diz-se que estas belas montanhas receberam o seu nome da boca dos marinheiros, para quem
constituíram o primeiro sinal da terra pátria. O Parque Nacional dos Picos da Europa, um dos maiores
parques naturais da Europa devido à sua superfície, cobre três regiões: Astúrias, Cantábria e Castela e
Leão.
Instalação no hotel, jantar e alojamento.
OBS – Devido à pouca oferta hoteleira, o local de alojamento pode ser alterado para os arredores.

9 MAI – COVADONGA / POTES / VALLADOLID (297 km)
Após o pequeno-almoço, saída para visita o mais completa possível em função do tempo, com guia local,
aos Picos da Europa via Desfiladeiro de la Hermida para Potes pequena cidade antiga com velhasaos Picos da Europa, via Desfiladeiro de la Hermida, para Potes - pequena cidade antiga com velhas
casas adornadas com varandas ao longo do rio. É o principal centro da zona oriental dos Picos da
Europa, situando-se no largo do Vale de Liébana. Visita do Monastério de Liébana, entradas incluídas e
continuação para Fuente Dé. Subida de teleférico incluída, até aos 1823 metros. Desde a estação
superior vislumbra-se uma paisagem de rara beleza do Parque Nacional de Liébana e das Altas
Cordilheiras. Regresso a Potes para almoço em restaurante local. Continuação para Valladolid. Chegada
e instalação no hotel, jantar e alojamento.

10 MAI – VALLADOLID / PORTO (410 km)
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Manhã livre para descobrirmos o encanto e beleza desta cidade,
após dias intensos nas Astúrias. De tarde, iniciamos a nossa viagem pela autovia de castilha A62 em
di ã Vil F ( ) A25 h d fi d di P tdireção a Vilar Formoso (com pausa no percurso), A25 e chegada ao fim do dia ao Porto.

NOTA: Caso haja um número de associados que o justifique, haverá possibilidade de se efetuar uma
ligação Lisboa-Coimbra-Lisboa para junção de todo o grupo.



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2): € 465,00; Suplemento Q.S. (x1): € 105,00.

P ó i ili

Custos
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2): € 500,00; Suplemento Q.S. (x1): € 105,00.

Os preços incluem:
 Autocarro de turismo para todo o percurso de Porto a Porto conforme itinerário; 
 Estadia conforme programa em quarto duplo com alojamento e pequeno-almoço (buffet continental) em hotéis 4*;
 Pensão completa (almoço do 1º dia ao almoço do 5º dia), com menus de grupo pré-determinados de acordo com a 
gastronomia local, com pratos fixos, com jantares realizados nos hotéis, e os almoços realizados em restaurantes locais 
e ou hotéis incluindo bebidas (água e ou vinho) e café;e ou hotéis, incluindo bebidas (água e ou vinho) e café;
 Delegado acompanhante Flash Viagens;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário com Guias locais em língua espanhola;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme 
apólices que juntamos em anexo;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com a programação Europa.

Os preços não incluem:
 Refeições não mencionadas;
 Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
 T d ã ti d id t ifi d i l íd Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Os débitos serão efetuados em 3 prestações, nos dias 24MAR, 24ABR e 25MAI de 2017.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa de Reserva e eventuais
custos que o operador turístico venha a imputar.

Inscrições reabertas até 21 de abril.
A 24 do mesmo mês 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://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033791

