
Lazer e Tempos Livres

Programa 6 a 10 de setembro de 2017           BERLIM

VIAGENS / NORTE

6 SET – PORTO/LISBOA – BERLIM
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e
partida com destino a Berlim. Chegada e encontro com o guia acompanhante. Chegada ao hotel. Jantar e
alojamento. Para um primeiro contacto com a cidade, partida após o jantar para uma visita noturna de
Berlim, conhecendo o Bairro Judeu, cenário da trágica “Noite dos Cristais” durante a época hitleriana, o
Bairro Governamental com o Reichstag (parlamento alemão), a Porta de Brandemburgo iluminada e a
Potsdamer Platz, o grande centro de Berlim depois da queda do muro.

7 SET – BERLIM “Divertida e Alegre”
Pequeno-almoço. Partida para visita panorâmica da cidade, Porta de Brandemburgo, a Igreja
comemorativa do Kaiser as animadas Unter-den-Linden e Kurfurstendam o Fórum de Federico II acomemorativa do Kaiser, as animadas Unter den Linden e Kurfurstendam, o Fórum de Federico II, a
Torre da TV, a Gendamenmarket, Alexander Platz, o centro de Berlim oriental e o Check-point Charlie,
um posto militar entre a Berlim Ocidental e Oriental durante a Guerra Fria. Continuação para a Potsdamer
Platz, que renasceu das cinzas da II Grande Guerra e é o novo centro dinâmico, uma joia da arquitetura
moderna, o edifício da Filarmónica, considerada uma das dez melhores orquestras da Europa e a Coluna
da Vitória. De seguida, embarque para um Passeio de Barco pelo rio Spree, admirando a Ilha dos
Museus, o Bairro de S. Nicolas, o Reichstag, etc. Almoço em restaurante local. Resto do dia livre. Jantar
e alojamento.

8 SET – BERLIM
Pequeno-almoço. Visita do Museu de Pérgamo, localizado na ilha dos Museus de Berlim. O seu projeto
foi desenhado por Alfred Messel e L d ig Hoffmen q e se inspiraram no Altar de Pérgamo para ofoi desenhado por Alfred Messel e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram no Altar de Pérgamo para o
planear. A sua construção demorou cerca de vinte anos, tendo tido início em 1910 e fim em 1930. Aqui
encontra uma das coleções de arte antiga mais importante do mundo, com peças valiosas. Aqui se
destacam o fabuloso Altar de Pérgamo, a Porta de Ishtar e a Fachada de Mshatta. Almoço em
restaurante local. Resto da tarde livre. Jantar e alojamento.

9 SET – BERLIM
Pequeno-almoço. Partida para uma excursão a Potsdam, onde Atlee, Truman e Estaline, em 1945,
decidiram o destino da Alemanha. Tempo livre nesta cidade que acolheu os reis da Prússia no século
XVIII para passear pela sua parte central também conhecida como o Bairro dos Holandeses, etc.
Visitaremos o interior de um dos Palácios e os Jardins do Palácio de Sanssouci, antigo palácio de verão, g p
de Frederico o Grande, rei da Prússia. É frequentemente descrito como um rival do Palácio de Versalhes,
embora ostente um estilo mais rococó e seja menor; é notável pelos numerosos templos e outras
construções de jardim do seu parque. Foi totalmente mantido com o devido respeito à sua importância
histórica e aberto ao público. Sanssouci e os seus extensos jardins foram classificados como Património
Mundial da Humanidade em 1990, sob a proteção da UNESCO. Breve tempo livre na cidade de Potsdam
com almoço em restaurante local e regresso a Berlim. Jantar numa cervejaria típica e alojamento no
hotel.

10 SET – BERLIM – LISBOA/PORTO
Pequeno-almoço. Conforme o horário de voo, possibilidade de tempo livre até ao transfer para o
aeroporto Formalidades de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de origem via umaaeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de origem, via uma
cidade europeia. FIM DA VIAGEM.

6 SET – Voos de ida

De Lisboa TP 538 LIS BER 09:1013:40

Do Porto LH 1795+LH 2044 OPO MUC+ MUC BER 11:3015:15 + 16:0017:05

10 SET V d10 SET – Voos de regresso

Para Lisboa TP 533 BER LIS 14:2517:05

Para Porto LH 199+LH 1180 BER FRA + FRA OPO 18:451955 + 21:1022:55



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2): €1.020,00; Suplemento Q.S. (x1): €160,00.Custos Q.D. (x2): €1.020,00; Suplemento Q.S. (x1): €160,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2): €1.120,00; Suplemento Q.S. (x1): €160,00.

Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica TAP de Lisboa e LH do Porto – Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível incluídas;  
 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis de categoria 4*;
 C fi d P k I Al d Pl t 4*

us os

 Confirmado Park Inn Alexander Platz 4*;
 7 Refeições (3 jantares no Hotel regime buffet) + 3 almoços em restaurantes locais, com menus de grupo pré-

determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais, e um 
jantar especial numa cervejaria típica berlinense com 1 cerveja incluída;   

 Guia acompanhante Special Tours;
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa; 
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme 

apólice;
 Assistência nas formalidades de check-in no dia da partida por Flash Viagens;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; Assistência nas formalidades de check-in no dia de regresso pelo Guia;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa.

Os preços não incluem:
 Refeições não mencionadas e bebidas às refeições;
 Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
 Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

O débit ã f t d 6 t õ di 25MAI 23JUN 25JUL 25AGO 25SET 25OUT d 2017Os débitos serão efetuados em 6 prestações nos dias 25MAI, 23JUN, 25JUL, 25AGO, 25SET e 25OUT 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.

Os interessados devem inscrever-se até 28 de abril de 2017.
A 3 de maio 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=A000000000034104

