LAZER E TEMPOS LIVRES

Viagens
- TOMAR E COIMBRA 12 e 13 de março 2022

Tomar e os Templários, Coimbra dos estudantes, Coimbra do
Mondego, Coimbra dos amores de Pedro e Inês.
12 março - sábado - Lisboa / Tomar / Jantar e Fados / Coimbra
▪ Concentração às 07h00 em local a determinar e partida em autocarro
pela autoestrada do Norte. Paragem para pequeno-almoço livre e
continuação até Tomar.
▪ Chegada e visita orientada à Igreja de Santa Maria do Olival, onde se
encontram os túmulos de vários templários, entre os quais o de Gualdim
Pais, o primeiro mestre, morto em 1195.
▪ Continuação para a visita orientada do Museu dos Fósforos.
▪ Segue-se a visita à Olaria de São Francisco onde se pode ver trabalhar
as peças por artesãos locais.
▪ Almoço na Típica Taverna Antiqua que nos vai transportar ao tempo
dos Templários. Num ambiente totalmente recriado, com grande detalhe,
degusta-se uma refeição com todos os preceitos medievais, desde as
louças e os talheres até à iluminação, decoração e à indumentária de
todos os intervenientes no serviço. Tudo isto apimentado com
performances e música ao vivo, que tornarão a experiência o mais
realista possível.
▪ Após o almoço início da visita guiada do Convento de Cristo, Igreja de
São João Baptista e Sinagoga de Tomar.
▪ Continuação para Coimbra. Instalação no Hotel.
▪ Saída para Jantar no Restaurante O Trovador.
▪ No final do jantar espetáculo de Fados de Coimbra.
▪ Regresso ao hotel. Alojamento.

13 março – domingo - Coimbra / Mealhada / Quinta das Lágrimas /
Lisboa
▪ Pequeno-almoço no hotel. Saída com guia local para visita de Coimbra
incluindo a Universidade e Biblioteca Joanina e Museu Machado de
Castro.
▪ Continuação para Almoço de Leitão no Restaurante Manuel Júlio.
▪ De tarde seguimos para a Quinta das Lágrimas. Visita guiada aos
magníficos jardins e Palácio. Após a visita pequeno lanche no anfiteatro ou
na tenda (consoante as condições atmosféricas).
▪ Ao final da tarde início da viagem de regresso a Lisboa em autocarro.
▪ Chegada e fim da viagem.

Importante

❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá
comunicar e articular diretamente com a AF VIAGENS E TURISMO.
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Inscrições

Custos

• Inscrições abertas até 24 de janeiro de 2022.
• A 26 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições
forem consideradas.
✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:
Quarto Duplo (por pessoa): 280,00€ | Suplemento Single: 32,00€.
✓ Preços para outros Convidados:
Quarto Duplo (por pessoa): 300,00€ | Suplemento Single: 32,00€.

Pagamento

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 4 prestações, em 31 de janeiro (duas),
em 25 de fevereiro e 25 de março de 2022.
▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado em 25 de fevereiro de 2022.

▪ O pagamento será efetuado diretamente à Agência AF VIAGENS E
TURISMO, por débito direto ou transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50.0036.0546.9910.00007128.2.
▪ A documentação necessária ao pagamento será processada após confirmação
da inscrição.
▪ 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, caso não se
consiga substituição em tempo útil.

Diversos

❖ Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s)
monumento(s), será (sempre que exequível) substituída por outra, de acordo
com informações que serão prestadas localmente (guia).
❖ Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar:
Ubaldino Morgado: 963 194 528 / Email: ubaldinomorgado@hotmail.com e
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.
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Condições

Os preços incluem:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Transporte em autocarro no percurso indicado.
Portagens, parques e despesas de motorista.
Alojamento no Hotel D. Inês (ou similar), em quartos com casa de banho
privada.
Almoço na Taverna Antiqua recriando tempos medievais e dos Templários.
Visita com guia local a Tomar incluindo Convento de Cristo, Igreja de São João
Batista e Sinagoga (entradas incluídas).
Visita Orientada na Igreja de Santa Maria do Olival.
Visita Orientada no Museu dos Fósforos. Visita à Olaria de São Francisco.
1 Jantar no Restaurante O Trovador. Espetáculo de Fados de Coimbra.
Visita com guia local da Universidade e Biblioteca (entradas incluídas).
Visita com guia local do Museu Machado de Castro (entrada incluída).
Almoço de Leitão no Manuel Júlio. Bebidas no almoço.
Visita guiada dos Jardins da Quinta das Lágrimas.
Visita guiada do Palácio da Quinta das Lágrimas. Lanche na Quinta das
Lágrimas.
Acompanhamento por delegado da viagem AF Viagens e Turismo durante
toda a viagem.
Seguro de viagem com cobertura Covid para o participante.
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

Os preços não incluem:
➢ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no
presente programa e extras durante a estadia, tais como bebidas não
mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.
Covid19/ Conforme as normais oficiais à data:
- É necessário a apresentação do Certificado de vacinação;
- Serão salvaguardadas as condições de higienização e distanciamento conforme normas DGS.

O Clube Millenniumbcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer durante esta
viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que
possam pôr em risco a sua segurança).
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