
Lazer e Tempos Livres

11 a 16 de Março ANDORRA - FÉRIAS NA NEVE
Praticantes de Ski

VIAGENS / NORTE

Dia 11 (Domingo) – PORTO-LISBOA – BARCELONA - ANDORRA
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em avião da
TAP com destino a Barcelona. Formalidades de desembarque, assistência pelos representantes locais e
transporte em autocarro privado para Andorra. Instalação e alojamento no Hotel escolhido.

Dia 12 (Segunda) a 15 (Quinta) – ANDORRA (VALLNORD OU GRANDVALIRA)
Estadia no hotel em regime de Meia Pensão. Dias livres para a prática de Ski alpino (os forfaits estão
incluídos para 4 ou 6 dias).

Dia 16 (Sexta) – ANDORRA – BARCELONA – LISBOA-PORTO

Programa

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte em autocarro privado para o
aeroporto de Barcelona. Formalidades de embarque e partida em avião da TAP com destino a Lisboa e
Porto.

Preços para sócios efetivos e auxiliares:
Vallnord – Hotel Magic La Massana ****

Preço por pessoa em alojamento Duplo: € 655,00
Triplo: € 645,00
Single: € 765,00

Custos

Single: € 765,00
Grandvalira – Hotel Himalaia Soldeu ****
Duolo: € 720,00
Triplo: € 710,00
Single: € 840,00

NOTA: Os participantes poderão prolongar a estadia até 7 noites com ajustamento de preço.

Inclui:
Voos TAP para Barcelona; Transfer do aeroporto a Andorra e regresso; 5 noites em regime de meia

ã 4 di d f f it d i ( d i t l t d € 20 00pensão; 4 dias de forfait; seguro de viagem (para o seguro de pistas suplemento de € 20,00 por pessoa;
taxas de aeroporto.

O débito será efetuado em 2 prestações, a 23 de Março e 24 de Abril.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 15 até às 24:00 de 27 de Fevereiro.

A 01 de Março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

As inscrições são limitadas e serão efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.

Diversos
ç p g

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer 
com qualquer  dos participantes durante esta viagem.

Lazer e Tempos Livres INSCRIÇÕES FECHADAS


