
Lazer e Tempos Livres/Sul VISEU – A cidade das Sete Torres 

23 a 25 de Março                                  Pedrogão Grande – Lago do Cabril – Viseu – Póvoa
Dão - Caramulo – Barragem Aguieira

Programa 1º Dia - 23 Março - Lisboa / Pedrogão Grande (CIT) / Lago do Cabril / Viseu

Concentração em Sete Rios, às 07:30, junto ao Jardim Zoológico. Partida em autocarro de turismo até 
A i l R t t Pô d S l (G lã L it C fé 1 S d 1 b l )Aveiras e pequeno-almoço no Restaurante Pôr do Sol (Galão, Leite ou Café, 1 Sandes ou 1 bolo). 
Continuação para Pedrogão Grande e visita guiada ao Centro de Interpretação Turística.
Após a visita, almoço no Restaurante Sabores da Montanha no Hotel da Montanha. De tarde, continuação da 
viagem até Viseu. Chegada e instalação no Hotel Grão Vasco 4****. Jantar e alojamento.

2º Dia - 24 Março - Viseu / Póvoa Dão / Viseu

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade. O que se avista em primeiro lugar são as torres da 
Igreja da Misericórdia e da Sé Catedral. Segue-se o Centro Histórico, onde se inclui os vestígios da antiga 
Muralha Romana e a antiga judiaria. Após a visita, continuação para Póvoa Dão. A aldeia da Póvoa  Dão       
é um dos mais antigos povoados da freguesia de Silgueiros, a maior do concelho de Viseu, atravessada por 
uma via Romana que integra as Rotas Romanas do Dão. Almoço no Restaurante Póvoa Dão.
De tarde, regresso a Viseu e visita ao Museu Grão Vasco “ex-libris da cidade”.
Ao final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – 25 Março - Viseu / Caramulo / Barragem Aguieira / Lisboa3 Dia 25 Março Viseu / Caramulo / Barragem Aguieira / Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Serra do Caramulo apreciando a deslumbrante paisagem com visita 
guiada ao Museu de Arte e do Automóvel. Continuação da viagem para a magnífica Barragem da Aguieira e 
almoço no Restaurante do Hotel Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa.
Após o almoço, regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso. Chegada a Sete Rios e fim da viagem e dos 
nossos serviços.

O programa inclui:

Transporte em autocarro de turismo no percurso indicado;
2 noites de alojamento no Hotel Grão Vasco 4**** em quartos duplos ou singles com casa de banho privada;
Pensão completa do pequeno-almoço do 1º dia ao almoço do 3º dia;
Bebidas nas refeições (água, vinho, refrigerantes e café);
Visitas conforme itinerário;
Entradas: Centro Interpretação Turística, Museu Grão Vasco, Museu do Caramulo;
Acompanhamento por delegado da nossa organização durante toda a viagem;
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva à taxa em vigor (24/11/2011);
Seguro Multiviagens Portugal.
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 229.50; Suplemento Single: € 36.00.
Outros sócios auxiliares:

Custos

Quarto Duplo (x2) € 254,50; Suplemento Single: € 36.00.

Pagamento único a 23 de Março.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 20,00, 

a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo
Operador NewFlight, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09:00 de 20 de Fevereiro e até às 24:00 do dia 02 de Março.

A 08 de Março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Diversos

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.

VISEU INSCRIÇÕES FECHADAS


