
Lazer e Tempos Livres/Sul

Programa

27 a 29 de Abril (3 Dias)                                  

1º Dia - 27 Abril - Lisboa / Aveiro / San Xenxo

Concentração às 07:30 em Sete Rios, junto ao Jardim Zoológico, e partida às 08:00 em 
autocarro de turismo pela autoestrada do Norte. Paragem para pequeno-almoço livre. 
Continuação para Aveiro. Embarque num típico Moliceiro para uma maravilhosa viagem de 
barco, onde apreciará a beleza das margens da cidade de Aveiro. Após o passeio, visita de 
um dos locais de fabrico dos famosos Ovos Moles onde podemos encontrar uma exposição 
de alguns utensílios utilizados e assistir a um vídeo. No final, prova destes famosos doces 
conventuais. Continuação para almoço no Restaurante Mercado do Peixe. De tarde, 
continuação da viagem até à Galiza. Chegada e instalação no Hotel. Jantar (água e vinho 
incluídos) e alojamento no Hotel 4****.

2º Dia - 28 Abril - Sanxenxo (Santiago Compostela + Cruzeiro Ria Arosa + Festa 
Queimada)

Pequeno-almoço no hotel. Saída em autocarro para a magnífica cidade de Santiago de 
Compostela. Chegada e visita com guia local. Almoço em restaurante local com bebidas 
incluídas. De tarde, regresso a El Grove e embarque para um cruzeiro na Ria de Arosa com 
prova de mexilhão e vinhos da região. Regresso ao hotel. À noite, Jantar com bebidas 
incluídas e a conhecida festa da Queimada e Conjuro. Alojamento no hotel.

3º Dia - 29 Abril - Sanxenxo / Pontevedra / Viana do Castelo / Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Pontevedra e visita panorâmica da cidade. 
Continuação para a bonita cidade de Viana do Castelo. Subida ao Santuário de Santa Luzia 
para admirar a magnífica paisagem. Almoço no Restaurante Alcazar em Neiva. De tarde, 
continuação da viagem de regresso pela auto-estrada do Norte. Paragens técnicas no 
percurso. Chegada a Lisboa ao final do dia. Fim da viagem e dos nossos serviços.

O Programa inclui:
Transporte em autocarro no itinerário indicado;
Alojamento em Hotel 4**** em quartos duplos ou singles com casa de banho privada;
Cruzeiro na Ria de Aveiro;
Visita e prova dos Ovos Moles de Aveiro;
Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 3º dia;
Bebidas nas refeições (1/4 água, ¼ vinho);
Cruzeiro com prova de mexilhão e vinhos na Ria de Arosa;
Festa da Queimada;
Visita a Santiago com guia local;
Acompanhamento por delegado da nossa organização;
Seguro Multiviagens;
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva à taxa em vigor (15/11/2011).

GALIZA
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 236.70; Suplemento Single: € 52.00.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2) € 262,50; Suplemento Single: € 52.00. 

Pagamento único a 24 de Abril. 

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 até 30 de Março.
A 4 de Abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

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.
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