
Lazer e Tempos Livres/Sul A Idade Média na Península 
Ibérica

Programa

29 de Agosto a 2 de Setembro

Visitando: Castelo Branco, Ciudad Rodrigo, Salamanca, La Alberca, Miranda del Castañar, Almeida e Guarda.

1º DIA - Lisboa / Castelo Branco / Monsanto
07:45 - Saída de Sete Rios em Lisboa com destino à Estação do Oriente. Às 08:20, embarque no Comboio 
Intercidades IC 541 que sairá às 08:26 com destino a Castelo Branco, passando pelo Entroncamento e pelas 
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margens do Tejo, possibilitando visualizar um deslumbrante panorama acessível apenas a este meio de 
transporte, incluindo as Portas de Ródão. Chegada a Castelo Branco pelas 11:14. Início da visita ao Centro 
Histórico da cidade com realce para a zona medieval da mesma, a qual terminará no Restaurante típico “O 
Kalifa”. Almoço. De tarde, saída em direção a Ciudad Rodrigo para uma visita ao seu Centro Histórico com 
guia local. Continuação para Salamanca. Chegada e alojamento no Hotel Abbas Fonseca um excelente hotel de 
4 estrelas situado no casco antigo, junto ao Palácio de Congressos, Colégio Fonseca e Universidade. Construído 
num emblemático bairro harmoniosamente integrado nos edifícios históricos envolventes, muito próximo da 
Catedral e da Monumental Plaza Mayor. Jantar num dos restaurantes próximos do hotel.

2º DIA S l2º DIA - Salamanca
Pequeno-almoço no Hotel. Visita de Cidade com guia local incluindo a Catedral e toda a zona histórica que 
terminará na maravilhosa Plaza Maior. Almoço no Restaurante El Jaguan. Tarde livre para poder realizar 
compras. Jantar em restaurante a indicar.

3º Dia - Salamanca, Miranda Del Castañar, La Alberca
Pequeno-almoço no Hotel. Saída em direção a Miranda del Castañar, Vila Medieval considerada conjunto 
histórico e artístico desde 1973, possui inegáveis valores arquitetónicos atualmente não muito bem 
preservados, mas que são um atrativo muito importante nomeadamente a sua Praça de Touros que é ao 
mesmo tempo a “Plaza Mayor” e o Castelo Medieval construído em finais do século XIV e declaradomesmo tempo a Plaza Mayor  e o Castelo Medieval, construído em finais do século XIV e declarado 
Monumento Nacional desde 1931. Continuação até La Alberca. Almoço num Restaurante a indicar. De tarde, 
visita à mais Medieval e bem conservada Aldeia Espanhola com guia local. Esta Aldeia para além do encanto 
das suas construções antigas que remontam aos séculos XII e XIII, atrai-nos pela simplicidade das suas gentes 
que muitas delas descendem de população de origem francesa. Durante a nossa passagem pela Aldeia, sentir-
nos-emos atirados para o passado e deliciados com essa vivência. Esta Aldeia está próxima da Sierra de 
Francia onde se encontra a imagem da Virgem de La Peña de Francia. Check Inn  e alojamento no Hotel D. 
Teresa. À noite, saída do Hotel em direção à Plaza Mayor acompanhados de cavaleiros, archotes e música 
apropriada até à entrada da Sala onde irá ser servido o Jantar Medieval com espetáculo.

4º Dia - La Alberca, Ciudad Rodrigo, Almeida, Lisboa
Pequeno-almoço no Hotel. Saída em direção a Ciudad Rodrigo (passagem) até Almeida, Vila amuralhada, com 
o seu Castelo em forma hexagonal recheado de História, que está ligado à linha defensiva desde o início da 
nacionalidade e que iremos visitar incluindo o Museu. Almoço no Restaurante “A Muralha”. Após o almoço 
seguiremos em direção à Guarda para uma visita ao núcleo histórico. Chegada, jantar e alojamento no Hotel 
Vanguarda****.

5º Dia - Guarda, Celorico da Beira, Lisboa
Pequeno almoço no Hotel Saída em direção a Celorico da Beira onde visitaremos o Centro Histórico e locaisPequeno-almoço no Hotel. Saída em direção a Celorico da Beira onde visitaremos o Centro Histórico e locais 
medievais. Continuação até Seia onde teremos um almoço regional com música ambiente na Quinta do 
Crestelo. Findo o almoço, regressaremos a Lisboa.
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto duplo (x2): 445,00 € Suplemento single: 135,00 €

Outros Sócios auxiliares:
Quarto duplo (x2): 483,00 € Suplemento single: 135,00 €

Custos

Débito poderá ser efetuado em 3 vezes, em 25 de Julho, 24 de Agosto e 25 de Setembro.

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de Agosto.

Incluído:
Transporte em autocarro de turismo;
Alojamento nos hotéis indicados;j ;
Visitas e excursões indicadas no itinerário, com guia local (língua espanhola / portuguesa) e entradas;
Pensão completa; Ceia Medieval com espetáculo;
Guias credenciados nos locais das visitas;
Acompanhamento de guia da Sottotour durante toda a viagem;
Seguro de assistência em viagem (TOUR);.

Não incluído:
Extras de caráter pessoal.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 20,00, a título de Taxa
de Reserva. Operador Sottotour.

Inscrições limitadas até 8 de junhoInscrições limitadas até 8 de junho.
A 14 de junho, 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.

Diversos
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