
Lazer e Tempos Livres A MAGIA DO DOURO E DA VINDIMA

29 e 30 de setembro de 2012

A região do Douro, vista do alto de um miradouro ou dos píncaros de um monte, desperta sensações e provoca 
emoções que, ao longo dos tempos, poetas, escritores e artistas tentaram, em vão, imortalizar em palavras ou 
traços de pincel colorido.

1º Dia - 29 Setembro - Lisboa / Nelas / Régua / Lamego / Douro
Concentração às 07h30 em Sete Rios e partida às 08h00 em autocarro pela Autoestrada do Norte Paragem

Programa

Concentração às 07h30 em Sete Rios, e partida às 08h00 em autocarro pela Autoestrada do Norte. Paragem
em área de serviço para pequeno-almoço livre e continuação até Nelas. Almoço na Quinta do Castelo.
Bebidas de boas vindas, Entradas Beirãs (morcela, chouriço, farinheira, salada de orelheira, salada de polvo,
rissóis, bolos de bacalhau), Prato Principal, Sobremesa e café (vinhos incluídos). Continuação para Peso da
Régua. Às 16h45, embarque na embarcação Vale do Douro para um cruzeiro até ao Pinhão com passagem
pela eclusa da Barragem de Bagaúste (desnível de 27 metros) e lanche servido a bordo. Chegada às 19h00 e
regresso à Régua de comboio pela Linha do Douro. Chegada à Régua e transfer em autocarro para o Hotel.
Jantar (vinhos incluídos) e alojamento no Douro River Hotel e Spa com vista deslumbrante sobre o Douro.

2º Dia - 30 Setembro - Régua / Quinta de Marrocos / Vila Real (Casa De Mateus) / Lisboa2 Dia 30 Setembro Régua / Quinta de Marrocos / Vila Real (Casa De Mateus) / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Valdigem e chegada à Quinta de Marrocos. Visita acompanhada da
Quinta, dos vinhedos aos lagares. De seguida, prova de vinhos acompanhada por enchidos, queijos e bola
de Lamego. Após a prova, almoço na Quinta (vinhos incluídos). De tarde, continuação para Vila Real e visita
à Casa de Mateus e Jardins. Após a visita, regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso. Chegada a Sete
Rios e fim da viagem e dos nossos serviços.

Local e hora partida: Sete Rios - pelas 07h30.

198,00 € - Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes)
253,00 € - Outros sócios auxiliares
39,00 € - Suplemento de quarto individual
Crianças: até aos 12 anos: 50% (dormindo com 02 adultos)

O débito poderá ser fracionado em 2 (duas) prestações: 24/08 e 25/09

Na opção de débito único, o mesmo será efetuado no dia 25 de setembro.

Custos

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube e aceite pelo sócio, as desistências terão um custo mínimo
de € 20,00 a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que forem exigidos pelo Operador
envolvido no evento, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09h00 de 02 de julho e até às 24h00 do dia 10 de julho.
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Diversos
A 15 de julho, 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.

A magia do Douro e da vindima INSCRIÇÕES FECHADAS


