
Lazer e Tempos Livres 
 

Agenda das Viagens para 2018 

Procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos nossos Associados, damos a conhecer a 

AGENDA DAS VIAGENS do CLUBE para 2018. 

 

Os Programas escolhidos podem sofrer alterações, nomeadamente nos valores, datas e locais a 

visitar. Oportunamente serão divulgados, no site do Clube, os Programas detalhados. 

 

A presente AGENDA não serve de ficha de inscrição para qualquer das viagens indicadas. 

 

Se estiver interessado em saber mais detalhes, os contatos do Clube encontram-se em rodapé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAGENS 2018 

NORTE 

LEGADO JUDAICO – 17 a 18 de março    

Em regime PC, visitando Cabanas de Viriato – visita ao Solar em 

reconstrução do Cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa 

Mendes, Vila Verde, Seia, Manteigas, Belmonte e Trancoso. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 205€  

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

MADRID e VALÊNCIA, com visita a Toledo – 9 a 13 de abril   

Para além de Madrid, iremos visitar a sua magnífica antiga capital, 

repleta de história que mostra o seu passado e também visitaremos 

aquela que é a terceira cidade mais importante de Espanha. Inclui 

passagem aérea. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 850€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

ESCAPADA a AMESTERDÃO – 25 a 29 abril       

Esta cidade é sempre uma surpresa, mas não ficaremos só 

aqui. Visitaremos Volendam e o maior jardim de tulipas 

Keukenhof. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.125€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 
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ROTA da LAVANDA – 27 de maio a 3 de junho 

Visitando Marselha, Nimes, Avignon, Aix-en-Provence, Gargantas 

Verdon, Nice e Cannes. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.525€  

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

PARIS, NORMANDIA, BRETANHA e CASTELOS do LOIRE -  9 a 16 junho  

Visitando Reims, Rouen, Monte de St. Michel, St. Malo, Dinan, Vale do Loire, 

Tours, Blois e Paris, onde para além de outras visitas, teremos um passeio de 

barco no rio Sena. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.315€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

CRUZEIRO MEDITERRÂNEO – 25 de maio a 1 de junho     

Este cruzeiro já tem o programa publicado e as inscrições estão 

abertas. Oportunidade para visitar Ibiza, Palma, Mahón, Olbia, Savona, 

Marselha e Tarragona, localidades que normalmente não constam dos 

itinerários dos cruzeiros. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.160€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

ITÁLIA MONUMENTAL – 16 a 23 de junho  

Visitando Roma, Vale do Tivoli, Roma cristã e Roma 

eterna, Assis, Siena, Florença, Pisa, Ravena, Veneza, 

Pádua e Ferrara. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.495€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

NORTE 
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REPÚBLICA CHECA e BUDAPESTE – 1 a 7 de julho   

Visitando Praga, Konopiste, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, 

Bratislava e Budapeste. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.355€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

ALEMANHA ENCANTADA – 25 de agosto a 2 de setembro 

Visitando Hamburgo, Lubek, Berlim, Dresden, Nuremberg, Castelo 

de Neuschwanstein e Munique. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.765€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

RIO de JANEIRO e BÚZIOS – 04 a 10 novembro 

Para além da esplendorosa cidade do Rio, iremos passar 3 dias num hotel 

da praia de Búzios. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): desde 1.995€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

CIRCUITO DA MADEIRA – 12 a 15 de setembro     

Visitando Funchal, Câmara de Lobos, Cabo Girão, Porto Moniz, 

Camacha, Pico do Areeiro, Santana e Machico. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 655€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

CRUZEIRO das MALDIVAS à ÍNDIA – 28 de novembro a 9 de dezembro 

Programa já publicado. Este magnífico cruzeiro, vai levar-nos desde as 

ilhas Maldivas, até Colombo, Goa, Bombaim e Dubai no regresso.  

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): desde 2.485€ 

(Valores e visitas sujeitos a confirmação) 

NORTE 
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SUL 

BAIXO ALENTEJO – 17 e 18 de março (2 dias) 

Complexo Mineiro de Aljustrel, Passeio no Alqueva e Quinta do Quetzal. 

Cultura, Lazer e Gastronomia numa paisagem de encantar que nos faz voltar 

todos os anos. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 192€ 

MINHO E GALIZA – 13 a 15 de abril (3 dias)  

Começaremos por Ovar com visitas e almoço no Restaurante Oxalá sempre 

do agrado dos Associados. Valença antecipa a visita de dia inteiro a 

Santiago de Compostela e Rias Baixas. No último dia iremos ao Solar do 

Vinho Verde e a uma Quinta Minhota c/almoço. Região muito bonita com 

gastronomia variada. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 290€ 

ALTO ALENTEJO – 12 e 13 de maio (2 dias)  

Portalegre e os seus Museus, Marvão e Castelo de Vide são locais 

maravilhosos que somos sempre tentados a revisitar. Incluiremos uma visita 

ao Lagar Museu de Borba e à Adega Cooperativa de Borba .   

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 200€ 

GRÉCIA ANTIGA – 25 de maio a 1 de junho  

A Grécia continental reúne riquezas culturais e naturais únicas. Museus 

a céu aberto, centros arqueológicos e paisagens maravilhosas com os 

reflexos de cores do Mar Egeu e Jónico. Atenas, Epidauro, Micenas 

Olímpia, Delfos e Ilhas do Golfo Sarónico são alguns dos locais a visitar. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.690€ 

LAGOS ITALIANOS – 9 a 17 de junho 

Viagem muito preenchida por região de rara beleza. Visitaremos os 

Lagos Como, Lugano, Maggiore e Di Garda e cidades como Milão, 

Locarno, Tirano, Verona, Mântua, Bréscia e Bérgamo entre outros 

locais. Tem a vantagem de ter 4 noites em Como e 4 noites em 

Verona, ou seja, apenas uma mudança de Hotel! 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.980€  
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SUL 

MOSCOVO E SÃO PETERSBURGO -  23 a 29 de julho 

Um encontro com a História nas duas Cidades Imperiais. 

Visita a Museus, Palácios, Espetáculos e Passeios de 

Barco complementam a sua beleza e monumentalidade 

que não nos deixam indiferentes. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.950€ 

LONDRES – 1 a 5 de setembro   

Cidade universal com muita história e cultura. Visita da Cidade com 

Museus e Palácios de modo a que nos proporcione, nos poucos dias 

da visita, o conhecimento mais aprofundado possível. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.390€ 

TRÁS-OS-MONTES – 13 a 16 de setembro (3 dias) 

Região feita de beleza natural, sabores, memórias e tradições. 

Visita às Quintas de S. Domingos e da Aveleda, nascentes e 

fábrica da Água das Pedras. Chaves, Mirandela, Valpaços e 

Amarante e passagem pelo Gerês. Um passeio maravilhoso com 

gastronomia a condizer.  

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 395€ 

OESTE AMERICANO E NOVA IORQUE – 23 de junho a 8 de julho  

As grandes cidades (São Francisco, Los Angeles e Las Vegas), o 

Grande Canyon e o Vale da Morte, o Deserto e os Parques Naturais 

não esquecendo Hollywood. Uma viagem de sonho por esta zona 

maravilhosa dos Estados Unidos e que termina na grandiosa e 

encantadora cidade de Nova York. 

 

Preço  para Sócios (em duplo): 5.980€ 
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SUL 

CRUZEIRO NAS CARAÍBAS – 27 de outubro a 4 de novembro  

Cruzeiro de uma semana no mar das Caraíbas com possibilidade 

de visitas a Miami e Orlando. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.800€ 

BIRMÂNIA – 10 a 19 de novembro  

A mítica Myanmar “uma terra totalmente diferente de 

qualquer outra conhecida”  é de uma beleza e magia 

diferente de todo Oriente. Tradições, paisagens, cultura, 

religião e os seus monumentos apaixonam os visitantes. 

  

Preço previsto para Sócios (em duplo): 2.690€ 

FIM DO ANO 2018 – 29 de dezembro a 2 de janeiro 

Programa a definir mais tarde, em que vamos ouvir a opinião dos 

Sócios nas viagens a realizar. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.000€ 

CHINA, MACAU E HONG-KONG – 23 de setembro a 4 de outubro 

Civilização milenar e atualmente uma potência mundial. Início em Pequim com 

a grande muralha, a praça Tianamen e a Cidade Proibida. Iremos a Xian ver os 

guerreiros de terracota, seguiremos para a imponente Cidade de Xangai  e 

para Guilin com a sua beleza natural. Para terminar esta viagem de sonho, a 

Cidade de Honk Kong e a “Portuguesa Macau”. Um encanto!  

 

Preço para Sócios (em duplo): 3.840€ 


