Lazer e Tempos Livres

BAIXO ALENTEJO… SEMPRE!
MINAS, MUSEUS, VINHOS

Passeio ao BAIXO ALENTEJO
17 e 18 de março de 2018 – fim de semana
Complexo Mineiro e Museu de Aljustrel / Serpa / Cruzeiro no Alqueva / Beja / Vidigueira
– os seus vinhos e o seu património.
1º Dia – Lisboa / Aljustrel / Serpa / Alqueva / Beja
Concentração às 7H00 e partida às 7H30 em autocarro com destino a Aljustrel. Paragem para
pequeno almoço livre no percurso. Chegada e visita com guia local ao Complexo Mineiro de
Aljustrel.
O Complexo Mineiro de Aljustrel, localizado em Aljustrel, é sem sombra de dúvidas um dos
mais importantes complexos mineiros de Portugal. A visita inclui o Museu Municipal, a
Central de Compressores e a Zona do Malacate Viana, sempre acompanhada por um técnico
especializado.
Após as visitas, continuação para Serpa. Almoço no Restaurante ‘Molho o Bico’.
Ementa prevista:
Entradas: Pão–Azeitonas–Paio–Queijo
Prato Principal: Cozido de Grão
Sobremesa: Diversas (Fruta da época, doces)
Bebidas: Vinho da Casa, Água, Sumos, Cerveja e Café.
Após o almoço continuação da viagem para a Marina da Amieira. Embarque a bordo da
embarcação Guadiana para um cruzeiro no Alqueva com a duração aproximada de 1H.
Regresso ao autocarro e continuação para Beja. Chegada e instalação no Hotel Beja Parque 4****
(ou similar).
Jantar e alojamento no hotel.
2º Dia – Beja / Vidigueira - Quinta do Quetzal/ Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Vidigueira e visita guiada ao Museu Municipal da
Vidigueira. Pequena mostra de produtos regionais de produtores e artesãos locais.
Seguimos para a Quinta do Quetzal.
A Quinta do Quetzal situa-se no coração da região do Alentejo, nas encostas da Vidigueira. Fica
nas imediações da mais antiga adega romana de que há registo na Península Ibérica. Visita
guiada à Adega e Caves do Quetzal.
Almoço com Pairing de Vinhos em prova comentada.
Entrada: Gaspacho de uva/Guadalupe Rosé 2016
Peixe: Polvo assado com puré de batata doce, salada de pimentos assados e molho romesco
Guadalupe Winemaker’s Selection branco 2016
Carne: Lombinho de porco confitado, batata, pickles e mostarda de Dijon com legumes salteados
Quetzal Cabernet Sauvignon 2012
Sobremesa: Doce de abóbora e gengibre, crumble de canela e granizado de requeijão
Quetzal Rich White 2014.
De tarde visita guiada ao Centro de Arte Contemporânea.
O Espaço de Arte Quetzal exibe diversas obras de artistas consagrados internacionalmente ou de
artistas recentes que, por qualquer razão, escaparam à atenção do público, permitindo-lhes o
desenvolvimento de um diálogo com uma geração mais nova de artistas.
Após a visita, início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso. Chegada a
Lisboa e fim da viagem e dos nossos serviços.
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Suplemento Individual: 28€
Suplemento Individual: 28€

O débito poderá ser fracionado em 4 vezes, a: 23 de fevereiro, 23 de março, 24 de abril e 25 de maio.
Na opção de débito único, será efetuado a 23 de fevereiro.
Incluído:
> Circuito em autocarro conforme itinerário;
> Portagens, parques e despesas de motorista;
> Alojamento no Hotel Beja Parque 4**** (ou similar) em quartos duplos ou singles com casa de
banho privada;
> Pensão completa desde o almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia conforme programa:
> 1 almoço no Restaurante Molho o Bico, 1 almoço na Quinta do Quetzal, 1 jantar no hotel;
> Bebidas às refeições;
> Visita com um Técnico especializado ao Complexo Mineiro de Aljustrel;
> Visita ao Museu Municipal, Central de Compressores e a Zona do Malacate Viana;
> Cruzeiro no Alqueva;
> Visita guiada ao Museu Municipal da Vidigueira;
> Mostra de produtos regionais;
> Visita às Caves e Adega do Quetzal;
> Almoço com Pairing de Vinhos em prova comentada no Quetzal;
> Visita guiada ao centro de arte contemporânea;
> Acompanhamento por um delegado da nossa organização;
> seguro Bus Portugal;
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.
Não incluído:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados.
Documentos necessários: Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (Cópia entregue no Clube).
Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50€, a título
de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pela Agência de
Viagens Worltravel, caso não se consiga a substituição em tempo útil.
Inscrições até ao dia 16 de fevereiro de 2018.
A 20 de fevereiro, 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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