Lazer e Tempos Livres

MINHO E GALIZA
Paisagens, cruzeiro, monumentos e vinhos

MINHO E GALIZA
13 a 15 de abril de 2018 – 3 dias (sexta, sábado e domingo)
Ovar, Valença do Minho, Santiago Compostela, Cruzeiro nas Rias Baixas,
Melgaço, Solar do Vinho Verde, Adega do Sossego
1º Dia – Lisboa / Ovar / Valença do Minho
Concentração em hora a determinar e partida em autocarro com destino a Ovar. Paragem
para pequeno-almoço livre no percurso. Chegada e visita da cidade de Júlio Diniz e dos
Azulejos com guia local. Após a visita almoço no Restaurante OXALÁ.
Espumante, Frutos secos, presunto, queijo, salgadinhos variados e melão;
Siri Gratinado ou Creme de Legumes;
Sorvete limão;
PRATO PRINCIPAL DE CARNE OU DE PEIXE;
FRUTA LAMINADA E DOCES DA CASA;
ALVARINHO OU OUTROS. MADUROS GAMA MÉDIA, BRANCOS & TINTOS;
Águas, Refrigerantes, Cerveja, Digestivo e Café.
Depois do almoço continuação da viagem até Valença do Minho. Instalação no Hotel
Lara. Jantar e alojamento no hotel.
2º Dia – Valença / Santiago Compostela / Cruzeiro na Ria / Valença
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Galiza e visita com guia local a Santiago de
Compostela (inclui visita do interior da Catedral e entrada no Museu).
Após a visita almoço em restaurante local.
De tarde, continuação para as Rias Baixas e passeio de barco no Grove, na Ria de Arousa,
com prova de vinhos e mexilhão.
Depois do passeio regresso ao hotel.
Welcome Drink e jantar.
20H – Prova de vinhos verdes e canapés variados.
20H30 – Jantar
Ananás com presunto / tortilha / polvo em vinagrete / sortido de fritos;
Sopa à minhota / Bacalhau com broa / Doce e fruta;
Vinhos verdes, maduros e refrigerantes.
22H – Música para dançar com conjunto musical, Prémios surpresa e bar aberto.
23H30 – Doces típicos com espumante Alvarinho.
Alojamento.
3º Dia – Valença / Melgaço / Adega do Sossego / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Melgaço e visita guiada ao Solar do Vinho Verde.
Após a visita, almoço Regional na Adega do Sossego.
Após o almoço, início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso.
Chegada a Lisboa e fim da viagem e dos nossos serviços.

Lazer e Tempos Livres
Sócios Efetivos e Auxiliares: 290€
Outros Convidados:
: 310€

MINHO E GALIZA
Paisagens, cruzeiro, monumentos e vinhos

Suplemento Individual: 30€
Suplemento Individual: 30€

O débito poderá ser fracionado em 5 vezes: a 23 de fevereiro, 23 de março, 24 de abril, 25 de maio e
25 de junho.
Na opção de débito único, o mesmo será efetuado a 23 de março.
Incluído:

Circuito em autocarro conforme itinerário;

Alojamento no Hotel Lara 3*** em quartos duplos ou singles com casa de banho privada;

Pensão completa: 1 almoço no Restaurante OXALÁ, 1 almoço em Santiago, 1 almoço na
Adega do Sossego e 2 jantares no Hotel, sendo um deles com música para dançar;

Prova de vinhos verdes e canapés no hotel;

Visita guiada a Ovar;

Visita guiada ao Solar do vinho verde – Alvarinho, com prova de vinhos;

Visita guiada a Santiago de Compostela com entrada e visita ao interior da Catedral e do
Museu;

Passeio de barco com prova de vinhos e mexilhão no Grove;

Bebidas às refeições;

Música ao vivo para dançar no 2º dia das 22H às 23H30 com bar
aberto e prémios surpresa;

Acompanhamento por delegado da nossa organização;

Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.
Não incluído:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa.
Documentos necessários:
Cópia do BI ou Cartão de Cidadão enviada ou entregue na Secretaria do 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 substituição em tempo útil.
Inscrições até 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.

GALIZA E MINHO
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