Lazer e Tempos Livres
9 a 13 de abril de 2018

Programa

VIAGENS / NORTE
Madrid e Valência, com visita a Toledo

9 ABR – PORTO ou LISBOA / MADRID
Comparência no aeroporto do Porto ou
o Lisboa,
Lisboa formalidades de embarque
embarq e e partida com destino a Madrid (os
passageiros do Porto poderão fazer escala em Lisboa).
À chegada a Madrid, assistência no aeroporto e transfer ao hotel. Imediatamente após o check-in, vamos fazer uma
visita de meio dia. Madrid é a capital e a maior cidade de Espanha. A cidade foi edificada junto às margens do rio
Manzanares, no centro do país. A cidade é rica em arte e história, albergando alguns dos museus mais importantes
do mundo. Mas não só de arte vive a capital espanhola: o Palácio Real de Madrid, o Parque do Bom Retiro, a
Catedral de Almudena, a Plaza de España e a Puerta del Sol são locais de elevado interesse turístico e histórico que
todos os dias são visitados por centenas de pessoas. Outras dessas atrações são: a Plaza Mayor é um dos locais
mais emblemáticos da cidade de Madrid. Situada no centro comercial da cidade, é uma praça fortificada de planta
retangular completamente rodeada por edifícios. A Plaza de Colón, em homenagem ao maior navegador ao serviço
de Espanha de todos os tempos, Cristóvão Colombo. A praça comemora a era dourada de Espanha (século XVI século XVII). O Paseo de la Castellana é uma das principais e mais largas avenidas de Madrid. Percorre a cidade
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ao Paseo del Prado; estas três vias formam um eixo importante que percorre a cidade de norte a sul. É também ao
longo do Paseo de la Castellana que se erguem os muitos edifícios do complexo financeiro AZCA, o mais importante
da cidade, e também o recente complexo Cuatro Torres Business Area. A Gran Vía é uma das principais ruas da
cidade. Começa na calle de Alcalá e termina na Plaza de España. É uma importante área comercial, turística e de
lazer, com os seus muitos cinemas.
Jantar e alojamento no hotel.
10 ABR – TOLEDO
Pequeno-almoço. Ao longo do dia de hoje iremos visitar a histórica cidade de Toledo, com almoço em restaurante
local. Toledo foi a capital da Hispânia visigótica, desde o reinado de Leovigildo até à conquista moura da Península
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do Califado de Córdoba, em 1035, tornou-se capital do Taifa de Toledo. Toledo era famosa por sua produção de aço,
especialmente espadas, e a cidade ainda é um centro de manufatura de facas e pequenas ferramentas de aço. A
parte antiga da cidade está situada no topo de uma montanha, cercada em três lados por uma curva no rio Tejo, e
tem muitos sítios históricos, incluindo o Alcázar, a catedral (a igreja primaz da Espanha), e o Zocodover, seu mercado
central. Toledo era famosa por sua tolerância religiosa e possuía grandes comunidades de judeus e muçulmanos, até
que eles foram expulsos da Espanha em 1492; por isto a cidade tem importantes monumentos religiosos, como a
sinagoga de Santa Maria la Blanca, a sinagoga de El Trânsito e a mesquita de Cristo de la Luz. A catedral é notável
por sua incorporação de luz, e nada é mais notável que as imagens por trás do altar, bastante altas, com figuras
fantásticas em estuque, pinturas, peças em bronze e múltiplas tonalidades de mármore, uma obra-prima medieval. A
cidade foi local de residência de El Greco no final de sua vida, e é tema de muitas de suas pinturas, incluindo “O
Enterro do Conde de Orgaz”, exibido na Igreja de Santo Tomé.
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11 ABR – VALÊNCIA
Pequeno-almoço e saída para Valência. Ao chegar, almoçaremos e faremos um “city tour”. Valência é a capital e a
maior cidade da Comunidade Valenciana e terceira maior da Espanha. Localiza-se na costa do Mediterrâneo, no leste
do país. É uma cidade muito antiga, sendo referenciada já no século II a.C.. Com uma longa história, diversos
museus, tradições populares como as Fallas e a proximidade ao Mar Mediterrâneo, é uma das cidades mais
conhecidas e visitadas em Espanha. A Cidade das Artes e das Ciências é um complexo arquitetónico, cultural e de
entretenimento existente na cidade de Valência, em Espanha. Desenhado por Santiago Calatrava e Félix Candela, o
projeto começou a ser executado em julho de 1996 e inaugurado em 16 de abril de 1998. O último componente da
Cidade, El Palau de les Artes Reina Sofía, foi inaugurado a 9 de outubro de 2005. O complexo é formado pelas
seguintes construções.
Jantar e alojamento no hotel.
12 ABR – VALÊNCIA
Pequeno-almoço. Hoje visitaremos os arredores de Valência, entre eles o Parque Natural de la Albufera. Este local
transporta-nos para um mundo de natureza em estado puro onde os únicos sons que se ouvem são os cantos dos
pássaros ou o som da água. Protegido contra a ação humana, situa-se apenas a 10 km da cidade. Visitá-lo é
entender a paixão do valenciano pelo meio ambiente e descobrir as origens da gastronomia valenciana. Passeio de
barco de 45 minutos. Almoço nas cidades costeiras da costa Valenciana. Jantar e alojamento no hotel.
13 ABR – MADRID / PORTO ou LISBOA
Pequeno-almoço. Saída para o aeroporto de Madrid. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa ou
Porto. FIM da VIAGEM.
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Custos

VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Suplemento Q.S. (x1) €180,00.
Q.D. (x2) €850,00;
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2) €900,00;

Suplemento Q.S. (x1) €180,00.

Os preços incluem:
 Passagem aérea do Porto ou Lisboa para Madrid e regresso, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de
porão até 20 kg;
 Transfers de entrada e saída com assistência;
 Alojamento nos hotéis indicados (4*) com pequeno-almoço incluído e jantar com água e vinho;
 3 almoços com água e vinho incluídos (um deles no restaurante em Toledo);
 Entradas à Lonja e Catedral de Valencia, Catedral de Toledo-Sto Tome-Sta Maria La Blanca (Toledo) e Parque
Natural Albufera;
 Autocarro Deluxe A/C com guia local de fala portuguesa para meio dia de visita em Madrid, dia inteiro Toledo; meio
dia Valência e dia inteiro arredores de Valência;
 Todas as taxas e impostos locais incluídos.

Os preços não incluem:
 Refeições não mencionadas e bebidas às refeições e serviço de bagageiros;
 Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
 Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.
Hotéis previstos:
Madrid - Hotel Rafael Atocha 4* (a 10 minutos a pé da porta de Atocha);
Valência - TRYP Valencia Oceanic Hotel 4* (perto da Cidade das Artes e as Ciências).
Os débitos serão efetuados em 4 prestações nos dias 23MAR, 24ABR, 25MAI e 25JUN de 2018.
Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de € 40,00 a título de Taxa de Reserva e eventuais
custos que o operador turístico venha a imputar.

Diversos

Os interessados devem inscrever-se até 28 de fevereiro de 2018.
A 2 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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