Lazer e Tempos Livres / Sul

LONDRES

1 a 5 de setembro de 2018
Programa

1º Dia l 1 de setembro – LISBOA / LONDRES
Comparência no aeroporto de Lisboa ou Porto duas horas antes da partida. Assistência nas
formalidades de embarque pelo representante Tryvel que acompanhará o grupo durante a viagem e
partida às 07h35 em voo regular TAP com destino a Londres. Os passageiros do Porto embarcam às
05h15 com chegada prevista a Lisboa às 06h10 onde se juntarão ao Grupo. Chegada a Londres às
10h20, assistência local e transporte direto para almoço em pub típico no centro de Londres.
De tarde, visita panorâmica da Londres histórica e West End, passando por monumentos e edifícios
mais importantes desta cidade. Destaque para o West End, com a sua parte comercial com a Oxford
Street, a Regent Street e Piccadilly Circus, a Praça de Trafalgar, as Casas do Parlamento com o Big
Ben e a Abadia de Westminster - local de coroação dos reis desde 1066. Durante a tarde, passeio no
‘London Eye’, a roda gigante sobre o Tamisa para uma espetacular e abrangente vista de Londres.
Chegada ao The Guoman Tower Hotel 4* ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia l 2 de setembro - LONDRES
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade de dia inteiro. Iniciaremos o nosso passeio
pela Torre de Londres (entrada). Fundada às margens do Rio Tâmisa para ser inicialmente uma
fortificação e residência da monarquia, a Torre teve a sua função alterada diversas vezes ao longo
dos anos. Hoje é a casa das Joias da Coroa, Património Mundial da UNESCO. Na proximidade da
Torre de Londres destacamos a Ponte de Tower Bridge, a mais emblemática da cidade.
Continuaremos o circuito com visita da Catedral de S. Paulo, obra mestra de Christopher Wren
situada já na zona da „City‟ de Londres, o seu principal centro financeiro. Almoço em restaurante e
durante a tarde visita da zona de Westminster dominada pelo seu incomparável Parlamento e
Big Ben (exterior apenas) e ainda da Abadia de Westminster (entrada incluída), local de
coroação e sepultura dos monarcas britânicos. Passagem ainda por Trafalgar Square, com a
estátua de Lord Nelson, Piccadilly Circus, Oxford Street e passando ainda por Marble Arch, uma
das portas de entradas de Hyde Park, o emblemático pulmão da cidade. Regresso ao hotel ao final
da tarde. Jantar e alojamento.

3º Dia l 3 de setembro - LONDRES
Manhã dedicada à visita do Museu de Cera, Madame Tussauds, onde iremos conviver com as mais
diversas personalidades famosas feitas de cera, desde políticos, atores de Hollywood, desportistas,
apresentadores da televisão, etc. Incluído na entrada está também o acesso ao „Espírito de Londres‟,
uma viagem através do tempo e a bordo dos típicos táxis Londrinos para reviver a história de
Londres assim como assistir a um divertido filme dos Super Heróis da Marvel em 4D. Almoço e
tarde dedicada à visita do Museu Britânico um dos mais antigos museus do mundo e que exibe
uma das maiores e mais famosas coleções de antiguidades procedentes da Grécia, Roma, Egipto,
Médio Oriente e América. Alojamento e jantar no hotel.

4º Dia l 4 de setembro - LONDRES
Pequeno-almoço e transporte para a zona do Palácio de Buckingham a fim de testemunhar o render
da guarda frente à residência e sede da monarquia Britânica; o Palácio de Buckingham.
Nota importante: Caso não se realize, veremos o render da cavalaria real numa das casas em
proximidade do Palácio.
Continuação para visita do Museu de História Natural – Almoço livre e resto da tarde livre para
atividades de caráter pessoal. Ao final do dia saída para jantar. Alojamento.
5º Dia l 5 de setembro - LONDRES / WINDSOR / LONDRES
Pequeno-almoço, check-out e saída em direção da cidade de Windsor para visita do seu Castelo
que é uma das residências oficiais da Rainha e o mais antigo castelo habitado do mundo, tendo
vindo a servir como palácio real e fortaleza há mais de 900 anos. Após a visita, almoço em
restaurante / pub típico no „countryside‟ Britânico.
Continuação para o Aeroporto de Heathrow e formalidades de embarque no voo TAP de regresso a
Lisboa, às 18h45.
Pelas 21h25, chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto Delgado. Após a chegada, os Passageiros do
Porto embarcam em voo TAP, às 22h30, com chegada prevista ao Porto às 23h25.
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O Preço inclui:
 Acompanhamento durante toda a viagem por representante da Tryvel;
 Bolsa ou similar Tryvel;
 Passagem aérea em classe turística para o percurso Lisboa / Londres / Lisboa com a TAP, com direito ao
transporte de 1 Peça de bagagem (max. 23 kg);
 Transporte privativo do aeroporto para o hotel e vice-versa, com assistente em português ou castelhano (de
acordo com a disponibilidade);
 4 noites de alojamento no Hotel “The Guoman TOWER Hotel 4****” ou similar, com pequeno-almoço inglês
incluído;
 8 refeições mencionadas no programa (4 almoços e 4 jantares);
 Todas as visitas mencionadas no Itinerário incluindo as seguintes entradas;
* London Eye * Torre de Londres * Catedral de S. Paulo * Abadia de Westminster * Madame
Tussauds * Museu de História Natural * Museu Britânico * Castelo de Windsor;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de €146,79, à data de 30.11.2017 (a atualizar na altura
da emissão dos bilhetes);
 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor à data de 28.02.2014;
 Seguro de Viagem.

Preço não inclui:
 Bebidas às refeições;
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente itinerário e extras de caráter
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, bagageiros, etc.).

Custos

VALORES E CONDIÇÕES:
Sócios Efetivos e Auxiliares: 1.395,00 €

Suplemento Individual: 275,00 €

Outros Convidados:

Suplemento Individual: 275,00 €

1.445,00 €

Débito poderá ser fracionado em 10 vezes, em 25 de julho, 24 de agosto, 25 de setembro,
24 de outubro, 23 de novembro (2 prestações), 21 de dezembro, 25 de janeiro (2 prestações) e
25 de fevereiro de 2019.
Na opção de débito o mesmo será efetuado em 24 de agosto.
Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Diversos

Inscrições reabertas até 19 de julho de 2018.
A 20 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.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

