Lazer - Leiria

Terras do Dão e do Demo - Festa das Vindimas
22 e 23 setembro 2018
Viseu - Considerada repetidamente nos últimos anos como “a melhor cidade para viver”,
com melhor índice de satisfação de qualidade de vida do país.
No seu centro histórico repousa a sua identidade, o seu caráter único e distintivo, parte
significativa do seu património cultural e artístico.
Festa das Vindimas 2018 - Realiza-se no Mercado 2 de Maio, praça central de Viseu, de 21 a 23 de
setembro. Uma celebração da identidade vinhateira desta região, a cidade vinhateira do Dão.
Provas de vinhos, gastronomia, espetáculos, entre outros!
Santuário da Lapa – Situado no cimo da Serra da Lapa, concelho de Sernancelhe, importante local
religioso, chegou em tempos a ser um dos mais importantes santuários da Península Ibérica.
Vamos conhecer a lenda da Senhora da Lapa.

1º Dia: 22 de setembro

08h00 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), Leiria (junto ao restaurante “A Grelha”), e
destino à zona de Viseu, com paragem para pequeno-almoço (não incluído ), em percurso;
11h00 - Quinta de Cabriz, em Carregal do Sal, com visita à adega e almoço;
15h00 - Check-in no Hotel Grão Vasco em Viseu;
Tarde livre para atividades de caráter pessoal, possibilidade de acesso pedonal à Sé Catedral de
Viseu, Museu Grão Vasco ou Igreja da Misericórdia, entre outros; Local privilegiado igualmente
para visita e participação na já consagrada Festa das Vindimas;
20h00 - Jantar no conceituado restaurante “O Cortiço”, em pleno centro histórico da cidade de Viseu.

2º Dia: 23 de setembro

Pequeno-almoço no hotel;
09h00 - Saída para a aldeia da Lapa, com passagem por Satão e Aguiar da Beira;
10h30 - Visita guiada ao Santuário da Lapa, seguindo-se o almoço no restaurante “O Judeu”;
Após o almoço, início da viagem de regresso, com paragem em Vila Nova de Paiva, para visita
guiada ao centro histórico e prova de produtos locais no Posto de Turismo da localidade.
€ 69,00: Sócios adultos em quarto duplo.
€ 66,00: Sócios adultos em quarto triplo.
€ 20,00: Sócio criança até 12 anos (dormindo nos quarto dos pais).
€ 20,00: Suplemento Single.
Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, todas as visitas
guiadas, dormida, pequeno-almoço, 2 almoços e 1 jantar.
Forma de pagamento: 50% em 25.10.2018 + 50% em 23.11.2018.
Inscrições limitadas até 20 de agosto.
A 24 de agosto informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um custo mínimo de €20,
eventualmente acrescidas dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos serviços
envolvidos neste evento, caso não se consiga substituição em tempo útil.
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 a atividade.
Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt
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