
Lazer e Tempos Livres 

Programa 

29 DEZ 2018 a 1 JAN 2019                  Réveillon na Quinta do Vallado 
 
29 DEZ 

Chegada à Quinta do Vallado - Aperitivos de Boas-Vindas. Jantar tradicional no Hotel com degustação de vinhos. 

Prova de Vinhos do Porto com chocolate. 

 
30 DEZ 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita ao Miradouro da Galafura, local com uma vista deslumbrante sobre o Vale do 

Douro. Visita ao Museu do Douro onde poderá conhecer um pouco mais do património natural de cultural da região 

demarcada do Douro. Tempo livre para almoço. Após almoço livre, visita guiada à Adega da Quinta do Vallado onde 

iremos realizar uma prova de vinhos aqui produzidos. Realização de uma oficina de exercícios de mistura de vinhos. 

Jantar tradicional no hotel. 

 
31 DEZ - RÉVEILLON 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Almoço (sem bebidas incluídas) no Restaurante DOC do chef Rui Paula, situado 

mesmo sobre o Rio Douro. Relaxe no Spa do hotel. Caso o número de inscrições o justifique, há a possibilidade de 

efetuar um evento a designar, nesta tarde. Jantar de Réveillon com música ao vivo.  

 
01 JAN - RÉVEILLON 

Brunch de Ano Novo. Passeio pedestre pela quinta. Check-out. 
 

Menu Jantar dia 29/12/2018: 

Entrada 

Carpaccio de Novilho, mescla de Alfaces e vinagrete Balsâmico 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado Branco 2016 

 

Prato Principal 

Filete de Robalo, brandade do mesmo, legumes da horta 

Bebida de Acompanhamento 

Quinta do Vallado Reserva Branco 2016 

 

Sobremesa 

Crumble de maçã de Armamar, gelado caseiro de frutos vermelhos 

Bebida de Acompanhamento 

Quinta do Vallado Porto Tawny 10 anos 

 

Menu Jantar dia 30/12/2018: 

Entrada 

Sopa legumes da horta, fio de azeite extra virgem 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado Rosé 2016 

 

Prato Principal 

Rosbife da Quinta, batata palha, arroz e frutos secos 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado Touriga Nacional 2015 

 

Sobremesa 

Fondant de caramelo, gelado caseiro de limão 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado LBV 2013 

 

Menu Jantar Réveillon dia 31/12/2018: 

Entrada 

Carpaccio de Polvo, mescla de alfaces, molho virgem 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado Prima 2016 

 

1º Prato 

Bacalhau com Broa, grelos e pinhões 

Bebida de Acompanhamento 

Quinta do Vallado Reserva Branco 2012 

 

2º Prato 

Cabrito assado no fogão de lenha, arroz e batata assada, salada da horta 

Bebida de Acompanhamento 

Quinta do Vallado Sousão 2013 

 

Sobremesa 

Brownie de Chocolate, gelado caseiro 

Bebida de Acompanhamento 

Vallado Adelaide Vintage 2019 

 

Bar Aberto 

VIAGENS / NORTE 



Lazer  e  Tempos  Livres VIAGENS / NORTE 

Preços para sócios efectivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): 

Quarto Duplo (Por pessoa) € 600,00;        Suplemento Single €75,00. 
 
Preços para outros sócios auxiliares: 

Quarto Duplo (Por pessoa) € 600,00;                                         Suplemento Single €75,00. 

 

 

Casa Principal (Tradicional) - 3 Quartos Duplos e 2 Suites Duplas. 

Ala Nova – 7 Quartos Duplos e 1 Suite Dupla. 

 

 

Condições Especiais: 

 Berço para criança até 3 anos: Oferta; 

 Cama-extra para criança dos 3 aos 6 anos: 150.00 EUR por Quarto; 

 Cama-extra para criança dos 6 aos 12 anos: 250.00 EUR. 

 
 

Os preços incluem: 
 3 noites de alojamento e pequeno-almoço; 

 Todas as refeições mencionadas no programa; 

 Aperitivo de boas-vindas; 

 1 massagem de 1h00 por Quarto; 

 Visita ao Museu do Douro e à Galafura; 

 Música ao Vivo/DJ; 

 Bar aberto na noite de Réveillon; 

 Se o número de participantes o justificar, será organizado transporte entre o Porto e Quinta do Vallado e volta. 

 

 

Os preços não incluem: 

Bebidas no almoço no restaurante DOC; 
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante 
a estadia, tais como bebidas não mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc. 
 
 
Os participantes oriundos das zonas Centro e Sul poderão tomar o Alfa das 07:00h (Stª Apolónia). O custo desta viagem não  

está incluído no Programa. 
 

Os débitos serão efetuados em 4 prestações nos dias 23NOV, 21DEZ, 25JAN e 25FEV de 2019. 

 
Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa 
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico, caso não se 
consiga substituição em tempo útil. 
 

 
 

Os interessados devem inscrever-se até 9 de novembro de 2018. 
A 12 de novembro 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. 

Custos 

Diversos 

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036961

