
Lazer e Tempos Livres 
 

Agenda das Viagens para 2019 

Procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos nossos Associados, damos a conhecer a 

AGENDA DAS VIAGENS do CLUBE para 2019. 

 

Os Programas escolhidos podem sofrer alterações, nomeadamente nos valores, datas e locais a 

visitar. Oportunamente serão divulgados, no site do Clube, os Programas detalhados. 

 

A presente AGENDA não serve de ficha de inscrição para qualquer das viagens indicadas. 

 

Se estiver interessado em saber mais detalhes, os contatos do Clube encontram-se em rodapé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAGENS 2019 

SUL 

CARNAVAL NA TERCEIRA – 2 a 6 de março (5 DIAS) 

Conhecer as belezas naturais da ilha Terceira nos Açores num 

ambiente de diversão que envolve a população da ilha nos tradicionais 

“bailinhos”, proporcionando um Carnaval distinto do que se vive 

noutras partes do País ou do Mundo. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 742€ 

ALENTEJO – 30 e 31 de março (2 DIAS) 

Com início na Coudelaria de Alter, visitaremos outros locais do Norte 

Alentejano onde se destaca o Museu da Flor da Rosa no Crato e o 

Museu do Bordado. Herdade do Gamito e a Fundação Abreu Callado são 

locais em que apreciaremos a conceituada gastronomia alentejana e a 

beleza das suas paisagens. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 196€ 

BUDDHA EDEN E DINO PARQUE – 18 de abril (1 DIA) 

Visita do maior jardim oriental da Europa e do maior museu ao 

ar livre de Portugal. Parques temáticos de enorme beleza que 

impressionam jovens e adultos. Um dia especial para convívio 

entre avós e netos. 

 

Preço previsto para Sócios: 60€ 

Crianças até aos 10 anos: 30€ 
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SUL 

BÉLGICA E FEITORIAS PORTUGUESAS – 27 abril a 1 de maio (5 DIAS) 

Com estadia em Bruxelas e com possibilidade de visita a Ghent, Brugges, 

Antuérpia, Maline, Leuven e Maastrich, principais locais turísticos da Bélgica. 

O relacionamento histórico com Portugal estará presente. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 1.000€ 

AVEIRO – 4 e 5 de maio (2 DIAS) 

Visita do Museu Marítimo de Ílhavo e do Museu da Vista Alegre com almoço 

no Oxalá. No dia seguinte, após uma viagem no Comboio Histórico do 

Vouguinha, dedicaremos a tarde a Aveiro com visita ao Convento de Santa 

Joana, degustação de ovos moles e passeio de moliceiro na Ria de Aveiro. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 198€ 

REPÚBLICA DOMINICANA – 21 maio a 1 de junho (11 DIAS)  

Praias paradisíacas de água morna com vegetação tropical e ambiente 

caloroso em Hotel de cinco estrelas com tudo incluído. Local ideal para 

descansar e recuperar energias. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.500€ 

TRÁS-OS-MONTES E BEIRAS – 13 a 16 de junho (4 DIAS)  

Com passagem por Amarante para visita e almoço chegaremos a 

Bragança. Rio de Onor e Centro Histórico da Cidade antecede um 

cruzeiro pelo Douro Internacional. Quinta de Vale Pradinhos em Macedo 

de Cavaleiros, almoço em Celorico da Beira e visita à cidade da Guarda 

preenche o terceiro dia. Finalmente Alcongosta, capital da cereja, onde 

poderemos colher, degustar e comprar o saboroso fruto. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 480€ 



Lazer e Tempos Livres 
 

Agenda das Viagens para 2019 

SUL 

GEÓRGIA E ARMÉNIA – 31 agosto a 8 de setembro (9 DIAS) 

No cruzamento entre a Europa e a Ásia encontramos a zona 

montanhosa do Cáucaso ladeada pelo Mar Negro e Mar Cáspio 

onde se encontram dois Países, Geórgia e Arménia que dada a 

sua localização estratégica foram invadidos por diversos povos 

que deixaram influências; muitas delas são hoje Património 

Mundial. Nos caminhos da Rota da Seda apreciaremos 

monumentos e bonitas paisagens. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.590€ 

VINDIMAS NO DOURO – 13 a 15 de setembro (3 DIAS) 

Zona de rara beleza, sempre do agrado dos Sócios e que neste 

percurso permitirá um dia completo passado numa Quinta para 

participar na azáfama da vindima, desde o corte ao Lagar para a 

pisa das uvas. Não faltarão prova de vinhos e o tradicional almoço. 

Teremos também um mini cruzeiro no Douro e um passeio no seu 

comboio histórico. Uma viagem para recordar! 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 390€ 

CRUZEIRO NOS FIORDES – 29 junho a 7 de julho (9 DIAS) 

Com início em Copenhaga, navegaremos pelos Fiordes visitando os 

principais pontos turísticos desta maravilhosa região com paisagens 

para sempre recordar. Inclui visita a Copenhaga.   

 

Preço para Sócios em Camarote Duplo Interior: 1.992€ 

JAPÃO – 17 a 29 de outubro (13 DIAS) 

Bem vindos ao País do Sol Nascente! Nação na vanguarda da 

modernidade com um passado histórico riquíssimo. Os 

portugueses também marcaram a sua presença nesta terra 

longínqua, sendo o primeiro povo ocidental a estabelecer 

relações comerciais. Templos, Palácios e paisagens de enorme 

beleza esperam por vós. 

 

Preço para Sócios (em duplo): 4.760€ 
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SUL 

S. TOMÉ E PRINCÍPE – 20 a 30 de novembro (11 DIAS) 

País dos trópicos com vegetação luxuriante e praias 

paradisíacas, onde a presença portuguesa deixou as suas 

marcas. O ilhéu das Rolas, onde passa o Equador, e a Ilha 

do Príncipe, procuram conciliar a presença turística com a 

preservação da natureza, mantendo um estado selvagem de 

rara beleza. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 2.990€ 

FIM DO ANO 2019 – 28 de dezembro a 2 de janeiro (6 DIAS) 

Viagem de fim do ano a organizar e divulgar até ao final do mês 

de abril. Nesta data temos alguma dificuldade em obter 

programas e preços, pelo que em devido tempo apresentaremos 

um programa que seja do agrado dos Associados. 

ALENTEJO/VINHOS E GASTRONOMIA – 1 a 3 novembro (3 DIAS) 

Pelo Alentejo para apreciar a sua gastronomia e visitar adegas da região, 

nomeadamente as Herdades da Cartuxa, Rocim e Malhadinha Nova, com 

prova de vinhos e atividades ligadas ao mesmo com acompanhamento da 

especialista Maria João Almeida, que com os seus elevados conhecimentos do 

ramo nos ajudará a entender o sucesso dos produtores alentejanos nos últimos 

anos. Viagem para especialistas e não só! 

 

Preço para Sócios (em duplo): 495€ 
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SUL 

ARGENTINA, CHILE E URUGUAI – fevereiro 2020 (13 DIAS) 

Com início no Chile onde visitaremos Santiago, Valparaíso e Vina 

del Mar seguindo para Bariloche, considerada a Suíça Argentina 

face à beleza dos seus lagos e montanhas. Segue-se a 

Patagónia com os seus glaciares. O Perito Moreno, em Calafate, 

o Parque Nacional da Terra do Fogo e o Comboio do Fim do 

Mundo são pontos altos da visita a esta maravilhosa região. 

Tango em Buenos Aires e a visita de Sacramento no Uruguai 

onde os Portugueses marcaram a sua presença, terminam esta 

viagem de sonho. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 4.950€ 
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NORTE 

DOURO – 15 a 17 de março 

Visitando Régua, V.N. Foz Coa, Mirandela, Mogadouro, etc. A Régua 

deve o seu desenvolvimento ao Marquês de Pombal que em 1756 

criou a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro e mandou delimitar 

com marcos de granito (marcos de Feitoria) as áreas de produção dos 

melhores vinhos. Foi assim criada a primeira região demarcada do 

mundo. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 265€  

VALÊNCIA – 16 a 20 de março  

Visita às famosas Fallas e alguns Museus da cidade. As Fallas de 

Valência, uma das mais emblemáticas festas espanholas, são festas 

dedicadas a São José, que ocorrem todos os anos no mês de março. Ao 

longo do ano são construídas diversas esculturas que chegam a ter mais 

de 1 piso de altura, e que são geralmente sátiras do quotidiano. A cidade 

de Valência fica nestes dias ainda mais bela e animada, com toda esta 

exposição de arte a céu aberto, que se prolonga apenas até ao dia do 

encerramento das festas – dia 19 de março, dia em que serão queimadas 

todas as belíssimas estátuas de cartão, cera e madeira que decoraram a 

cidade. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.045€ 

LEGADO JUDAICO E SERRA DA ESTRELA – 6 a 7 de abril 

Aquando da fundação da nacionalidade, em 1143, esta minoria 

já se encontrava disseminada em algumas localidades 

importantes como Santarém que possuía a mais antiga 

sinagoga nacional. A população judaica aumentava, favorecida 

com a necessidade que os primeiros reis (século XII) sentiam de 

povoar o território que ia sendo conquistado aos mouros. 

Visitaremos Seia, Manteigas, Belmonte, Guarda, etc. 

 

Preço previsto para Sócios: 230€ 
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CRUZEIRO A MARROCOS – 19 a 26 de abril 

Maravilhoso cruzeiro no tipo de camarote selecionado, em regime de pensão 

completa e aportando ao Funchal, Casablanca, Tânger e Cádis. 

 

Preço previsto para Sócios (em camarote duplo): 865€ 

BULGÁRIA E ROMÉNIA – 10 a 19 de maio 

Monumental circuito em pensão completa, visitando os expoentes culturais e 

monumentais destes 2 países: a zona dos Cárpatos; os magníficos 

mosteiros e igrejas de Bucóvina, que a Unesco classificou como Património 

da Humanidade; o Castelo de Bran (ou do Conde Drácula) entre a 

Transilvânia e a Valáquia e a primeira capital desta última; Fortaleza de 

Sighisoara, protegida pela Unesco; Piatra Neamt, antiga capital da Moldávia; 

Castelos de Sinaia e Peles; Mosteiro de Rila; e muito mais... 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 1.565€ 

ROTA DO CONTRABANDO – 18 a 19 de maio 

Ao longo da história a fronteira criou formas de vida únicas. A fronteira 

entre Portugal e Espanha é conhecida como a Raia, onde foi criado um 

género cultural próprio, associado ao contrabando. Vamos dar a 

conhecer as vivências e as histórias de um povo, que viu nas trocas 

comerciais ilegais (contrabando), entre os dois lados, uma forma de 

subsistir. Visitando Pitões das Júnias, Vilar de Perdizes, Vilarelho da 

Raia, etc. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 235€ 

SICÍLIA – 2 a 9 de junho 

Esta região, reconhecida unanimemente por uma das mais completas e 

fascinantes de toda a Itália, é visitada anualmente por milhões de 

pessoas. As suas cores, os seus sabores, os aromas dos seus vales e 

os perfumes que se irradiam das costas, contribuíram para perpetuar 

nos séculos, o fascínio de uma terra. O turismo é uma atividade em 

crescimento, favorecida pela presença sobre o território de numerosos 

sítios arqueológicos e de belezas naturais. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo) : 1.500€ 

NORTE 
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IRLANDA E ESCÓCIA – 22 a 29 de julho 

Desde os anos 80, a economia irlandesa deixou de ser predominantemente 

agrícola e transformou-se numa economia moderna focada em indústrias de 

alta tecnologia e serviços. O país é fortemente dependente de investimento 

estrangeiro direto e tem atraído várias empresas multinacionais, devido a uma 

força de trabalho altamente qualificada e uma taxa de impostos baixa. 

O Reino da Escócia emergiu como um Estado soberano independente na Alta 

Idade Média e continuou a existir até 1707. Por herança, em 1603, o rei 

James VI da Escócia tornou-se rei da Inglaterra e da Irlanda, formando assim 

uma união pessoal entre os três reinos. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 2.000€ 

CANADÁ – 18 a 26 de setembro 

O Canadá é o segundo país do mundo em território com apenas 30 milhões 

de habitantes. 

A nossa viagem destina-se a visitar a parte oriental ou a parte Atlântica do 

país, conhecendo com algum pormenor os Estados mais desenvolvidos do 

Ontário e do Quebec, onde se concentra o coração da indústria e cerca de 

60% da população, com cidades tolerantes e cosmopolitas para os 

visitantes. A beleza das suas paisagens com a neve no Inverno, o início da 

Primavera com a florestação e as cores do Outono nas florestas ancestrais 

e nas montanhas austeras, algumas com neves permanentes, atrai turistas 

de todo o mundo para verem as Cataratas do Niágara, Toronto... 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo): 3.000€ 

DESFOLHADA – 28 a 29 de setembro 

As desfolhadas terminam sempre com uma festa (com comes e bebes), 

ao som do acordeão e de um baile que dura até largas horas da noite. 

As tradicionais desfolhadas são atividades agrícolas das nossas aldeias, 

reunindo à sua volta novos e velhos, amigos ou vizinhos. 

 

Preço previsto para Sócios (em duplo) : 200€ 

NORTE 
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NORTE 

CRUZEIRO TAILÂNDIA, CAMBOJA, SINGAPURA E MALÁSIA – 1 a 18 de 

dezembro 

 

PROGRAMA JÁ PUBLICADO 

Inscrições fechadas 

 

Preço previsto para Sócios (em camarote duplo): a partir de 2.950€ 


