Lazer e Tempos Livres
Programa

2 a 9 de maio de 2019

VIAGENS / NORTE
CÔTE D´AZUR, TIROL E GRANDES LAGOS

2MAI – PORTO / MILÃO
Comparência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para formalidades de embarque. Partida em
voo TAP Portugal com destino a Milão, acompanhados por guia Personal Travel durante toda a viagem.
Chegada, formalidades de desembarque e saída em autocarro privativo para o centro de Milão. Almoço
em restaurante local. Da parte da tarde faremos uma visita passando pelo famoso Teatro alla Scala, as
lindíssimas Galerias Vitório Emanuel terminando na famosa Piazza Duomo, onde tem a famosa Catedral
Quinhentista de Milão. Saída para o hotel na região do Lago de Como. Jantar e alojamento no Hotel Just
Lomazzo 4* ou similar.
3MAI – COMO / LUGANO / BELLAGIO / LAGO DE COMO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para uma visita de dia inteiro. Um dia pleno de surpresas. A nossa
primeira visita será a cidade suíça de Lugano. Uma cidade do cantão italiano do Ticino e junto ao famoso
e elegante lago de Lugano. Uma cidade com a elegância italiana e ordenada ao jeito suíço. Visitamos o
centro com as típicas lojas e pequenos mercados muito bem cuidados, lojas de chocolates lindíssimas e
a vista para o famoso Monte Bré, que enaltece a paisagem junto do lago. Após o Almoço, servido em
restaurante local, seguimos viagem ao longo do lago suíço até entrarmos de novo em Itália tendo desde
logo o Lago de Como como pano de fundo. Atravessamos de Ferry para o centro do lago, para a
pequena e internacionalmente conhecida Bellagio. Tempo livre para percorrerem as interessantes ruelas
desta bela localidade. Em hora a combinar partiremos de barco ao longo do lago ate chegar à cidade do
mesmo nome. Um belíssimo passeio com paisagens de cortar a respiração. Não é por acaso que muitos
cenários de filmes e anúncios publicitários de grandes marcas são feitos nas margens deste lago.
Voltamos ao autocarro para seguirmos para o hotel. Jantar e alojamento no hotel.
4MAI – COMO / ST. MORITZ / INNSBRUCK
Pequeno-almoço no hotel. Esse será o dia mais internacional da viagem. Pois tomamos o pequenoalmoço em Itália, almoçamos na Suíça e jantamos na Áustria. Seguimos viagem em direção à montanha.
Entramos na Suíça pelo cantão dos Grissons. O único cantão cujo o idioma é o Romanche. Só cerca de
1% dos suíços falam este idioma que é proveniente do latim. A partir daqui começamos a subir para a
alta montanha, até chegarmos à zona de Maloja onde tem o famoso lago que de Inverno fica congelado.
Continuando junto ao lago chegamos à tão conhecida cidade estância de neve Suíça, Saint Moritz.
Localidade onde a nata da sociedade europeia faz as suas férias na neve. Uma zona de elite por
excelência com paisagens lindíssimas. Almoço em restaurante local. Após o Almoço continuamos
viagem até à fronteira com a Áustria e seguidamente chegamos a Innsbruck, capital do Tirol. Check-in no
Hotel AC By Marriot 4*, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.
5MAI – INNSBRUCK / SIRMIONE (LAGO DE GARDA) / VERONA
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à região do Veneto. Descendo em direção à Itália do norte,
outrora pertencente à Áustria, passaremos por lindas paisagens alpinas. Entramos no Veneto e dirigimonos para Sirmione no Lago de Garda. Pequena península medieval onde outrora Maria Callas teve a sua
casa. Passeio a pé por esta belíssima vila. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde seguimos
viagem para a terra de Romeo e Julieta, Verona. Belo romance imortalizado por Shakespeare. Visita ao
centro passando pela Via Mazzini, Piazza del Erbe, Piazza Dante e a famosa casa de Julieta. Tempo
livre. Voltamos ao autocarro para seguirmos para o Hotel Maxim 4*, ou similar. Jantar e alojamento.
6MAI – VERONA / NICE
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à Riviera Francesa, cruzando as ricas margens do Rio Pó,
famoso rio que cruza a província Piemontesa e responsável por toda a riqueza agrícola da região.
Almoço em trânsito. Passando ao largo de Génova na província da Ligúria, entramos na França. Belas
paisagens nos esperam assim que entramos no departamento Francês dos Alpes Marítimos. Um azul
intenso deste mar mediterrâneo acompanha-nos até à capital da Riviera Francesa, Nice. Hospedagem e
Jantar no Hotel Aston 4*, ou similar.
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7MAI – NICE / S. PAULE DE VENCE / CANNES / NICE
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a bela vila Medieval de Saint Paul de Vence. Vilas de artistas
plásticos, estrelas de cinema que na década de setenta e oitenta faziam da vila paradeiro obrigatório.
Tome um café ou um sorvete no Café de la Place que pertenceu outrora ao famoso artista de cinema
Yves Montand. Tempo livre. Continuação da viagem até Cannes. Cidade de veraneio de grandes figuras
internacionalmente conhecidas. A famosa Croisette onde estão os grandes hotéis de luxo que acolhem os
artistas aquando o famoso festival de cinema de Cannes. Passeio pelas ruas comerciais da cidade.
Almoço em restaurante local. Em hora a informar localmente, regresso à cidade de Nice. Chegada e
passeio a pé pelo centro histórico. Cours Saleya, Promenade des Anglais e jardins Alberto I. Jantar e
alojamento no hotel.
8MAI – NICE / EZE VILLAGE / MONTE CARLO / NICE
Pequeno-almoço no hotel. Partida para o belo promontório de Eze Village. Já no caminho para o Mónaco.
Èze é uma cidade medieval muito bem preservada, que fica no alto das montanhas da Côte D´Azur. O
que deixa a cidade ainda mais linda é, que além de ter seu ar medieval, ela ainda possui uma vista
impressionante da costa francesa. Uma boa subida que nos fará apreciar a paisagem fabulosa tanto para
o lado de Nice como para o lado do Mónaco. Continuação da viagem para Monte Carlo. A capital do
Principado do Mónaco. Um enclave com cerca de 3 km de extensão dentro do território francês.
Passaremos pelas ruas que são palco dum dos mais importantes acontecimentos internacionais. A
corrida de Fórmula 1 do Mónaco. Subiremos ao famoso Casino de Monte Carlo que elegantemente
recebe grandes jogadores. A elegância da praça junto do rico e luxuoso Hotel de Paris, fazem deste lugar
um cartão postal. Regresso ao autocarro para seguimos para a zona, conhecida como Rochedo, onde
está o Palácio da família Grimaldi. Almoço em restaurante local. Tempo livre. Jantar e alojamento no
hotel.
9MAI – NICE / PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em horário localmente a determinar, transporte ao Aeroporto de Nice para
formalidades de embarque e partida em voo TAP Portugal com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada,
formalidades de desembarque e fim da viagem.

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (Por pessoa): € 1.630,00;
Suplemento Single: €385,00.
Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (Por pessoa): € 1.650,00;

LIGAÇÕES:
2 de Maio 2019
2 de Maio 2019
9 de Maio 2019
9 de Maio 2019

Porto  Milão - 06H30 10H05 TAP 818
Lisboa  Milão - 07H30 11H05 TAP
Nice  Lisboa - 12H55 14H35 TAP 483
Lisboa  Porto - 16H00 17H00 TAP 1960

Suplemento Single: €385,00.
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Os preços incluem:














Passagem área em Classe Económica com a TAP Portugal com direito a 23 kg de bagagem;
2 noites em hotel de 4**** com pequeno-almoço em Como;
1 noite em hotel de 4**** com pequeno-almoço em Innsbruck;
1 noite em hotel de 3/4* com pequeno-almoço em Verona;
3 noites em hotel de 4**** com pequeno-almoço em Nice;
Todos ao almoços em restaurantes locais;
Todos os jantares nos hotéis;
Autocarro de turismo;
Guia acompanhante Personal Travel durante toda a viagem;
Passeio de barco no Lago Como;
Seguro de viagem;
Taxas de cidade;
Impostos.

Os preços não incluem:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras
efetuados durante a estadia, tais como bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que venham a
acontecer por razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança.

Os débitos serão efetuados em 8 prestações nos dias 25FEV, 25MAR, 24ABR, 24MAI, 25JUN, 25JUL,
23AGO e 25SET 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.

Diversos

Os interessados devem inscrever-se até 15 de fevereiro.
A 18 de fevereiro 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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