
LAZER E TEMPOS LIVRES Fim do Ano em Vila Real 

PROGRAMA 

 
 
 
FIM DO ANO EM VILA REAL 
 

Dia 30 de dezembro (seg.) – LISBOA  /  VISEU  /  VILA REAL 

• Saída de Lisboa (Sete Rios, em frente ao Jardim Zoológico) em direção a Viseu.   

• Chegada e almoço em restaurante.  

De tarde, visita do centro histórico de Viseu, nomeadamente o Cruzeiro no Adro da Sé, a Fonte das 3 Bicas e 

a Igreja da Misericórdia. Viseu está associada à figura de Viriato, já que se pensa que este herói lusitano tenha 

talvez nascido nesta região. Depois da ocupação romana na península, seguiu-se a elevação da cidade a sede de 

diocese, já em domínio visigótico, no século VI.  

No século XIV, durante a crise de 1383-1385, Viseu foi atacada, saqueada e incendiada pelas tropas de Castela. 

D. João I mandou erigir um cerco muralhado defensivo (do qual resta pouco mais que a Porta dos Cavaleiros e a 

Porta do Soar, para além de escassos troços de muralha) que seria concluído apenas no reinado de D. Afonso V, 

motivo pelo qual a estrutura é conhecida pelo nome de Muralha Afonsina. 

• Cerca das 18h00, chegada a Vila Real. Check-in no Hotel Miracorgo 4****.   

Pelas 20h00, jantar no restaurante do hotel. Alojamento.  

  

Dia 31 de dezembro (ter.) – VILA REAL / VILA DE TORMES / VILA REAL 

• Pequeno-almoço no hotel. Saída até à Vila de Tormes.  

Visita à Fundação Eça de Queiroz e Caldas de Aregos, local relatado pelo escritor na sua obra “A Cidade e as 

Serras”.  

• Continuação para Baião para Almoço Queirosiano na Casa do Almocreve.   

• Regresso a Vila Real.  

Tempo livre para preparação da grande noite de Passagem de Ano no Hotel Miracorgo.  

• Pelas 19h30 início do programa que inclui, receção no “Corgus Bar” para um aperitivo 

   de Boas Vindas seguido de Jantar de Réveillon no Restaurante Le Buffet do Hotel.  

 

• Pela 01h00 será servido um buffet de frios. 

• Às 3h da manhã haverá caldo verde, doces da época e chocolate quente. Haverá bar 

aberto e a noite será animada com a Banda Táxi Amarelo das 23h00 às 04h00. 

  

Dia 1 de janeiro (qua.) – VILA REAL / S. LEONARDO DE GALAFURA / LISBOA 

• Pequeno-almoço no Hotel. Pelas 10h30, saída para visita ao Centro Histórico da Cidade de Vila Real, 

nomeadamente ao Liceu onde estudou Camilo Castelo Branco, e a casa do Brocas mandada construir pelo avô 

do escritor.  

• Às 12h30, almoço buffet de Ano Novo no Hotel.  

• Pelas 15h00, início do regresso a Lisboa por S. Leonardo de Galafura, onde avistaremos um dos mais belos 

panoramas com o leito do Douro e onde apreciaremos alguns dos mais belos poemas de Miguel Torga. 

• Regresso a Lisboa com chegada prevista para as 20h30. 



HOTEL MIRACORGO**** 

JANTAR DE REVEILLON 

Aperitivos 

Aperitivo de Boas Vindas - Porto, Moscatel, Gin, Whisky e Sumos.  

Miniaturas ao nosso paladar 

Entrada 

Creme de couve-flor com amêndoa corada 

Prato de Peixe 

Lombinhos de pescada com sementes de Sésamo 

Prato de Carne 

Filé Mignon ao vinho tinto 

Bebidas 

Vinhos verdes * Vinhos Douro, branco e tinto * Águas * Sumos 

Café * Digestivos 

 

Bar Aberto das 23h00 às 04h00 

 

23h45 - Espumante - Uvas - Passas 

01h00 - Buffet de frios  

(enchidos da região, leitão, pinha de camarão,  

camarão crocante, sapateira recheada, mexilhão colorido,  

salgadinhos diversos, tábua de queijos e buffet de sobremesas)  

 

03h00 - caldo verde, doces da época e chocolate quente 

LAZER E TEMPOS LIVRES Fim do Ano em Vila Real 

HOTEL 
HOTEL MIRACORGO**** 

 

O Hotel Miracorgo encontra-se localizado numa zona privilegiada de Vila Real, em pleno centro 

histórico e comercial da cidade. 

Os quartos do Hotel Miracorgo oferecem vistas para o rio, para a cidade e para os jardins 

circundantes. Os quartos incluem ar condicionado, televisão por satélite e vidros duplos. 



O Preço inclui: 

 Acompanhamento por um guia turístico oficial durante toda a viagem; 

 Autocarro de turismo, com ar condicionado para o percurso mencionado; 

 2 noites de alojamento e pequeno-almoço no Hotel Miracorgo de 4*; 

 1 jantar no hotel com bebidas incluídas;  

 2 almoços em restaurante, com bebidas incluídas; 

 1 jantar de Réveillon no Hotel Miracorgo**** conforme programa; 

 1 almoço buffet de Ano novo no hotel; 

 Visitas conforme programa de viagem; 

 Seguro de Viagem;  

 Bolsa de documentação;  

 Todos os impostos aplicáveis; 

O preço não inclui: 

 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa; 

 Despesas de caráter particular designados como extras. 

  Custos e condições: 
 

Sócios Efetivos e Auxiliares:   496,00 €                 Suplemento Individual: 60,00 € 
 
Outros Convidados:              520,00 €                 Suplemento Individual: 60,00 € 
 
 

- Débito poderá ser fracionado em 4 vezes e debitado nas seguintes datas: 
  25 de outubro, 25 de novembro (2 prestações) e 23 de dezembro de 2019;  
- Na opção de débito único o mesmo será debitado em 25 de novembro de 2019.   
 

Inscrições limitadas até 17 de outubro de 2019 
A 18 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 

 
 

Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50,00€, a título de Despesas, acrescido 
de eventuais custos que nos forem exigidas pelo Operador Turístico. 
 
 
 

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

LAZER E TEMPOS LIVRES Fim do Ano em Vila Real 

CUSTOS E CONDIÇÕES 

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 por em risco a sua segurança. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000038856

