CULTURA

Programa

COIMBRA (Visita Guiada)

Coimbra tem mais encantos, não só na hora da despedida, mas também na hora da chegada!
E é em busca desses encantos que iremos visitá-la.
A intenção é fazermos um programa cultural, em ritmo de passeio, em que o Guia nos leva a
conhecer a história da cidade, sem se limitar a conduzir-nos aos locais onde todos vão.
E, antes de deixarmos Coimbra, cantaremos acompanhados à guitarra
no "Fado ao Centro – Casa de Fados“, o emblemático fado
"Coimbra tem mais encanto na hora da despedida“.
Depois do fado haverá alguns minutos para, na rua Ferreira Borges,
comprarem os habituais doces. Pelas 19h00 deixaremos Coimbra.
 O almoço será no restaurante a “Tertúlia d'Eventos”, ponto de referência no roteiro
gastronómico da cidade de Coimbra.
NOTA IMPORTANTE: Esta visita não contempla a Biblioteca Joanina, já que o horário
disponível para grupos é incompatível com o nosso planeamento.

Local
Data/ Hora

• Data da partida - 30 de novembro – Sábado
• Local de partida - Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique / estação da CP Entre-Campos)
• Hora da partida - 7h30
• Hora de chegada - 21h30 (previsivelmente)

Custos
Condições
Diversos

Preço sócio: 34,00 € - Inclui transporte, almoço, visitas acompanhadas por Guia e de acordo
com o programa. Débitos serão efetuados em novembro de 2019.
• Inscrições até 6 de novembro e limitadas a 52 pessoas. Não deixe de fazer já a sua
inscrição.
• A 8 de novembro serão publicados no site do Clube o nome dos sócios cujas inscrições forem
consideradas.
• Inscrições limitadas ao número máximo de 52 pessoas.
• Desistências. Depois de confirmados os nomes no site, as desistências têm como
custo mínimo aquele que for exigido ao Clube (salvo se outro sócio ocupar a vaga).

AVISO IMPORTANTE: Esta atividade não é recomendada para pessoas com mobilidade reduzida, devido às
condições de acessibilidade de alguns locais.
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.

FICHA DE INSCRIÇÃO

