
LAZER E TEMPOS LIVRES 

Passeio ao Douro e às Amendoeiras em Flor 
Passeio a Trás-os-Montes e Douro Vinhateiro apreciando as bonitas paisagens das 

Amendoeiras em Flor e aproveitando o melhor da gastronomia local. 

 
22 de fevereiro – sábado – horário a informar 

• Início de viagem – Saída do Porto/V.N.Gaia com paragem em Amarante, seguindo para Vila 

Real/Favaios. Pausa para provar o famoso Moscatel de Favaios; 

• Continuação para Mirandela com almoço no restaurante «O Gerês»; 

• Após o almoço, possibilidade de comprar as famosas alheiras de Mirandela; 

• Em hora a combinar, prosseguiremos o nosso passeio por Vila Flor (visita ao Santuário de 

Nª Srª da Assunção), Cerejais (visita ao Santuário miniatura de Fátima, à Loca e ao 

Calvário). Continuação por terras transmontanas até ao Mogadouro;  

• Jantar no restaurante «O Francês»; 

• Após o jantar partiremos em direção a Miranda do Douro. Chegada e instalação num dos 

melhores hotéis de Miranda. 

 

23 de fevereiro - domingo 

• Pequeno-almoço buffet no hotel; 

• Saída e viagem até Torre de Moncorvo (pausa), V. N. Foz Côa (paragem) e S. João da 

Pesqueira;  

• Almoço no restaurante «O Cantinflas»; 

• Depois do almoço, continuaremos o nosso passeio pelo Douro 

     Vinhateiro até à Régua (pausa) e regresso ao Porto / V.N.Gaia. 

Passeio ao Douro e às 
 Amendoeiras em Flor 

Diversos 

Programa 

22 e 23 de fevereiro de 2020 

Serviços incluídos 

 

1º dia 

Almoço no restaurante «O Gerês» 
Entradas: Alheira de Mirandela, presunto de Chaves, azeitonas, pão                             

Creme de legumes                                                                                         

Bacalhau à Gerês 

Feijoada à Transmontana 

Leite creme torrado ou salada de frutas 

Vinhos maduros e verdes da casa, sumos, água, café e digestivo. 

Jantar no restaurante «O Francês» 

Entradas: pão e azeitonas 

Sopa de legumes 

Posta à Mirandesa 

Bavaroise de ananás 

Vinhos maduros e verdes da casa, sumos, água e café. 



2º dia 
Almoço no restaurante «O Cantinflas» 
Entradas: Pão, melão, presunto, queijo regional, alheira, chouriça, salgadinhos e azeite aromatizado 
Sopa da casa 
Cabrito assado no forno 
Sobremesas variadas da casa 
Vinhos regionais branco e tinto, sumos, água, café e digestivo. 
 

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

Quarto Duplo (por pessoa) € 155,00 Suplemento Single: €20,00 

 
Preços para outros sócios auxiliares 

Quarto Duplo (por pessoa) € 165,00 Suplemento Single: €20,00 

 
Os débitos serão efetuados em 1 prestação no dia 22 janeiro de 2020. 

 
Os preços incluem: 
 Organização do Roteiro; 
 Transporte em autocarro de turismo; 
 Seguro de viagem; 
 3 Refeições; 
 Acompanhamento com guia cultural. 

Os preços não incluem: 
 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.   
 

NOTAS 
 O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada seguindo o tipo 

Standard; 
 Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será (sempre que 

possível) substituída por outra, de acordo com informações que serão prestadas localmente pelo 
guia; 

 Os participantes, oriundos das zonas Centro e Sul, poderão tomar o Alfa das 07h00 (Stª Apolónia) 
que chega a Campanhã às 09h45. O custo desta viagem não  está  incluído no Programa. 

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, caso não se consiga substituição em tempo útil. 
 
Os interessados devem inscrever-se até 10 de janeiro de 2020. 
A 14 do mesmo mês 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. 

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. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039164

