
LAZER E TEMPOS LIVRES 

Diversos 

Programa PASSEIO MINHO / GALIZA - Rias Baixas 
Cruzeiro na Ria Arosa com degustação de marisco e um almoço de marisco  

Local 
Data / Hora 

9 de maio – Sábado - horário a informar  

 Início da viagem – Saída do Porto/V.N. Gaia com paragem em Viana do Castelo, 
seguindo por V.N. Cerveira, Ponte da Amizade, e Baiona.    

 Pausa em Vigo e na afamada Praia de Samil. 

 Continuação por Pontevedra com pausa na Praia de Silgar em direção a Sanxenxo, 
com almoço em Sanxenxo no Hotel Nuevo Astur. 

 O passeio continua até El Grove. Início do cruzeiro na Ria Arosa com degustação de 
mexilhão e camarão. 

 Em Padron, instalação e jantar no Hotel Scala ***.  Jantar com bebidas incluídas e 
festa da queimada. 

10 de maio – Domingo - horário a informar  

 Viagem até à Corunha. Visita à Praia do Riazor, Torre de Hercules e Praça Maria 
Pita. 

 Regresso ao Hotel Scala para almoço de marisco. 

9 e 10 de maio de 2020 

VIAGENS / NORTE 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

1º DIA 

Almoço no Hotel Nuevo Astur 

Entrada de Marisco 

Arroz à Marinheiro 

Prato de Carne 

Sobremesa  

Vinhos da casa, sumos e água. 

Jantar no Hotel Scala 
 

2º DIA 

Almoço no Hotel Scala 

Camarão ao Natural  

Santola  

Mexilhões Vinagrentos  

Paelha  

Vitela Assada com guarnição  

Sobremesa 

Vinhos da casa 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

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

Quarto Duplo (por pessoa): € 160,00 

Suplemento Single: €15,00 

 
Preços para outros sócios auxiliares: 

Quarto Duplo (por pessoa): € 165,00   Suplemento 
Suplemento Single: €15,00 

 
 
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 e de acordo 

com hotéis indicados como previstos ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos 
mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que 
disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do 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. 

 
Os débitos serão efetuados em 2 prestações, nos dias 24 fevereiro e 23 março de 2020. 
 
 
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 31 de janeiro de 2020. 

A 5 de fevereiro de 2020 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 Millenniumbcp. 

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 pôr em risco a sua segurança. 

Notas  
Importantes 

LAZER E TEMPOS LIVRES VIAGENS / NORTE 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039245

