
LAZER E TEMPOS LIVRES AGENDA VIAGENS 2020 

Procurando sempre ir ao encontro aos interesses dos nossos Associados, 

continuamos a selecionar os melhores Programas de Viagens, nacionais e internacionais.

Venha conhecer, ou recordar, destinos turísticos e marcos culturais sempre com o acompanhamento 

dos melhores Guias Turísticos.

Elegemos as mais experientes Agências de Viagens de modo a tornar as suas viagens momentos inesquecíveis.

Preços e condições exclusivas para os Associados do Clube Millennium bcp.

Convidamos a conhecer a nossa oferta prevista para o ano de 2020 viajando pelo interior da

AGENDA das VIAGENS do CLUBE para 2020

Deverá consultar o site do Clube com regularidade. Não perca nenhuma viagem, ou viagens, que pretenda realizar. 

A presente Agenda não serve de ficha de inscrição.

Para mais informações não hesite em nos contactar.
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Alentejo – Rota do Fresco – 14 e 15 de março (2 dias)

Ermidas e Igrejas com a tradição alentejana da pintura dos espaços religiosos. 

Fábrica de chocalhos - Património Imaterial da Humanidade.

Ruínas Romanas, Adegas e Museu do Medronho, são locais a visitar em que 

apreciaremos a beleza da paisagem alentejana e a sua saborosa e famosa 

gastronomia.  

Porto – Cidade Invicta – 18 e 19 de abril

Dois dias preenchidos com os principais locais de atração desta maravilhosa 

cidade. Convento de São Francisco, Serra do Pilar, Clérigos, Estação de São 

Bento o Palácio da Bolsa e a Sé são alguns dos locais a visitar não faltando 

um Cruzeiro no Rio Douro. Não faltará a gastronomia típica da região. A 

não perder! 

Tomar e Coimbra – 28 e 29 de março (2 dias)

Tomar com influência dos Templários e Judeus com visita ao Convento de Cristo 

e à Sinagoga. Visita ao Museu dos Fósforos. Em Coimbra teremos Cruzeiro com 

jantar e Fados e visitaremos a cidade com destaque para a Universidade e a 

Biblioteca Joanina. Não faltará o apreciado Leitão à Bairrada.

Viagem adiada para  24 e 25 de outubro

Viagem adiada para 10 e 11 de outubro 

Viagem adiada para 5 e 6 de setembro 
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Barcelona – 25 a 28 de abril (4 dias)

Capital cosmopolita da Região da Catalunha conhecida pela sua arte e arquitetura. 

A Igreja da Sagrada Família e outros edifícios projetados por Gaudi marcam a 

cidade. Figueres com o Museu Salvador Dali, Girona a Costa Brava e o 

monumental Mosteiro de Montserrat proporcionam paisagens de rara beleza.

Croácia, Eslovénia, Bósnia e Montenegro – 1 a 8 de maio (8 dias)

Países da antiga República da Jugoslávia com história milenar, diversidade de costumes

e tradições influenciadas pelos seus ocupantes ao longo dos séculos. 

Paisagens maravilhosas de montanha e do Mar Adriático. 

Zagreb, Split, Mostar, Kotor e Dubrovnik são algumas das bonitas cidades que visitaremos.  

Beira Baixa e Aldeias Históricas – 13 e 14 de junho (2 dias)

Início em Castelo Branco com visita ao Museu Cargaleiro. 

Visita às aldeias de Idanha e Monsanto, esta considerada a aldeia mais portuguesa de 

Portugal. 

Visita guiada ao Museu dos Lanifícios com a Real Fábrica de Panos. 

Não faltarão as cerejas para apanhar e saborear bem como a conceituada gastronomia

da Região. 

Cancelada 

Suspensa 

Suspensa 
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Suíça –2 a 9 de julho (8 dias)

País de lagos e montanhas com paisagens de cortar a respiração. 

Visitaremos Genebra, Lausanne, Berna, Lucerna e Zurique, entre outras locais. 

Subidas a grandes alturas em teleférico e em comboios de cremalheira. 

Cataratas do Reno e Lago Constança com passeios de barco e visita 

à maravilhosa Ilha de Mainau.

Cruzeiro no Adriático – MSC Música –5 a 13 de setembro (9 dias)

Com início em Veneza, que visitaremos, 

embarcaremos num Cruzeiro pelo Mar Adriático

com passagem por Brindisi e a Ilha Grega de Santorini.

Chegada ao Pireu para visita de Atenas. Katakolon (Olímpia).

A bela Corfu e Kotor, são paragens antes do regresso a Veneza. 

Visita da Cidade de Pádua (Santo António).

Vinho Verde, Braga e Guimarães – 18 a 20 de setembro (3 dias)

Início em Penafiel com visita ao Museu Municipal. Após almoço, visita da bonita cidade de Braga. O dia seguinte será  

dedicado ao vinho verde com visita à adega, vinhas e a tradicional apanha da uva. 

No último dia visitaremos a histórica cidade de Guimarães. 

Também a famosa gastronomia regional poderá ser apreciada.

Suspensa 

Suspensa 

Suspensa
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Cidades de Castela e Leão – 7 a 11 de outubro (4 dias)

Cidades com muita história e fortes ligações à fundação de Portugal. 

Visitaremos Cáceres, Placencia, Ávila, Segóvia e Salamanca. 

Não faltará o porco ibérico em Guijuelo onde conheceremos os segredos da cura

e do amadurecimento do famoso Jamón. 

Uma região muito bonita e com grande riqueza histórica.

Safari Africano - Kenya, Tanzânia e Zanzibar – 28 de novembro a 12 de dezembro (14 dias) 

Visitaremos Nairobi com almoço no famoso Carnívore. 

Massai Mara, Lago Nakuru, Amboseli, Lago Mayara, Serengeti, Ngorongoro

são os principais parques a visitar onde habitam milhares de animais selvagens. 

No final a praia em Zanzibar para merecido descanso 

antes da despedida em Dar Es Salaam.

Munique, Áustria e Budapeste – 26 de setembro a 4 de outubro (9 dias)

Visita da bonita cidade de Munique com a famosa “Oktoberfest”.

Segue-se a visita ao imponente Castelo de Neuschwanstein. 

Innsbruck, Salzburgo, com paisagens maravilhosas, antecedem 

a Cidade Monumental de Viena e a bela Budapeste. 

Passeio de barco, teleféricos, valsas, folclore e gastronomia não faltarão. 

Suspensa 

Suspensa

Suspensa 
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Nepal, Butão e Tibete – 3 a 17 de abril de 2021 (15 dias)

Com os Himalaias sempre presentes, 

um circuito por três países com história milenar. 

Cada um com as suas tradições e costumes mas tendo em comum

as maravilhosas paisagens de alta montanha e vales profundos. 

Templos e Palácios e as capitais, 

Kathmandu, Lhasa e Thimphu são locais que visitaremos.

Centro dos Estados Unidos – 29 de maio a 12 de junho de 2021 (15 dias)

Com início na grandiosa Chicago percorreremos os vales do Mississípi. 

St. Louis, Nashville, Memphis e Natchez são as principais cidades. 

No delta teremos New Orleans, Baton Rouge e Lafayette. 

Territórios do Elvis, da música Country e dos Blues. 

Segue-se a Cidade de  Houston e no final a capital, Washington. 

Fim do Ano na Madeira – 30 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021 (4 dias)

Visita à Pérola do Atlântico para apreciar as suas maravilhosas paisagens 

e saborear a sua variada gastronomia. 

Eira do Serrado, Curral das Freiras, Porto Moniz, Camacha, 

Machico e a bela cidade do Funchal são locais a não perder. 

Réveillon e o espetacular fogo de artifício são a ‘cereja no topo do bolo’. 

Suspensa

Suspensa 

Suspensa
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Cruzeiro no Alaska – 21 de agosto a 2 de setembro de 2021 (13 dias)

Com início em Vancouver faremos um Cruzeiro de 8 dias pelas terras inóspitas do Alaska. 

Paisagens maravilhosas de lagos e montanhas geladas. 

Visitaremos a cidade e Vancouver e partiremos para a bonita cidade de Toronto. 

Antes do regresso visitaremos as famosas e espetaculares Cataratas de Niágara.

Suspensa 
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Amendoeiras em Flor –22 e 23 de fevereiro (2 dias)

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

aproveitando o melhor da gastronomia local. 

Visitando Amarante, Favaios, Mirandela, Cerejais, Vila flor, Mogadouro, 

Miranda do Douro, Torre de Moncorvo, Vila Nova Foz Coa, S. João da Pesqueira e Régua.

Galiza  Rias Baixas – Minho – 9 e 10 de maio (2 dias)

Partida do Porto, passando por Sanxenxo, Padrón e Coruña.

Refeições incluídas.

Cruzeiro na Ria Arosa com degustação de marisco.

Cruzeiro no Báltico – 2 a 13 de maio (11 dias)

Seja para férias em família, para um regalo luxuoso ou uma escapadela romântica, 

o MSC Poesia é um navio que oferece 

uma experiência de viagem verdadeiramente inspiradora.

Visitando Hamburgo, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallin, 

S. Petersburgo, Helsínquia, Estocolmo e Copenhaga. 

Regresso por Berlim.
Suspensa 

Cancelada 

Suspensa
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Cuba – 15 a 26 de maio

Partidas de Porto ou Lisboa, via Madrid. 

Cuba, a maior ilha do Caribe, é um país intrigante e fotogénico, repleto de contrastes

culturais, de paisagens paradisíacas, muita música e muita animação. 

Visita à história Havana, a Guamá, a Cienfuegos, a Trinidad, a Santa Clara e por fim Varadero.

Turquia – 8 a 17 de junho (9 dias)

Capital do Império bizantino e Otomano, é presença constante 

na História da Europa e da Ásia. Das vibrantes cidades, repletas de história,

às paisagens de beleza esmagadora, a Turquia é um destino mágico e inesquecível. 

Deslumbre-se com as históricas cidades 

de Istambul, Ancara, Capadócia Konia, Pamukale, Éfeso e Izmir. 

Rota da Lavanda – 14 a 21 de junho (8 dias)

Venha explorar alguns dos cenários mais oníricos e românticos do território francês

e descubra, nos campos de lavanda em flor, um maravilhoso espetáculo a perder de vista!

Visita a Nice, Jean Cap Ferrat, Mónaco, Antibes, Juan-les-Pins, Cannes,

Avignon e Aix-en-Provence. 

Suspensa 

Suspensa 

Suspensa 
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Sul de Espanha (Andaluzia) – 11 a 19 de setembro (8 dias)

A  Andaluzia é uma mistura de culturas e a representação 

mais icónica da Espanha. Além  das monumentais cidades,

das belíssimas montanhas e da saborosa gastronomia, o  clima quente

e suas belas praias, bem como o Salero do seu povo, fazem dela 

um destino memorável. Passeios vespertinos a Sevilha, El Rocio, Safari e Huelva.

Manhãs na praia. 

Jordânia e Jerusalém – 21 a 29 de setembro (7 dias)

Venha descobrir a riquíssima história e o patrimônio milenar deste destino bíblico. 

Passeio por outras culturas com visitas a monumentos extraordinários.

No roteiro constam, Tel Aviv, Cesareia, S. João de Acre, Nazaré, Mar da Galileia,

Amman, Madaba, Kerak, Petra, Wadi Rum, Eilat, Jericó, Belém e Jerusalém.

Douro e Vindimas – 3 a 4 de outubro (2 dias)

Património mundial da UNESCO.

No Outono, época das vindimas nesta que é a mais antiga região demarcada

do mundo. Visitar o Douro nas vindimas é a sua oportunidade de fazer parte

de uma tradição centenária. Visita por Régua, S. João da Pesqueira, 

Mirandela, Albufeira do Azibo, Vimioso, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros,

Vila Real, Amarante. Partida e chegada no Porto. 

Suspensa

Suspensa 

Suspensa
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Sri Lanka  – outubro (datas a confirmar)

Sri Lanka, antes Ceilão, é um místico país insular ao sul da Índia

famoso pelas antigas ruínas budistas e pelo seu  famoso chá  preto do Ceilão.

A  paisagem é de cortar o fôlego: animais no seu habitat natural e extensas praias. 

O seu Povo é afável e a gastronomia marcante.

Este é um destino que o irá surpreender e que nunca irá esquecer. 

Visitaremos Kandy, Nuwara Eliya, Negombo, Pinnawala, Dambulla, 

Anuradhapura, Mihintale, Sigirya, Polonnaruwa e Matale.

Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia – 5 a 21 de novembro (16 dias)

Viagem no fabuloso navio OVATION OF THE SEAS, 

que o guiará por destinos de sonho. Imperdível.

Visitaremos Sidney, Auckland, Tauranga, Napier, Dunedin, 

Duskey Sound, Doubtful Sound e Milford Sound.

Suspensa 

Viagem adiada para  2021

Informamos os nossos         

associados, que as viagens 

canceladas e suspensas,  

tiveram como causa a 

pandemia originada pelo 

coronavírus COVID-19. 

Poderão vir  a ser 

reagendadas em 2021.


