
O preço inclui: 
  Transporte, almoço e visitas. 

O preço não inclui: 
 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa. 

Sócios Clube: 24,00€. 

CULTURA Visita a Alcobaça 

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 

Custos 

Diversos 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
- A desistência, após a confirmação pelo Clube Millennium bcp, é possível nas condições assinaladas (*) - 

Pagamentos:  
 
Débito único - o mesmo será debitado em 24 de fevereiro de 2020. 

Inscrições abertas até 3 de fevereiro e limitadas a 52 pessoas. 

Data limite de desistência até 3 do mesmo mês. 

A 4 de fevereiro informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 

 

(*) Desistências: Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um 
custo mínimo de 24,00€. 

Programa VISITA A ALCOBAÇA 

A proposta de visita que o Clube faz aos sócios, para o dia 21 de março, é uma ida até 

Alcobaça. 

O Mosteiro Cisterciense será o principal monumento que iremos visitar. Os túmulos de Dom 

Pedro e de Dona Inês de Castro são duas obras de arte que, mesmo para um leigo na 

matéria, captam a nossa atenção e prendem sempre o nosso olhar. 

Naturalmente que o Mosteiro será conhecido de todos os sócios, mas é sempre interessante 

voltar lá, tanto mais que seremos acompanhados por um guia.  

Também visitaremos o Museu do Vinho, outro local que, sabemos, os passantes por Alcobaça 

apreciam visitar. 

A Central Elevatória do Mosteiro, o Percurso Camoniano, bem como o Jardim do Amor serão 

outros sítios onde também iremos passar. Visita a não perder! 

Local 
Data / Hora 

Local de partida: Rua Ivone Silva ( junto ao hotel Zurique / estação da CP Entrecampos) 

Data: 21 de março de 2020  
Hora de partida: 7:30h / Hora de chegada:  20:00h (hora estimada) 

21 de março de 2020 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039341

