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Cidade / São Francisco / Clérigos / Palácio da Bolsa / Teleférico / Mosteiro 

do Pilar / Cruzeiro das 6 Pontes

8 de outubro (sábado) - Lisboa / Porto
▪ Concentração às 07h30 em Sete Rios e partida às 08h00 com destino ao Porto.

Paragem para pequeno-almoço livre no percurso.
▪ Chegada à cidade Invicta e visita ao reconhecido como monumento nacional, o

Museu de São Francisco, composto pela Igreja Monumento e Museu de Arte
Sacra. A Igreja Monumento de São Francisco foi classificada como
Monumento Nacional em 1910 e património mundial em 1996 pela UNESCO,
estando inserida na zona histórica do Porto. O seu interior é composto por, Sala
de Sessões, Sala do Tesouro, Sala Exposição e Cemitério Catacumbal onde estão
expostas ossadas.

▪ Após a visita, almoço no Restaurante Douro Sentido.
▪ Após o almoço embarque junto ao Museu do Carro Elétrico para um passeio

(duração aproximada de 20 minutos) num dos antigos elétricos, construídos
entre 1920 e 1942 pela marginal do Douro até ao Passeio Alegre.

▪ Continuação para visita da cidade com guia local, incluindo visita à Igreja e
Torre dos Clérigos, Estação de São Bento e Sé.

▪ No final da visita instalação no hotel. Jantar e alojamento.

9 de outubro (domingo) - Porto / Teleférico Gaia / Palácio da Bolsa / 
Cruzeiro / Lisboa
▪ Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gaia e embarque no Teleférico para um

breve passeio até ao Jardim do Morro. Desembarque e continuação em
autocarro para a Serra do Pilar. Visita Livre ao Claustro Circular, à Sala do
Capítulo e à exposição sobre o Património a Norte de Portugal.

▪ Continuação para visita guiada ao Palácio da Bolsa. O Palácio da Bolsa foi
construído sobre as ruínas do convento dos franciscanos que foi destruído em
um incêndio. A sua construção começou em 1842 e passou quase meio século
até à inauguração, em 1891.

▪ Após a visita, almoço na Quinta do Boucinha.
▪ Depois do almoço embarque para um agradável cruzeiro no Douro para

conhecer as Seis Pontes. Navegue pelas margens do Porto e Vila Nova de Gaia
e descubra a beleza do Rio Douro. Com duração de 50 minutos, o Cruzeiro das
Pontes tornou-se no passeio de barco mais popular dos últimos anos. Aproveite
a oportunidade!

▪ Regresso ao Cais e desembarque.
▪ Continuação em autocarro para a viagem de regresso a Lisboa. Paragens

técnicas no percurso. Chegada a Sete Rios e fim da viagem.

Porto – A Invicta!

8 e 9 de outubro de 2022
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✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:

Quarto Duplo (por pessoa): 297,00€ | Suplemento Single: 72,00€.

✓ Preços para outros Convidados:

Quarto Duplo (por pessoa): 312,00€ | Suplemento Single: 72,00€.

Custos

Pagamento 

▪ O pagamento será efetuado diretamente à Agência AF VIAGENS E
TURISMO, por débito direto ou transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50.0036.0546.9910.00007128.2.

▪ A documentação necessária ao pagamento será processada após confirmação
da inscrição.

▪ 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.

❖ 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 (guia).

❖ Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar: 

Inscrições
• Inscrições reabertas até 17 de julho de 2022.
• A 19 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições

forem consideradas.

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 3 prestações, em 25 de julho, 25 de 
agosto e 25 de setembro de 2022.

▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado em 25 de agosto de  
2022.
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Ubaldino Morgado:  963 194 528 / Email: ubaldinomorgado@hotmail.com e  
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.

Importante
❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá 

comunicar e articular diretamente com a AF VIAGENS E TURISMO.

8 e 9 de outubro de 2022

Porto – A Invicta!

mailto:ubaldinomorgado@hotmail.com
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt


LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Condições Os preços incluem:

Os preços não incluem:
➢ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no

presente programa e extras durante a estadia, tais como bebidas não
mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

O Clube Millenniumbcp não se responsabiliza por danos pessoais  ou materiais que possam ocorrer 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). Pág 3/3

Covid-19 / Conforme as normais oficiais à data. 

8 e 9 de outubro de 2022

Porto – A Invicta!

▪ Transporte em autocarro no percurso indicado.
▪ Portagens, parques e despesas de motorista.
▪ Alojamento no Hotel HF Tuela Porto (ou similar), em quartos duplos ou singles 

com casa de banho privada.
▪ 1 Almoço no restaurante Douro Sentido com bebidas.
▪ 1 jantar no hotel ou em restaurante com bebidas.
▪ 1 almoço na Quinta do Boucinha com bebidas.
▪ Cruzeiro das Seis Pontes no Douro.
▪ Entrada e visita guiada na Igreja de São Francisco.
▪ Visita à cidade com Guia Local.
▪ Passeio no Elétrico Antigo do Museu do Passeio Alegre.
▪ Entrada na Torre e Igreja dos Clérigos.
▪ Visita guiada ao Palácio da Bolsa.
▪ Visita livre ao Mosteiro da Serra do Pilar. 
▪ Teleférico de Gaia. 
▪ Acompanhamento por delegado da Agência AF VIAGENS E TURISMO.
▪ Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

▪ Seguro Bus Portugal.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000042988

