
Procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos nossos Associados, 
selecionamos 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 modo a tornar as suas viagens inesquecíveis.
Preços e condições exclusivas para os Associados do Clube Millennium bcp.

Convidamos os nossos Associados a conhecer a nossa oferta viajando pelo interior da

AGENDA das VIAGENS do CLUBE 2022.

Os Programas poderão sofrer alterações, nomeadamente nos valores, datas e locais a visitar. 

Todas as viagens que constam da Agenda das Viagens do Clube 2022

(programas, datas de realização, custos) serão divulgadas no site do Clube, pelo que sugerimos que

consultem o site do Clube com regularidade.

Não perca nenhuma viagem, ou viagens, que pretenda realizar. 

A presente Agenda não serve de ficha de inscrição, a qual deverá ser efetuada no site ou 
presencialmente nas instalações do Clube, em Lisboa e no Porto.

Para mais informações não hesite em contactar-nos.
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AGENDA SUL  

Tomar e Coimbra – 12 e 13 de março (2 dias)
Tomar com Influência dos Templários e Judeus
com visita ao Convento de Cristo e à Sinagoga e
ao Museu dos Fósforos. Em Coimbra teremos
jantar com Fados e visitaremos a cidade com
destaque para a Universidade e a Biblioteca
Joanina. Não faltará o apreciado Leitão à
Bairrada.
Preço para Sócios em quarto duplo: 280,00€.

Porto – Cidade Invicta – 9 e 10 de abril (2 dias)
Dois dias preenchidos com os principais locais de atração
desta cidade maravilhosa. 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. A gastronomia típica
da Região estará presente. A não perder!
Preço para Sócios em quarto Duplo: 280,00€.
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Novas datas: 

5 e 6 de novembro de 2022.

Novas datas: 

8 e 9 de outubro de 2022.

Alentejo – Rota do Fresco – Reagendada para 14 e
15 de maio (2 dias)
Ermidas e Igrejas com a tradição alentejana da pintura
dos espaços religiosos. A Fábrica de Chocalhos,
Património Imaterial da Humanidade.
Ruínas Romanas, Adegas e Museu do Medronho também
serão locais a visitar em que apreciaremos a beleza da
paisagem alentejana e a sua saborosa e famosa
gastronomia.
Preço para Sócios em quarto duplo: 230,00 €



AGENDA SUL

Croácia, Eslovénia, Bósnia e Montenegro – 7 a 14
de maio (8 dias)
Países da antiga República da Jugoslávia com
história milenar e diversidade de costumes e
tradições influenciados 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.
Preço para Sócios em quarto Duplo: 1.900,00€.

Barcelona – 22 a 25 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 Gaudí marcam a cidade.
Figueres com o Museu Salvador Dali,
Girona, a Costa Brava e o monumental
Mosteiro de Montserrat proporcionam
paisagens de rara beleza.
Preço para Sócios em quarto Duplo:
1.200,00€.

Beira Baixa e Aldeias Históricas – 4 e 5 de
junho (2 dias)
Início em Castelo Branco com o Museu
Cargaleiro e visita das Aldeias de Idanha e
Monsanto, 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 e a conceituada gastronomia da
Região.
Preço previsto para Sócios em quarto Duplo:
260,00€.
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Novas datas: 

De 5 a 12 de outubro de 2022.



Cruzeiro no Báltico – Costa Favolosa –
3 a 10 de setembro (8 dias)
Com início em Estocolmo, que
visitaremos, embarcaremos num
Cruzeiro pelo Mar Báltico com passagem
por Helsínquia, São Petersburgo (2 dias)
e Tallinn. Desembarque em Estocolmo e
regresso a Lisboa.
Preço previsto para Sócios em quarto
Duplo em Camarote Fantástica Interior:
1.300,00€.

AGENDA SUL

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 outros locais. Subidas a
grandes alturas em teleférico e em comboios de
cremalheira. Cataratas do Reno e Lago Constança com
passeios de barco e a maravilhosa Ilha de Mainau.
Preço previsto para Sócios em quarto Duplo: 2.900,00€.

Cruzeiro no Alasca – 4 a 16 de junho (13 dias)
Com início em Vancouver faremos um Cruzeiro de 8 dias
pelas terras inóspitas do Alasca. Paisagens maravilhosas
de lagos e montanhas geladas. Visitaremos a cidade de
Vancouver e Vitória, capital da Colúmbia Britânica.
Opcional: Visita às montanhas rochosas.
Preço para Sócios em Camarote Exterior Duplo:
3.500,00€.
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AGENDA SUL

Munique, Áustria e Budapeste – 24 de setembro
a 2 de outubro (9 dias)
Visita da bonita Cidade de Munique com a
famosa “Oktoberfest”. Segue-se o imponente
Castelo de Neuschwanstein. Innsbruck e
Salzburgo, com paisagens maravilhosas,
antecedem a Cidade Monumental de Viena e a
bela Budapeste. Passeio de barco, teleféricos,
valsas, folclore e gastronomia não faltarão.
Preço para Sócios em quarto Duplo: 2.600,00€.

Vinho Verde, Braga e Guimarães – 17 a 19
de setembro (3 dias)
Iniciaremos 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
e vinhas e a tradicional apanha da uva. No
último dia visita da histórica Cidade de
Guimarães. A famosa gastronomia regional
poderá ser apreciada.
Preço previsto para Sócios em quarto Duplo:
390,00€.
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A viagem 

não se realizará em 2022.



Cidades de Castela e Leão – 20 a 23 de outubro (4 dias)
Cidades com muita história e fortes ligações à fundação de
Portugal. Visitaremos Cáceres, Plasencia, Ávila, Segóvia e
Salamanca. Não faltará o porco ibérico em Guijuelo onde
conheceremos os segredos da cura e o amadurecimento do
famoso “Jámon”. Uma região muito bonita e com grande
riqueza histórica.
Preço previsto para Sócios em quarto Duplo: 675,00€.

AGENDA SUL

Fim do Ano – 30 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023 (4 dias)
Programa a elaborar em função das propostas a apresentar pelas
Agências de Viagens e tendo em conta locais que até ao momento não
tenham sido escolhidos.
Preço Previsto para Sócios a designar.
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AGENDA NORTE

Estrada Nacional 2 – de 2 a 7 de abril 2022 (6 dias)
Com partidas em autocarro de Lisboa, ou do Porto,
venha conhecer o interior de Portugal através da maior
estrada da Europa, começando por visitar a maravilhosa
cidade transmontana de Chaves.
Nos dias seguintes visitaremos a magnífica Região do
Douro, começando por Vila Real, Régua, Lamego e
terminando em Viseu. No 3º dia teremos a região do
Dão-Lafões passando por Penacova, Pedrógão, Sertã,
para terminar em Abrantes. Atravessaremos locais com
visitas ao Ribatejo e ao Alto Alentejo e por fim
apreciaremos a bela e antiga cidade de Évora. Nos dois
últimos dias passaremos ainda por locais do Baixo
Alentejo, terminando no Algave (Faro e Vilamoura ou
Tavira), regressando depois aos locais de partida.
Preço para Sócios em quarto duplo: 675€.

Galiza – de 23 a 25 de abril de 2022 (3 dias)
Venha conhecer a beleza da nossa cidade de
Viana do Castelo e as cidades espanholas de
Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela,
com almoço de mariscada em El Grove e
ainda visita à Ilha de La Toja.
Preço previsto para Sócios em quarto duplo:
350€.

Roma e Sul de Itália – de 21 a 27 de maio de 2022 
(7 dias)
Temos dois dias para ver, conhecer e saborear a
Roma Imperial e a Roma Atual, visitando o Museu do
Vaticano e a Capela Sistina. Haverá uma Noite
Romana com jantar típico. Ao Sul de Itália veremos
as belas cidades de Nápoles, Pompeia e Sorrento.
Teremos ainda a encantadora Ilha de Capri, a beleza
da Costa Amalfitana para terminar em Salerno.
Preço para Sócios em quarto duplo. 1,495€.
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Novas datas: 

8 a 10 de outubro de 2022.



AGENDA NORTE

Cruzeiro Danúbio Imperial - de 10 a 18 de
junho (8 dias)
Durante uma semana descanse com uma
estadia num Cruzeiro Fluvial vendo as
maravilhosas paisagens do Danúbio, visitando
Viena, Melk, Linz e Passau, na Áustria e
continuando pela Alemanha (Durnstein) e
Hungria (Budapeste e Bratislava).
Preço previsto para Sócios em quarto duplo:

2.095,00.

Cruzeiro Fiordes Noruega – de 17 a 25 de
junho (9 dias)
Venha apreciar os fiordes da Noruega
durante uma semana em que a noite se
transforma em dia. Numa viagem de oito
noites, em que algumas delas a luz solar se
esconde durante algumas horas, terá a
possibilidade de conhecer Copenhaga
(Dinamarca), Warnemünde (Alemanha) e
Stavanger, Eidijord, Kristansand e Oslo
(Noruega).
Preço previsto para Sócios em quarto duplo:
1.540,00€.
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Riviera Maya (México) – 2ª segunda quinzena 
de agosto
Aproveite uma semana completa para
descansar num Resort das praias da Riviera
Maya e outros atrativos, com a possibilidade
de ir ao centro da cidade de Cancun e efetuar
uma excursão à zona arqueológica de
Chichén Itzá, desfrutando de uma das Novas
7 Maravilhas do Mundo.
Preço previsto para Sócios em quarto duplo: 

1.675,00€.

AGENDA NORTE

Douro no Outono – De 29 de setembro a 1 de
outubro (3 dias)
O Douro no Outono é um dos locais mais
bonitos do mundo, com uma autêntica
explosão de cores. Venha admirar essa
maravilha, com deslocação às cidades da
Régua, Vila Real e a outros locais como S.
João da Pesqueira, Miradouro de S. Salvador,
Mirandela, Vila Nova de Foz Coa, Vila Flor,
Vimioso, Macedo de Cavaleiros e muitos mais,
terminando em Amarante.
Preço previsto para Sócios em quarto duplo:
275,00€.
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A viagem 

não se realizará em 2022.



Cruzeiro no Sena e Paris - de 8 a 15 de outubro (7 dias)
Durante uma semana poderá visitar Paris, a cidade Luz,
e apreciar as margens do Sena, visitando Rouen, Le
Havre Caudebec-en-Caux, Vernon e outros locais.

Preço previsto para Sócios Efetivos: 1.575,00€.

AGENDA NORTE
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A viagem 

não se realizará em 2022.


