LAZER E TEMPOS LIVRES

Viagens

Beira Baixa, Aldeias históricas e a «Apanha da Cereja»
4 e 5 de junho de 2022
Paisagens de uma beleza natural de cortar a respiração que nos acompanham
numa viagem pelo centro de Portugal.

1º Dia, 4 de junho - Lisboa / Castelo Branco / Idanha / Monsanto /
Covilhã
Concentração às 07h00 em local a determinar e partida às 07h15 em
autocarro com destino a Castelo Branco. Paragem para pequeno-almoço no
percurso.
Chegada a Castelo Branco e visita ao Museu Cargaleiro e Jardins do Paço.
Almoço em restaurante local.
Visita de Idanha-a-Velha. Idanha-a-Velha é uma pequena vila que parece
adormecida entre os Olivais. Contudo, o seu passado histórico teve uma
importância testemunhada pela catedral e pelas inúmeras ruínas,
transformando-a num museu vivo.
Continuação para Monsanto. Tempo livre para visita. A Monsanto foram
atribuídos os títulos da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, em 1938, e o de
Aldeia Histórica em 1995. Ícone turístico da região, Monsanto é uma
experiência peculiar para quem a visita.
A visita segue para a Covilhã. Instalação no Hotel. Jantar buffet e alojamento.

2º Dia, 5 de junho - Covilhã / Alcongosta / Covilhã / Peraboa /
Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.

Saída para a Quinta em Alcongosta - Fundão. Chegada e passeio no
pomar, com apanha e prova de cerejas, estando à sua espera um grupo de
música popular que acompanhará a apanha. No final, oferta de uma caixa de
cerejas a cada viajante. Poderão ainda comprar as cerejas diretamente ao
produtor. Depois, passeio pela capital da cereja, Alcongosta, onde haverá
uma degustação de produtos de cereja e, no final, oferta de uma lembrança
artesanal.
Almoço no restaurante Da Beira Country Club.
Depois do almoço, visita guiada ao Museu dos Lanifícios que inclui a Real
Fábrica dos Panos. Este núcleo integra-se no edifício pombalino da Real
Fábrica de Panos, mandado edificar, por Provisão Régia de D. José I, em
junho de 1764. Foi construída para funcionar como uma manufatura de
estado, sofrendo acrescentamentos durante o reinado de D. Maria I.
Lanche com produtos regionais nas instalações do museu.
Após a visita, início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no
percurso.
Chegada e fim da viagem.
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• Inscrições reabertas até 22 de maio de 2022.
• A 23 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem
consideradas.

Inscrições

Custos

✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:
Quarto Duplo (por pessoa): 285,00€
Suplemento Single: 30,00€.
✓ Preços para outros Convidados:
Quarto Duplo (por pessoa): 300,00€

Pagamento

Suplemento Single: 30,00€.

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 3 prestações, em 27 de abril, 27 de
maio e 27 de junho de 2022.
▪

Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado em 22 de maio de 2022.

▪ 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.

Importante

❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá
comunicar e articular diretamente com a AF VIAGENS E TURISMO.
❖ 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:
Ubaldino Morgado: 963 194 528 / Email: ubaldinomorgado@hotmail.com e
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.
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Condições

Os preços incluem:
▪ Circuito em autocarro conforme itinerário;
▪ Portagens, parques e despesas de motorista;
▪ Alojamento no Tryp D. Maria Covilhã 4**** (ou similar) em quartos
duplos ou singles com casa de banho privada;
▪ Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia conforme
programa;
▪ Bebidas nas refeições;
▪ Visita orientada ao Museu Cargaleiro e Jardins do Paço;
▪ Visita livre de Idanha-a-Velha;
▪ Visita livre a Monsanto;
▪ Visita guiada ao Museu dos Lanifícios – Real Fábrica de Panos;
▪ Lanche no Museu dos Lanifícios;
▪ Visita à Capital da Cereja – Alcongosta;
▪ Apanha da Cereja acompanhada com música, numa Quinta (a designar);
▪ Oferta de uma caixa de cerejas a cada participante;
▪ Acompanhamento por delegado da Agência AF VIAGENS E TURISMO
durante todo o circuito;
▪ Seguro Multiviagens;
▪ Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.
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.
Covid-19 / Conforme as normas em vigor à data da viagem.

O Clube Millennium bcp 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.
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