
LAZER Leiria

• AgitÁgueda - Anualmente Águeda projeta-se para o
mundo - Art Festival, o evento que dá cor a toda a cidade
e àquela que é considerada como uma “das ruas mais
bonitas do mundo”. Imagem de referência do turismo de
Portugal.

• Concertos diários, arte urbana, animação de rua,
artesanato, gastronomia e muitas outras surpresas.

• Caves São João – A empresa mais antiga, ainda em
atividade, no concelho de Anadia, iniciou a atividade nos
anos 30 e a criação de vinhos espumantes em 1959.

• Conciliam vanguardismo e tradição, aliando as mais 
modernas tecnologias de vinificação e controlo de 
qualidade a métodos produtivos tradicionais e o uso de 
rótulos de papel revestidos a cortiça natural, aplicados 
manualmente.
A garrafeira contém milhares de garrafas de vinhos de 
qualidade inigualável, autênticas raridades das décadas 
de 60, 70, 80 e 90, sendo considerada uma das melhores 
e mais bem recheadas a nível nacional.
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1º Dia: 9 de julho

08H15 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais),
Leiria (junto ao restaurante “A Grelha”) e Sangalhos,
com paragem para pequeno-almoço (não incluído) em
percurso;
11H00 - Visita guiada às Caves São João, em Sangalhos;
12H45 - Almoço no restaurante “O Vidal”, em Aguada de
Cima;
15H00 - Check-in no “In Gold Hotel”, em Águeda.
Fim de tarde e noite livres para visita à cidade e todas as
atividades relacionadas com o evento AgitÁgueda.

2º Dia: 10 de julho

Pequeno-almoço no hotel.
10H00 - Saída do hotel, pequeno percurso até à Estação
da CP, em Águeda, para início de viagem de comboio até
Macinhata do Vouga;
11H00 - Visita guiada ao Museu Nacional Ferroviário;
12H45 - Almoço em Ovar no restaurante “Oxalá”;
Possibilidade de realização de alguma visita local em
função do horário de termo do almoço;
17H30 - Início da viagem de regresso.

Programa
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Custos

Diversos

€96,00: Sócios adultos em quarto duplo.
€40,00: Sócio criança até 11 anos (dormindo no quarto dos pais).
€116,00: Sócio adulto em quarto individual.

Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, visitas
agendadas, dormida, pequeno-almoço e 2 almoços.

Forma de pagamento: 50% em 24.06.2022 e 50% em 25.07.2022.

Inscrições limitadas até 31 de maio.

A 6 de junho informaremos os Associados cujas inscrições forem
consideradas.

As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, 
terão um custo mínimo de 30€, eventualmente acrescidas 
dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos serviços 
envolvidos neste evento, caso não se consiga substituição 
em tempo útil. 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos 
pessoais ou materiais que possa ocorrer com qualquer um 
dos participantes durante a atividade.

Para mais informações contactar: 

alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp FICHA DE INSCRIÇÃO
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