
LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Cáceres / Plasencia / Ávila / Segóvia / Salamanca

1º Dia - 20 de outubro (qui.) – Lisboa / Badajoz / Cáceres

▪ Concentração em hora e local a determinar e partida em autocarro com

destino a Cáceres. Paragem para pequeno-almoço livre em área de serviço no

percurso. Chegada e almoço no Restaurante El Mirador de Galarza.

▪ Após o almoço, visita da cidade com Guia Local.

▪ Não muito longe da fronteira com Portugal, encontramos Cáceres, um

lugar repleto de monumentos e vestígios de um passado cheio de

acontecimentos. A ‘Cidade Velha’ valeu-lhe o título de Património Mundial

da Humanidade pela UNESCO. O rei Afonso IX, monarca do Reino de Leão,

tomou a cidade anos depois a 23 de abril de 1229, dia de São Jorge, que

desde então é o padroeiro da cidade. A partir desse momento, Cáceres

começa a transformar-se, construindo igrejas no lugar das mesquitas e

palácios cristãos sobre os palácios muçulmanos. Com algumas modificações

desde o século XVIII, a cidade chega aos nossos dias quase sem alterações,

sendo uma das cidades monumentais mais bem conservadas do Mundo.

Instalação no hotel. Jantar e alojamento no Hotel D. Manuel 4****.

Castela e Leão – Um mundo a descobrir…

De 20 a 23 de outubro de 2022

Viva Melhor o Tempo Livre com o Seu Clube!
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LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Cáceres / Plasencia / Ávila / Segóvia / Salamanca

2º Dia – 21 de outubro (sex.) - Cáceres / Plasencia / Ávila

▪ Pequeno-almoço no hotel. Saída para a cidade de Plasencia. Chegada e

visita da cidade com guia local.

▪ A partir do séc. XVI, nesta cidade, começa a existir regularidade no

traçado e na construção de palácios, igrejas e conventos, assim como

reformas de edifícios mais antigos, dando simetria e ordem ao conjunto.

Praças e pracinhas desenvolvem-se à volta dos edifícios religiosos mais

significativos e é possível apreciar como o Renascimento irá impor maiores

espaços livres e visibilidade. Entre os monumentos mais representativos

deste município, destacamos a catedral. Em 1958, Plasencia é declarada

Conjunto Monumental. Almoço no Restaurante Asador La Parrilla.

▪ De tarde, continuação da viagem para Ávila. Chegada e visita da cidade

com guia local.

▪ Ávila é um lugar único. Património da Humanidade pela UNESCO, é

admirada por ter o recinto amuralhado melhor preservado do Mundo e por

ser a cidade de origem de Santa Teresa de Ávila. Venha descobrir os

monumentos e a história fascinante desta cidade de Castela e Leão em

Espanha. O interior da cidade muralhada é muito rico em monumentos,

especialmente de cariz religioso, dos quais se destaca a catedral gótica

do Salvador, construída no mesmo período da muralha. A muralha, com

mais de 2,5 km de perímetro é a mais bem conservada de Espanha e uma

das mais impressionantes do mundo. Tem ao todo 88 torres semicirculares

e 9 portas. Só para ver a grandeza da muralha, vale a pena uma viagem a

Ávila. Após a visita, instalação no Hotel Palácio de Los Velada 4****.

Jantar e alojamento.

Castela e Leão – Um mundo a descobrir…
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LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Cáceres / Plasencia / Ávila / Segóvia / Salamanca

3º Dia - 22 de outubro (sáb.) – Ávila / Segóvia / Salamanca

▪ Pequeno-almoço no hotel. Saída para Segóvia. Chegada e visita da cidade

com guia local. Segóvia é uma cidade classificada como património da

humanidade pela UNESCO de visita obrigatória. O principal destaque vai para

o aqueduto romano que garantiu o abastecimento de água à cidade a partir

do ano 50 DC, sendo um dos mais bem conservados monumentos romanos

de Espanha. No centro da cidade pode-se também visitar a imponente

catedral do século XVI, a última a ser construída na Europa em estilo gótico.

▪ Após a visita, almoço no Restaurante Claustro de San Antonio El Real.

▪ De tarde, continuação da viagem para Guijuelo - terra do presunto de

bolota, considerado superior ao Pata Negra. Chegada e tour gastronómico

do “Jamón”.

▪ Encontro com o guia em Alma de Ibérico, onde a nossa experiência

gourmet começará. Provaremos o Jamón (presunto), o lomo (lombo), o

chorizo (chouriço) e o salchichón de Guijuelo (embutido semelhante ao

salame), produtos que ganharam o reconhecimento de Denominação de

Origem em 1986.

▪ Durante uma hora, viveremos uma autêntica experiência gourmet em um

lugar único de Guijuelo, a “Bodega de Jamones de 1903". Degustaremos os

melhores produtos ibéricos de bolota: jamón, lombo e outros embutidos,

acompanhados de um vinho da zona, água e pão. Uma vez concluída a

degustação, conheceremos todos os segredos sobre a cura e o

amadurecimento do jamón. Depois dessa visita, já conseguirá selecionar os

melhores “jamones" ibéricos.

▪ Continuação para Salamanca. Chegada e instalação no Hotel Alameda

Palace 5*****. Saída para jantar em restaurante. Alojamento no

hotel.

Castela e Leão– Um mundo a descobrir…

De 20 a 23 de outubro de 2022
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LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

4º Dia – 23 de outubro (dom.) - Salamanca / Lisboa

▪ Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade com guia local.

Salamanca é uma encantadora cidade monumental que possui não uma,

mas duas catedrais, 23 igrejas, cinco conventos, várias casas

monumentais, muitos museus interessantes e uma imponente

ponte romana sobre o rio Tormes. Uma visita a Salamanca, cidade

dourada, graças à pedra de arenito usada nas construções mais antigas,

pode – e deve – ser feita a pé, pois os seus pontos de interesse estão

todos perto uns dos outros, no centro histórico, classificado Património

da Humanidade pela Unesco em 1988, e que se desenvolve a partir da

sua belíssima Plaza Mayor, considerada uma das mais belas de Espanha.

Construída no séc. XVIII, em estilo barroco, a Plaza Mayor, que é

emoldurada por uma galeria com 88 arcos, é o melhor ponto de partida

para a descoberta da cidade, mas também um ponto de regresso

obrigatório.

▪ Continuação para Ciudad Rodrigo com breve paragem no Centro

Histórico. Iniciamos o regresso a Portugal. Chegada à cidade da Guarda

e almoço no Restaurante A Mexicana.

▪ Depois do almoço regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso.

Castela e Leão– Um mundo a descobrir…
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Cáceres / Plasencia / Ávila / Segóvia / Salamanca

Importante

❖ 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 alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá
comunicar e articular diretamente com a AF VIAGENS E TURISMO.

❖ Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar:

Ubaldino Morgado: 963 194 528 | Email: ubaldinomorgado@hotmail.com e
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.
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LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Custos

Pagamento 

Inscrições
• Inscrições reabertas até 28 de agosto de 2022.
• A 29 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições

forem consideradas.

✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:

Quarto Duplo (por pessoa): 675,00€ Suplemento Single: 145,00€

✓ Preços para outros Convidados:

Quarto Duplo (por pessoa): 700,00€ Suplemento Single: 145,00€.

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 5 prestações, em 31 de agosto, 19
de setembro, 19 de outubro e 25 de novembro de 2022 (duas prestações).

▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado até 30 de setembro
de 2022.

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

▪ 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.
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LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Condições Os preços incluem:

➢ Circuito em Autocarro de Turismo conforme itinerário;

➢ Portagens, parques e despesas de motorista;

➢ Alojamento em hotéis de 4**** e 5*****, em quartos duplos ou
singles com casa de banho privada conforme programa (ou similares);

➢ Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia, conforme
programa;

➢ Bebidas nas refeições;

➢ Visita com guia local de Cáceres;

➢ Entrada na Catedral de Cáceres;

➢ Visita com guia local de Plasencia;

➢ Entrada na Catedral de Plasencia;

➢ Visita com guia local de Ávila;

➢ Entrada na Catedral de Ávila;

➢ Visita com guia local de Segóvia;

➢ Entrada na Catedral de Segóvia;

➢ Tour Gastronómico do “Jamón” em Guijuelo;

➢ Degustação de jamón (presunto), lomo (lombo), chorizo (chouriço) e  
salchichón de Guijuelo;

➢ Visita com guia local de Salamanca;

➢ Entrada na Catedral de Salamanca;

➢ Acompanhamento por delegado da nossa organização durante toda a
viagem;

➢ Seguro Multiviagens;

➢ Todas as taxas de 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.

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).
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