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1º Dia – Lisboa / Casal de São Simão / Álvaro / Oleiros / Janeiro de Cima / Janeiro

de Baixo / Castelo Branco

Concentração às 07h00 em local a determinar e partida em autocarro pela auto

estrada do Norte. Paragem para pequeno-almoço livre e continuação até uma das

Aldeias de Xisto – Casal de São Simão. Descubra um Casal com uma só rua. O que

nos promete esta aldeia: que estamos a entrar em Refúgios de Pedra.

Continuação para a Aldeia de Álvaro. Estende-se lânguida e serpenteante ao longo

do viso de uma encosta sobranceira ao Rio Zêzere, acomodada na albufeira do

Cabril.

Almoço Típico de Cabrito Estonado no Restaurante Adega dos Apalaches.

Após o almoço, continuação até à Aldeia de Janeiro de Cima. Janeiro de Cima

encontra-se na margem esquerda do Zêzere, numa zona quase plana, rodeada por

uma extensa manta de terrenos agrícolas.

Seguimos depois para Janeiro de Baixo. O Zêzere encontrou aqui, no seu curso, um

duro obstáculo rochoso que teve de contornar. Um moinho escavado na rocha saúda

a sua chegada. Ali à frente podemos desfrutá-lo no parque de campismo ou na praia

fluvial com o seu extenso areal. O núcleo central da aldeia, sua igreja e capelas,

sentem a envolvência do rio e tranquilizam-no com mais murmúrios de xisto que ele

voltará a receber em Álvaro e em Pedrógão Pequeno.

Ao final da tarde seguimos para Castelo Branco. Instalação no Hotel Melia Colina do

Castelo. Jantar buffet com bebidas. Alojamento.

2º Dia – Alcongosta / Fundão / Torres Novas / Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a apanha da Cereja na Quinta em

Alcongosta.

Receção de boas-vindas na Quinta com um licor de cereja.

Apanha e prova de cereja no pomar, com oferta de uma caixa de 2 kg a cada

participante.

Animação com música tradicional na Quinta.

Visita a Alcongosta com degustação de produtos relacionados com a cereja, com

destaque para o pastel de cereja.

Visita à Casa da Cereja em Alcongosta.

Oferta de lembrança artesanal aos participantes.

Continuação para almoço no Restaurante do Hotel Alambique.

Ao final da tarde, início da viagem de regresso. Paragem em Torres Novas ou

Abrantes para pequeno lanche. Continuação da viagem para Lisboa em autocarro.

Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.

Aldeias de Xisto e Apanha da Cereja no Fundão
3 e 4 de junho de 2023

LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 



✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:

Quarto Duplo (por pessoa): 312,00€; Suplemento Single: 32,00€.

✓ Preços para outros Convidados:

Quarto Duplo (por pessoa): 328,00€; Suplemento Single: 32,00€.

Custos

Pagamento 

▪ 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, 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 abertas até 9 de abril de 2023.
• A 10 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições

forem consideradas.

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 4 prestações: em 25 de abril, 25 de 
maio, 25 de junho e 25 de julho de 2023.

▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado em 25 de maio de 
2023.

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.

Aldeias de Xisto e Apanha da Cereja no Fundão
3 e 4 de junho de 2023

LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 

Pág. 2/3

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


Condições Os preços incluem:

• Transporte em autocarro no percurso indicado;

• Portagens, parques e despesas de motorista;

• Alojamento no Hotel Melia Colina do Castelo 4**** (ou similar), em 
quartos duplos ou singles com casa de banho privada;

• 1 Almoço, Cabrito Estonado com bebidas, na Adega dos Apalaches;

• 1 Almoço com bebidas no Restaurante do Hotel Alambique;

• Visitas livres às aldeias de xisto: Casal de São Simão, Álvaro, Janeiro 
de Cima e Janeiro de Baixo;

• Visita livre à Vila de Oleiros;

• Visita guiada à Capital da Cereja – Alcongosta;

• Apanha da Cereja em Quinta com música a acompanhar;

• Oferta de uma caixa de cerejas a cada participante;

• Lanche em Torres Novas ou Abrantes;

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

• 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 normais oficiais à data.

Notas: As visitas nas Aldeias de Xisto são livres e feitas a pé.
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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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Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp FICHA DE INSCRIÇÃO

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000045566

