
13 de maio (sábado) - Nazaré / Almeirim/ Alpiarça / Almeirim

 08h30 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), com 
destino a Almeirim.

 Possibilidade de paragem em Caldas da Rainha. 
 10h30 - Visita guiada e prova de vinhos na Adega da Quinta do 

Casal Branco.
 13h00 - Almoço regional no Restaurante “Tasca do Bronze” em  

Almeirim.
 16h15 - Visita guiada à Casa dos Patudos em Alpiarça.
 18h30 - Check-in no Hotel “O Novo Príncipe” em Almeirim.
 Jantar livre.

13 e 14 de maio de 2023

Ribatejo

Quinta do Casal Branco - Situada na zona de Almeirim, esta Quinta,
com cerca de 1.100 hectares, tem uma longa experiência agrícola e
uma especial dedicação à arte de fazer vinho. Com mais de 200 anos
de história, é um dos principais produtores de vinho da região.

Casa dos Patudos - A casa foi construída entre 1905 e 1909 por 
encomenda do político republicano José Relvas, o qual legou a Quinta 
dos Patudos e praticamente todos os demais bens ao Município de 
Alpiarça, por testamento de 1929.
Entre várias vontades que são referidas neste testamento, uma delas é 
que a Casa fosse conservada como Museu, que é atualmente referido 
por especialistas como o mais importante autárquico do país, e é 
procurado por milhares de visitantes.

O Clube Millennium bcp convida-o para um fim-de-semana no Ribatejo!

LAZER E TEMPOS LIVRES Viagens 
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14 de maio (domingo) – Salvaterra de Magos / Escaroupim

 09h15 - Saída do hotel.
 10h00 - Visita à Falcoaria Real em Salvaterra de Magos. 
 11h30 - Visita ao Museu de Escaroupim.
 13h00 - Almoço regional no Restaurante “O Escaroupim”.
 15h30 - Passeio de barco no Rio Tejo, com passagem por Valada, 

aldeia Avieira de Palhota, Ilhas das Garças, dos Cavalos e dos 
Amores, entre outras.

 17h30 - Previsão para início da viagem de regresso.

Inscrições

Escaroupim é uma típica aldeia piscatória, para onde vieram pescadores
oriundos da Praia da Vieira. Estes vinham sazonalmente ao Tejo realizar as
campanhas de pesca de inverno, procurando o sustento das suas numerosas
famílias, num Tejo rico em pescado, regressando à Praia da Vieira no verão.
Muitos destes pescadores foram ficando pelas margens do Tejo, deixando de ir
à sua terra, e assim formaram pequenas povoações piscatórias ao longo do rio.
Nestas povoações, as habitações são feitas em madeira, pintadas de cores vivas
e assentes em estacaria, de modo a estarem protegidas das frequentes cheias
do rio. A particularidade das duas casas é extensiva aos seus barcos de pescas,
também em madeira e pintados de cores vivas.

• Inscrições reabertas até 1 de maio de 2023.
• A 2 do mesmo mês informaremos os Associados cujas

inscrições forem consideradas.

✓ Preços para Sócios Efetivos:

✓ Quarto Individual (por pessoa): 120,00€.

Custos ✓ Preços para Sócios Efetivos:

Quarto Duplo (por pessoa): 98,00€ | Por Criança: 50,00€.
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Pagamento  O pagamento será fracionado em 2 prestações: em 25 de maio e 23 de 
junho de 2023.

 Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um 
custo mínimo de 30,00€ a título de Taxa de Reserva, eventualmente 
acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, caso não se 
consiga substituição em tempo útil.

Diversos

Condições Os preços incluem:

 Transporte em autocarro de Grande Turismo;
 Visitas agendadas;
 Estadias;
 Pequeno-almoço;
 Dois almoços.

 Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar: Alexandre Vieira.

 Email: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.
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FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

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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