Caros Associados,
Vamos nesta oportunidade até à raia de Portugal/Espanha, para apreciarmos uma vila e uma cidade, que desde a
sua génese conservam edificações em ruínas que na sua beleza e esplendor nos encantam, e que também por isso
justificam a inserção em alguns capítulos da nossa história, nomeadamente no que concerne a disputas e lutas
fronteiriças entre os dois países ibéricos.
Ficaremos alojados na linda vila de Campo Maior, num hotel que pensamos nos irá oferecer um conforto adequado,
para passarmos um fim-de-semana que pretendemos seja tranquilo, e que simultaneamente contribua para o
enriquecimento da nossa cultura geral.

01/JUN – 6ª FEIRA
09:30H
12:30H
15:00H
20:00H

Saída da portaria da TAP Air Portugal, em Autocarro de
Turismo.
Chegada ao Hotel Santa Beatriz/Campo Maior – Check-in e
almoço.
Visitas ao Centro da Ciência do Café – Adega Maior – Castelo
de Campo Maior.
Jantar no hotel.

02/JUN - SÁBADO
08:30H
10:30H

13:30H
14:00H
15:30H
17:00H

19:00H
20:00H

Pequeno-almoço buffet.
Saída para Olivença
Hora de Espanha (+1 hora que em Portugal)
Tempo para, no centro histórico da cidade, visitar os locais de
maior interesse, conforme guia descritivo com instruções e
dados históricos dos mesmos que serão entregues aos
participantes.
Saída para o almoço.
Almoço em Olivença, no Restaurante Churrasco de São Pedro.
Saída para visita à Ponte de Nossa Senhora da
Ajuda, no Guadiana.
Tempo livre para continuação das visitas aos locais com mais história e possibilidade de fazer as
tradicionais compras (sugerimos o doce regional “Técula Mécula” que se pode encontrar na Pastelaria
Casa Fuentes, na Calle Moreno Nieto.
Saída para Campo Maior.
Hora de Portugal
Jantar no hotel.

03/JUN - DOMINGO
09:30H

12:30H
13:30H
15:30H
16:15H
18:00H

Pequeno-almoço buffet.
Saída para visita ao centro histórico da vila de Campo Maior
(Pelourinho/Igreja Matriz/Igreja de São João Baptista/Capela
dos Ossos/Museu de Arte Sacra.
Saída para a vila de Redondo.
Almoço na vila de Redondo, no Restaurante Porfírios.
Visita ao Castelo de Redondo.
Saída para regresso a Lisboa.
Chegada prevista a Lisboa.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
- Associados efectivos, cônjuges e filhos com mais de 12 anos de idade.
190,00€
- Associados auxiliares, cônjuges e filhos com mais de 12 anos de idade.
195,00€
- Familiares de amigos de Associados.
200,00€
PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO SINGLE
- Associados efectivos, cônjuges e filhos com mais de 12 anos de idade.
220,00€
- Associados auxiliares, cônjuges e filhos com mais de 12 anos de idade.
225,00€
- Familiares de amigos de Associados.
230,00€
Para quem não pretende transporte:
Menos 20,00€ / Pessoa
NOTAS DIVERSAS:
- Salientamos que o programa contempla 2 noites de alojamento; todas as refeições desde o almoço de 6ª Feira, até
ao almoço de Domingo; transporte durante o período do evento, e seguro de acidentes pessoais.
- Não inclui possíveis valores a pagar por entradas em alguns locais a visitar.
- Este programa só de irá realizar com um mínimo de 45, e um máximo de 50 inscritos, e eventualmente poderá ser
alterado por motivos imprevistos e devidamente justificados.
PAGAMENTO
- Em dinheiro ou cheque, no acto da inscrição.
- Por desconto no vencimento, em prestações até Agosto de 2018.
- Por cheques pré datados, até 31 de Agosto de 2018.
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