Passeio ao Minho e Galiza - 20 e 21 de Maio
PROGRAMA:
20 MAIO
08.30 – Partida de Aveiro (Sede do Clube PT na Quinta do Simão) em direção a Monção.
Paragem Técnica pelo caminho
11.00 – Visita guiada ao Palácio da Brejoeira, Jardins, Capela, Vinha, Adega e degustação de
vinho
12.30 – Almoço em restaurante típico de Monção
14.30 – Partida em direção à Galiza. Viagem de novo por Valença, Tui e prosseguimento por
autovia do atlântico até Santiago de Compostela. Paragem de 90 minutos, pausa e
tempo livre para visitas a gosto pessoal.
19.30 – Check in no hotel “Ria Mar”
20.00 – Jantar e alojamento no hotel. Queimada incluída no jantar
22.30 – Baile pela noite
21 MAIO
08.30 – Pequeno-almoço no hotel
09.30 – Partida em direção à Ilha de La Toja. Visita Livre
11.30 – Passeio de Barco pela Ria de Arousa com Mariscada a bordo
16.00 – Partida em direção a Aveiro com paragem técnica pelo caminho
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palácio da Brejoeira
Teve início a sua construção há 204 anos - a mando de um "rico morgado, fidalgo da Casa Real
e cavaleiro da Ordem de Cristo", Luís Pereira Velho de Moscoso -, no entanto só agora o
Palácio da Brejoeira, na freguesia de Pinheiros, concelho de Monção, abre as suas portas ao
público.
O edifício, ex-líbris da região e classificado de Património Nacional desde 1910, é uma
"grandiosa construção em estilo neoclássico" e insere-se em 30 hectares que incluem capela,
bosque, jardins, vinhas e adega antiga (aqui estagia a prestigiada Aguardente Velha).
A casa senhorial, oferece grandes e luxuosos salões, uma rica biblioteca, um jardim de inverno,
e um teatro. Entre os elementos decorativos, destacam-se azulejos figurativos, pratas, loiças do
Oriente ou mobiliário de madrepérola e pau-preto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passeio Inclui:
•Transporte em Autocarro de Turismo Superior com VC e AC
• Visita guiada ao Palácio da Brejoeira. Programa Completo com Prova de Vinho Alvarinho
• 1 Almoço em restaurante típico em Monção

• Paragem de 90 minutos em Santiago de Compostela
• 1 Noite de alojamento no hotel Ria Mar com bebidas incluídas na refeição.
• Passeio de barco com Mariscada individual a bordo que inclui:
(Inclui por pessoa: 4 cigalas, buey, necora, 4 lagostins, mexilhões, percebas, tarte de
santiago, vinho alvarinho, aguas, sumos e café)
• Seguro de Viagem com cobertura de custos de cancelamento
O preço não inclui:
• Todos os serviços não indicados.
• Extras de caracter pessoal na viagem, no hotel, no restaurante e no barco.
Preço: (está tudo incluído o que se indica no programa)
Sócios Clube PT – 115€
Não sócios – 120€
(Suplemento para viagem com estada em quarto individual - 20,00 €)
Crianças:
Até 3 anos – grátis
Dos 4 aos 10 – redução de 20% sobre o valor do adulto sócio.
Inscrições para:
cptaveiro@gmail.com
cptcoimbra@sapo.pt
Informações:
Clube PT Zona Centro Norte – 239 500 195
Inscrições limitadas
Data limite de inscrições 28 de Fevereiro 2017

