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AGÊNCIA - PARCERIA

707 201 175 INSCRIÇÕES ATÉ 15/JANEIRO/2018707 201 175

10 a 14
fevereiro/2018

As inscrições devem ser enviadas para 

Direção Distrital de VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42

3510-070 Viseu

Tel: 232 467 108
Tlm: 961871758

E-mail: viseu@spzc.pt

FUNDAÇÃO INATEL | 210 027 000 | turismo@inatel.pt | 
inatel.pt | fb/inatel.portugal

DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Condições gerais: Pagamento de 25% com a confirmação 
da reserva | Restante pagamento até 30 dias antes da re-
alização da viagem | Condições de pagamento: 150€ no 
ato de inscrição e 200€ até 1 de Fevereiro | Política de 
cancelamento: salvo indicação em contrário, informada 
pelos nossos fornecedores após confirmação de serviços, 
cancelamentos com mais de 30 dias de antecedência não 
terão custos de cancelamento. Após os 30 dias de antece-
dência o cancelamento obriga ao pagamento de 50% da 
viagem. O PREÇO INCLUI: circuito em autocarro | 4 noites 
no INATEL Foz do Arelho |  refeições: 5 almoços e 4 janta-
res com bebidas incluídas |  passeios conforme itinerário |  
ingressos no Mosteiro de Alcobaça e Convento de Cristo 
em Tomar |  assistente acompanhante; | seguro de viagem 
| O PREÇO NÃO INCLUI:  quaisquer serviços não mencio-
nados | ingressos nos desfiles de Carnaval mencionados |

DIREÇÃO DISTRITAL DE VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42 | 3510-070 Viseu
Tel: 232 467 108 | Tlm: 961871758
E-mail: viseu@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

Local Hora

Cº BRANCO Central de Camionagem 09h00

COVILHÃ Central de Camionagem 09h40

GUARDA Central de Camionagem 10h30

VISEU Santa Cristina (frente ao Seminário) 11h30

COIMBRA Casa do Sal (frente à Honda) 15h00
E 

TORRES 
VEDRAS

CARNAVAL
DA
NAZARÉ

INATEL Foz do Arelho



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

Identificação dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO 
| BATALHA | INATEL FOZ DO ARELHO
Saída dos locais de origem, em direção 
ao Luso para almoço no INATEL Luso. 
Após almoço entrada dos participantes 
de Coimbra. Continuação do circuito 
em direção à Batalha. A Batalha foi 
palco de grandes momentos históricos, 
desde a presença romana até às 
lutas decisivas pela independência, 
deixando um incontornável património 
cultural. Situada na margem esquerda 
do rio Lena, a Vila da Batalha deve a 
sua origem à construção do Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória, como ex-
voto de uma promessa cumprida, feita 
no campo onde foi travada a Batalha 
Real. Breve paragem. Chegada à Foz 
do Arelho check in no INATEL Foz do 
Arelho. Jantar e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | ALCOBA-
ÇA | NAZARÉ | FOZ DO ARELHO
Partida em direção a Alcobaça. Visita 
ao Mosteiro de Alcobaça também 
conhecido como Real Abadia de Santa 
Maria de Alcobaça.  Fundado pouco 
depois do próprio reino, o Mosteiro 
de Alcobaça resultou de uma doação 
do Rei D. Afonso Henriques à Ordem 
de Cister, cumprindo assim a sua 
promessa pela vitória contra os mouros 
na Batalha de Santarém. Almoço, na 
Nazaré, em restaurante local. Tarde 
livre para assistir ao corso de Carnaval 
na marginal da Nazaré.  Regresso à Foz 
do Arelho. Jantar e alojamento.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS 
DA RAINHA | FOZ DO ARELHO | 
ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO
Saída para as Caldas da Rainha. 
A fundação desta localidade está 
intimamente ligada à figura da rainha 
D. Leonor, mulher de D. João II, que 
no século XV terá mandado construir 
equipamentos que permitissem aos 
doentes usufruir dos benefícios das 
águas termais ali existentes. Sugerimos 
a visita ao mercado diário conhecido 
pelos produtos hortícolas, a Igreja 
do Pópulo, poderá também apreciar 
a doçaria tradicional. Regresso à Foz 
do Arelho para almoço no INATEL. De 
tarde visita a Óbidos. A vila medieval 
de Óbidos é uma das mais pitorescas e 

CARNAVAL DA NAZARÉ E TORRES VEDRAS
INATEL FOZ DO ARELHO

10 a 14 /fevereiro/2018

bem preservadas de Portugal. Circuito 
pela localidade pelos principais pontos 
de interesse. Regresso à Foz do Arelho. 
Jantar e alojamento. 

4º DIA – FOZ DO ARELHO | SO-
BREIRO | ERICEIRA | TORRES 
VEDRAS | FOZ DO ARELHO
Saída em direção a Sobreiro, visita à 
aldeia Museu de José Franco, uma  das  
mais  reconhecidas  aldeias muse-
alizadas do país, que deu asas a um 
sonho, de recriar uma aldeia de caráter 
etnográfico. Almoço em restaurante na 
Ericeira. Tarde livre em Torres Vedras 
para a possibilidade de assistir ao fa-
mosíssimo corso do Carnaval de Torres. 
Distingue-se pelas “matrafonas”, sendo 
um dos símbolos fortes do Carnaval de 
Torres, e que demonstram a capa-
cidade de renovação assegurando a 
fidelidade à tradição. Os grupos de 
“matrafonas”, homens mascarados de 
mulher, surgem de uma tradição muito 
antiga. Divirta-se nesta folia que é o 
Carnaval. Em hora a combinar, regresso 
à Foz do Arelho. Jantar e alojamento.

5º DIA – FOZ DO ARELHO | TOMAR | 
REGRESSO
Partida em direção a Tomar. Visita 
guiada ao Convento da Ordem de 
Cristo – cuja construção decorreu 
entre os séculos XII e XVII – o monu-
mento, inscrito na lista de Património 
Mundial da UNESCO, integra alguns 
dos mais expressivos testemunhos 
da história da arquitetura portuguesa, 
como a Charola românica da igreja, o 
claustro de D. João III e a famosa janela 
manuelina da Sala do Capítulo. Almoço 
em restaurante local. Regresso (por 
Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Viseu 
e Coimbra).

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: 150€ no ato de inscrição e 200€ até 1 de fevereiro.

Grupo mínimo 35 pessoas e máximo 45

Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios .......Não Sócios
Em quarto duplo................................................................................................ € 350,00 ............€ 400,00
Suplemento quarto single............................................................................... € 76,00 ............... € 76,00
+ Participantes com entrada em Coimbra têm uma redução de 13€ por participante 
(não inclui o almoço em circuito no INATEL Luso)

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

O cheque deve ser endossado ao SPZC

   Cheque (endossado ao SPZC)

Para outras formas de pagamento, falar com a Direção Distrital de Viseu do SPZC

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

até 15 de janeiro  de 2018

CARNAVAL DA NAZARÉ E TORRES VEDRAS 
INATEL FOZ DO ARELHO
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