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2 a 6
março/2019

As inscrições devem ser enviadas para 

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

3510-070 Viseu

Tel: 232 467 108 | 232092727
Tlm: 961871758

E-mail: viseu@spzc.pt

FUNDAÇÃO INATEL - VISEU | 232 001 351 | 931 401 807 
| Av. Calouste Gulbenkian, 26 | 3510-055 Viseu 
| inatel.pt | RNAVT Nº 2954

DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Condições de pagamento: 100€ no ato de inscrição e 
restante pagamento até dia 28 de fevereiro | Política de 
cancelamento: salvo indicação em contrário, informada 
pelos nossos fornecedores após confirmação de serviços, 
cancelamentos com mais de 15 dias de antecedência não 
terão custos de cancelamento. Restantes cancelamentos 
serão avaliados caso a caso | INCLUI: circuito em autocar-
ro de turismo | 4 noites de alojamento no INATEL Cerveira 
Hotel **** | refeições: 5 almoços e 4 jantares, com água ou 
vinho incluídos | passeios de acordo com programa | as-
sistente acompanhante INATEL | Guia local em Santiago de 
Compostela | seguro de viagem | O PREÇO NÃO INCLUI:  
quaisquer serviços não mencionados  | IMPORTANTE: O 
programa poderá sofrer alterações por motivos imprevis-
tos ou alheios à Fundação INATEL | 

SPZC | DIREÇÃO DISTRITAL DE VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42 | 3510-070 Viseu
Tel: 232 467 108 | 232092727  | Tlm: 961871758
E-mail: viseu@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

Local Hora

COIMBRA Casa do Sal (frente à Honda) 08h00

OL. HOSPITAL Central de Camionagem 09h00

SEIA Central de Camionagem 09h15

VISEU Santa Cristina (frente ao Seminário) 10h00

Carnaval
em Terras

de Cervaria
e Compostela

Vila Nova de Cerveira
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N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º CC   | NIF

N.º Telefone / Telemóvel

email

Identificação dos viajantes
(obrigatório preenchimento do primeiro e último nome e n.º CC):

1º DIA – COIMBRA | OLIVEIRA DO HOSPI-
TAL | SEIA | VISEU | PORTO | VILA NOVA 
DE CERVEIRA
Saída em direção ao Porto. Visita livre ao 
Palácio de Cristal, onde poderá apreciar 
os bonitos e românticos jardins e a mara-
vilhosa vista para o rio Douro. Almoço 
em restaurante tradicional. Tempo livre 
para visitar a Sé Catedral do Porto e visita 
à magnifica estação de S. Bento onde 
poderá admirar os painéis de azulejos 
que representam momentos históricos 
de Portugal. Saída do Porto em direção 
a Vila Nova de Cerveira. Chegada ao 
INATEL Cerveira Hotel, procedimentos de 
check in. Jantar e alojamento.

2º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | 
VIANA DO CASTELO | VILA NOVA DE 
CERVEIRA
Pela manhã, subida ao miradouro do 
Cervo de autocarro. Este é o miradouro 
mais conhecido de Vila Nova de Cerveira 
com uma emblemática escultura em 
ferro da autoria do escultor José Ro-
drigues. Localizada no Alto do Crasto, 
é uma homenagem ao símbolo da vila 
onde, antigamente, abundavam veados. 
Daqui poderá vislumbrar grande parte 
do rio Minho, desde a passagem por 
Valença até à foz, em Caminha. Passeio 
pedonal no centro da vila para apreciar 
algum evento carnavalesco. Almoço na 
unidade hoteleira, antes da visita a Viana 
do Castelo e ao Monte de Santa Luzia. Na 
foz do rio Lima, descubra neste passeio 
uma nova Viana, onde a prosperidade 
se conjuga com a tradição. Tempo livre 
na doce e encantadora capital do Alto 

CARNAVAL EM TERRAS DE CERVARIA
E COMPOSTELA
VILA NOVA DE CERVEIRA

2-6 de março/2019

Minho, onde as gentes são simpáticas e 
nos brindam com o seu genuíno sorriso, 
onde poderá brincar ao carnaval e apre-
ciar o seu corso e os seus convidados. Em 
hora a combinar regresso ao hotel para 
jantar e alojamento.

3º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA | VIGO | VILA 
NOVA DE CERVEIRA | CAMINHA | VILA 
NOVA DE CERVEIRA
Saída após o pequeno-almoço, em 
direção a Santiago de Compostela para 
almoço em restaurante local. Visita com 
guia local à Catedral e à zona envolvente. 
Regresso a Vila Nova de Cerveira com 
passagem em Vigo para uma breve 
panorâmica.
A seguir ao jantar, na Unidade Hoteleira, 
saída em direção a Caminha para os fes-
tejos carnavalescos noturnos. Regresso à 
unidade hoteleira, alojamento.

4º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PON-
TE DE LIMA | VILA NOVA DE CERVEIRA
Manhã destinada ao reconhecimento 
da zona envolvente à unidade hoteleira. 
Em hora a combinar, saída em direção a 
Ponte de Lima para almoço em restau-
rante local. Passeio pedestre pelo centro 
histórico da vila mais antiga de Portugal, 
banhada pelo rio Lima. A ponte que lhe 
dá o nome foi, inicialmente, construída 
nos tempos do Império Romano e, até 
aos dias de hoje, ainda se pode observar 
um troço bastante preservado desta 
altura. Regresso à unidade hoteleira para 
jantar e alojamento.

5º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | 
SANTA MARIA DA FEIRA | VISEU | SEIA | 
OLIVEIRA DO HOSPITAL | COIMBRA
Saída de Vila Nova de Cerveira em 
direção a Santa Maria da Feira, almoço 
no INATEL Santa Maria da Feira. Antes 
de iniciar a viagem de regresso, passeio e 
visita ao Castelo de Santa Maria da Feira. 
Viagem de regresso acompanhado pelo 
assistente INATEL.

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: 100€ no ato de inscrição e restante pagamento até dia 28 
fevereiro.

Grupo mínimo 35 pessoas e máximo 45

Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios .......Não Sócios
Em quarto duplo................................................................................................ € 425,00 .............€ 575,00
Em quarto single ............................................................................................... € 550,00 ............ € 625,00

 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 | 

até 18 de fevereiro  de 2019

CARNAVAL
EM TERRAS DE CERVARIA E COMPOSTELA

INATEL VILA NOVA DE CERVEIRA
2 a 6 de março/2019
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