SPZC POR TODOS

FAZ MAIS POR SI

Carnaval em
Trás-os-Montes
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

Chaves / Verín / Rio de Onor

DESLOCAÇÃO
Ligação para Viseu com transporte a organizar pela delegação com custos associados em função do número de
pessoas
Condições de pagamento: Pagamento da totalidade no
ato de inscrição | Política de cancelamento: Se o cliente
ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá
de pagar todos os encargos a que a desistência dê lugar e
que pode chegar ao custo total da viagem | INCLUI: autocarro com 1 motorista | 3 noites nos hotéis conforme programa ou similares com pequeno-almoço | 4 almoços | 1
jantar de carnaval | 2 jantares no hotel de Bragança | visitas
guiadas conforme programa | seguro básico de viagem |
entradas em Torre de Menagem entradas na Igreja da Misericórdia e museu de arte contemporânea Nadir Afonso. Museu Graça Morais e museu do traje e máscara em Bragança
(8 €) | Acompanhamento permanente por guia da agência
- B The Travel Brand | O PREÇO NÃO INCLUI: quaisquer
serviços não mencionados |

/ Puebla de Sanábria
/ Bragança / Podence

AGÊNCIA - PARCERIA
Rua Miguel Bombarda, 1
3510-089 Viseu | t:232484080
viseu@bthetravelbrand.com
RNAVT NR.2281

ORGANIZAÇÃO
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

707 201 175

www.spzc.pt

707 201 175

22 a 25
fevereiro/2020
INSCRIÇÕES ATÉ
14 DE FEVEREIRO/2020

INSCRIÇÃO

Carnaval em Trás-os-Montes

até 14 de fevereiro de 2020

Chaves / Verín / Rio de Onor / Puebla de Sanábria / Bragança / Podence

N.º Sócio
Nome

08H00 - Partida de Viseu junto ao
hotel Montebelo. Viagem de autocarro até Chaves. Chegada e prova
de pastel de Chaves. Visita guiada
ao centro histórico da cidade:
Igreja matriz, Castelo de Chaves,
Praça de Camões, Pelourinho, Rua
Direita, Rua de Santo António,
Ponte Romana, entre ouros pontos de interesse. Visita ao museu
da Região Flaviense (Núcleo de
Arqueologia e Pré-História) e Torre
de Menagem (Museu Militar – 4
pisos – subida opcional). Almoço
em restaurante. Visita á Igreja
da Misericórdia e museu de arte
contemporânea Nadir Afonso e
às termas de Chaves com prova
de água termal (73º C) na Buvette, aconselhada para facilitar
a digestão. Check in no Hotel Ibis
Styles. Saída para Jantar Buffet de
Carnaval. Animação ao vivo, Baile
e Concurso de Máscaras. Regresso
ao hotel.

2º dia –23 de Fevereiro Chaves / Verin / Bragança

Pequeno-almoço no hotel.
Viagem até Verin. El cigarrón é o
elemento principal do carnaval
de Verín; acredita-se que poderia
ser um coletor de impostos, o
responsável de levantar a caça do
senhor feudal, ou, um enviado da
igreja para aqueles que duvidavam
de sua fé. A lenda por trás da sua
origem dá um toque mágico ao
personagem. Tempo livre para assistir ao desfile. Almoço. Em hora
a combinar viagem até Bragança.
Instalação e jantar no hotel São
Lázaro***

Morada

3º dia – 24 de Fevereiro
- Bragança /Pueblo de
Sanabria / Bragança

Pequeno-almoço. Saída para
Touring transfronteiriço, com
passagem pelas Aldeias do
Parque Natural de Montesinho
como Gimonde e Guadramil,
com paragem para passeio/
visita em Rio de Onor (uma das
Aldeias Maravilha de Portugal
2017). Continuação em direção
à Vila Medieval de Puebla de
Sanábria (Espanha Província
Castilly León); Almoço – Em
Restaurante de Cozinha Típica
Sanabresa. Visita á Vila medieval
de Puebla de Sanábria, casco
histórico e Castelo, Continuação
Do Tour Transfronteiriço em
direção à Aldeia preservada de
Montesinho com paragem para
passeio livre (Aldeia Típica na
encosta da Serra de Montesinho). Chegada a bragança. Jantar
e alojamento no mesmo hotel.

4º dia – 25 de Fevereiro
– Bragança / Podence /
Viseu

Pequeno-almoço no hotel.
Manhã com visita ao festival
do Butelo e das Casulas, com
Passagem pela demonstração
e degustação gastronómica do
Chef Marco Gomes. Almoço
tradicional de Butelo e casulos
em restaurante local, Tarde em
Podence (Terra dos caretos,
animação de rua). Viagem de
regresso a Viseu

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):

Depois de preencher, destacar e enviar para a Delegação de Viseu do SPZC

1º dia - 22 de Fevereiro - Viseu / Chaves

Carnaval em Trás-os-Montes

Chaves / Verín / Rio de Onor /
Puebla de Sanábria / Bragança / Podence

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: totalidade no ato de inscrição

Grupo mínimo 30 pessoas
Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios........Não Sócios
Em quarto duplo................................................................................................ € 340,00.............€ 400,00
Em quarto single................................................................................................ € 390,00............. € 450,00
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

|

