SPZC POR TODOS

FAZ MAIS POR SI

SPZC

CONDIÇÕES

As inscrições devem ser enviadas
para a Direção Distrital de Coimbra do SPZC
COIMBRA
R. Antero de Quental, 99
3001-501 COIMBRA
Tel.: 239853090
coimbra@spzc.pt

O PREÇO INCLUI: Viagem em autocarro de turismo
para o percurso mencionado | Estadia em Hoteis
de 4****, em quartos duplos com banho | Viagem
em regime de pensão completa: pequeno-almoço,
almoço e jantar, com bebidas incluídas (conforme
programa) | Cruzeiro no Alqueva | Visita às cidades
e locais mencionados (conforme programa) | IVA.
O PREÇO NÃO INCLUI: Todos os serviços não mencionados no preço ‘inclui’ | Extras de caráter pessoal.
INSCRIÇÕES - até 14/março/2020: As inscrições
são efetuadas mediante o pagamento da primeira
prestação ou da totalidade.
ANULAÇÕES OU DESISTÊNCIAS: Depois da viagem reservada, em caso de cancelamento ou desistência da viagem, o cliente terá de pagar todas as
despesas a que a desistência dê lugar e ainda, nos
termos legais, um valor igual a quinze por cento do
preço do serviço em causa.
CONDIÇÕES GERAIS: Favor Consultar WWW.HOLIDAYTRAVEL.PT.

visitando
Castelo de Vide, Marvão, Portalegre,
Monsaraz, Alqueva, Évora, Elvas...

ALENTEJO

DESLOCAÇÃO
AVEIRO - COIMBRA - LEIRIA
Em local e hora a combinar. Outros locais de saída
com acréscimo de despesas de transfer e horários a
acrescentar, em função de disponibilidade. |

AGÊNCIA - PARCERIA

ENREDOTROPICAL, LDA | RNAVT.4482 | CRC. Arouca
510620965 | NIF.510620965 | Cap. Social 100.000,00 € |
Rua João do Ruão, 29 3000 – 229 Coimbra | T.:239 855 555
- 927 246 673 | www.holidaytravel.pt
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INSCRIÇÕES
ATÉ 14 DE MARÇO/2020

ALENTEJO

visitando Castelo de Vide, Marvão, Portalegre,
Monsaraz, Alqueva, Évora, Elvas...

1 a 3 de MAIO / 2020

01 MAIO’20 - 6ª.FEIRA:
AVEIRO – COIMBRA – LEIRIA
– MARVÃO – PORTALEGRE ÉVORA
Saída de Aveiro em local a determinar pelas 06h30 em autocarro de turismo em direção a
Coimbra, Leiria, Castelo de Vide
e Marvão. Chegada e visita a esta
bonita vila situada no topo da
Serra do Sapoio, a uma altitude
de 860 metros, com uma vista
deslumbrante desde o seu belo
castelo. A vila e as montanhas
escarpadas em que se localiza
estão inscritas na lista de candidatos a Património Mundial da
UNESCO desde 2000. No final
almoço em restaurante local.
Depois continuação até à bonita
cidade de Portalegre e pequena
paragem para um passeio pela
parte histórica da cidade. No
final, continuação da viagem
até à cidade de Évora. Chegada,
Jantar Buffet e alojamento no
Hotel 4****.

02 MAIO’20 – SÁBADO: ÉVORA - MONSARRAZ - ALQUEVA
- EVORA
Pequeno-almoço no Hotel. No
final saída em autocarro com
destino a Monsaraz e visita a
esta típica vila, com as suas ruas
calcetadas e paredes caiadas,
considerada uma das 7 maravilhas do Alentejo. A vila medieval
de Monsaraz é uma das mais
antigas de Portugal. Localizada
numa região habitada desde os
tempos pré-históricos, Monsaraz
é um primitivo castro que foi mais
tarde romanizado e ocupado
sucessivamente por visigodos,
árabes, moçárabes e judeus, até
ser definitivamente cristianizado
no século XIII. Em termos de património é importante destacar
o Castelo, a Torre de Menagem,
a Casa da Inquisição, a Porta da
Vila, a Porta de Évora, a Porta da
Alcoba e a Cisterna. Após esta
visita, almoço regional, num restaurante típico desta localidade,
com vinho da região. No final do

almoço continuação da viagem
por Reguengos de Monsaraz,
com pequena paragem para
café. Reguengos de Monsaraz,
cidade que, em 2015, recebeu
a distinção de Cidade Europeia
do Vinho. Prosseguimento da
viagem para a Amieira.
03 MAIO’20 - DOMINGO:
ÉVORA – ELVAS – LEIRIA COIMBRA - VISEU
Pequeno-almoço no Hotel. No
final saída em autocarro com
destino a esta vila histórica,
Património Mundial. Visita pedonal à muralha medieval, Praça do Giraldo, Sé, Largo Conde
da Vila Flor e Templo Romano,
Templo de Diana, Igreja de S.
Francisco, Capela dos Ossos,
aqueduto das águas de prata,
etc. O Município latino foi
formado no ano 59 A.C., pelo
Imperador César Augusto, com
o nome de “Liberalitas Julia”.
Após a colonização romana,
Évora foi ocupada pelos árabes durante cerca de 5 séculos,
tendo sido conquistada definitivamente pelo guerrilheiro
cristão Giraldo Sem Pavor em
1165, tendo aí sido integrada
no Reino de Portugal. Foi aqui
que o Rei D. Manuel I entregou
a Vasco da Gama as instruções
e o comando das naus que
partiram para a Índia. Após
esta visita regresso ao Hotel e
“almoço buffet”. Depois viagem
até à histórica cidade de Elvas,
com grandes raízes e vestígios
islâmicos. Das suas construções islâmicas, há a salientar,
para além das novas muralhas,
o seu castelo, a cisterna árabe
e pelo menos uma mesquita.
Chegada e visita à cidade co-

INSCRIÇÃO
até 14 de março de 2020 (sujeitas aos lugares disponíveis)
N.º Sócio
Nome
Morada
Cod. Postal
N.º Telefone / Telemóvel
Email
Nome dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

ALENTEJO
1 a 3 de maio / 2020

meçando pelo centro histórico:
Praça Forte de Elvas. Exemplo notável de arquitetura militar, estas
muralhas desenhadas pelo jesuíta
holandês Cosmander, juntamente
com os Fortes da Graça e Santa
Luzia e os fortins, fazem de Elvas
o maior conjunto de fortificações
abaluartadas do mundo. A visita
destaca-se sobretudo pela passagem pela Praça da República,
Igreja da Sé, a parte histórica da
cidade e o Aqueduto da Amoreira.
No final da visita viagem para
Leiria e Coimbra com pequena
paragem para café. Chegada,
desembarque e prosseguimento
para Aveiro. Desembarque e …
… final dos nossos serviços.

visitando
Castelo de Vide, Marvão, Portalegre,
Monsaraz, Alqueva, Évora, Elvas...

Condições e Formas de Pagamento

Grupo mínimo 30 | Disponibilidades em função da entrada de inscrições:
sócios/familiares.....................outros
Quarto duplo ou triplo........................................................................ € 325,00 .................. € 342,50
Suplemento quarto individual...........................................................€ 90,00 .....................€ 95,00
Crianças (dos 2 aos 12 anos)...............................................................................mediante consulta
Sócios

x

€=

€

Outros

x

€=

€

Inscrições etuadas mediante o pagamento de primeira prestação de € 125,00,
sendo o restante pago em 2 mensalidades até ao dia 1 de cada mês.

Transferência bancária para:
Enredotropical Viagens Turismo Lda - IBAN PT50007900007342642010173
Nota: o comprovativo deve ser enviado para coimbra@spzc.pt
Cheques (endossados a Agência de Viagens Holiday Travel)
n.º

Banco

Data

|

n.º

Banco

Data

|

