
 

Quarto duplo (mínimo de 30  participantes)             ...................................................    140€            

Suplemento quarto individual                                     .…....................................................  25€  

 

Serviços incluídos 

 O valor da visita são 140€ e inclui transporte, seguro, estadia em quarto duplo em 

Hotel e as atividades descritas no programa. Cada associado poderá levar um 

acompanhante. O suplemento para quarto individual tem o custo de 25€; 

 A inscrição só será aceite com o pagamento de sinal mínimo de 40€. Até à data limite 

das inscrições terá de estar paga a totalidade da viagem. 

 Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo), com bebidas e 

café incluídos; 

 A desistência da visita deve ser comunicada aos serviços administrativos até à data 

limite estipulada para as inscrições (26/04/2019 após esta data não haverá lugar a 

qualquer reembolso). 

 

PREÇO POR PESSOA              

Visita a Lourinhã 2 D
IA

S 

18 E 19 DE MAIO DE 2019 

LUGARES LIMITADOS | Inscrições até 26 de ABRIL 

Informações e inscrições: 

Tel. 228 318 210 | Email: secretaria@portoccd.org | www.portoccd.org  



18 DE MAIO  

Partida às 07H30 em autocarro, com paragem breve pelo caminho. 

 Visita guiada ao centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. 

 Restaurante Residencial Braga—Sopa de Doentes, Sopa de legumes, 

Bacalhau à Batalha do Vimeiro, Chanfana, Vitela estufada à “Braga”, 

entradas variadas, doces variados, vinho, água, sumo e café. 

 Visita guiada á Adega Cooperativa da Lourinhã—prova de aguardente com 

oferta. 

 Visita guiada ao Museu da Lourinhã. 

 Visita guiada á Igreja de Sta. Maria do Castelo. 

 Hotel StarInn Peniche. 

 Jantar no hotel (buffet) - Entradas diversas, saladas, creme de legumes, 

carne de porco à Starinn (mexilhões), sobremesas, vinho, sumo, água, chá e 

café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 DE MAIO 

Pequeno-almoço no hotel.   

 Visita ao Dino Parque da Lourinhã. 

 Passeio pedonal pela Praia da Areia Branca. 

 Restaurante Foz— entradas variadas, Mariscada de Polvo, mousse de 

chocolate, serradura, pudim, doce da casa, fruta laminada, bebidas, café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita guiada pedonal à mostra de Arte Publica da aldeia de Moledo (temática 

D. Pedro e Inês de Castro) 

 Visita guiada aos moinhos de vento de Pinhôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chegada prevista ao Porto: 20h00 
 

 

 

 

    ITINERÁRIO                                                                                                                                                                    ITINERÁRIO    


