
Histórico/Cultural Gastronomia – Enofilia

Programa Encontro em Guimarães com D. Afonso HenriquesPrograma

Viagem acompanhada pelo Dr. Capela Miguel, professor, escritor e profundo conhecedor daHistória e cultura portuguesas, em especial de Guimarães e da época medieval de D. AfonsoHenriques.
Participação – hipótese 1

6 de maio de 2017

p ç p
• Viagem do Porto a Guimarães em autocarro – concentração junto à Delegação Norte do Clube, sitana Rua Sá da Bandeira, 135, no Porto, até às 08:30 horas, com partida às 08:45 horas.
• Chegada a Guimarães, pelas 10:00 horas (Largo do Paço Ducal - Duques de Bragança). Início davisita, com subida à Capela de S. Miguel, volta ao Castelo, Paço Ducal (pelo exterior), descida daVila de Cima à Vila de Baixo, visita ao Centro Histórico (Largo da Oliveira, Praça de Santiago eCampo da Misericórdia).
Participação – hipótese 2p ç pÉ facultada a participação na visita utilizando meio de transporte individual. Neste caso o ponto deencontro é às 09:45 horas no Largo do Paço do Ducal, em Guimarães.

• 13:00 horas - Almoço Tradicional no Restaurante Histórico Papaboa;
• 15:30 horas - Tempo Livre;
• 18 00 horas Merenda Tradicional Pro a de inhos e a eites no Restaurante Histórico Papaboa

Horário

Custos

• 18:00 horas - Merenda Tradicional - Prova de vinhos e azeites – no Restaurante Histórico Papaboa;
• 20:00 horas - Regresso ao Porto com chegada prevista para as 21:00 horas.

Por sócio - com autocarro – €30,00;- convidado – €40,00;- transporte próprio – €25,00;- convidado – €35,00.
Diversos Inscrições limitadas a 50 participantes até dia 2 de maio.

A 3 do mesmo mês informaremos os associados cujas inscrições forem consideradas.Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo sócio do seu custo real.
Histórico/Cultural FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034016

