Quinta D’ Oliveiras
Almoço + Lanche + Animação Musical e Bar Aberto

1 Dia:
12 abril (Páscoa)

14 junho

6 setembro

2020

PORTO - 08h30. Paragem em S.M. Feira no Hotel Nova Cruz para embarque de passageiros. Viagem em auto-estrada
para Tomar, cidade histórica, na Idade Média bastião da Ordem dos Cavaleiros do Templo - passeio através da Praça da
República, margem do rio Nabão e Parque do Mouchão. Prosseguimento para a Quinta D’ Oliveiras rodeada de espaços
verdes, jardins, oliveiras centenárias e a frescura do lago... Almoço - Animação Musical - Lanche. Em hora a determinar,
regressoao Porto (breve paragem em área de serviço) - chegadaprevista às21h30.

Almoço:

Aperitivos
Sopa
1º Prato
2º Prato
Guarnições
Sobremesa
Bebidas
Digestivo

pastelinhos de bacalhau, rissóis de camarão, croquetes de vitela, presunto fatiado, queijinhos secos
sopa de hortaliça ou sopa de peixe da Dona Helena (especialidade)
bacalhau à Zé do Pipo ou bacalhau no forno ou bacalhau à Quinta d’Oliveiras (opção segundo o mês)
lombo de porco assado ou estufado de vitela (opção segundo o mês)
de acordo com o prato/época
arroz doce/peça de fruta daépoca
água mineral, sumo de laranja, cerveja, vinhos da casa branco/tinto + verde, café
whisky novo ou aguardente branca ou licor Beirão/amêndoa amarga

Lanche:
caldo verde, arroz de tomate com pataniscas de bacalhau, douradinhos de peixe, frango assado e panados de peru
tigelada de Abrantes ou fruta laminada

Animação Musical + Bar aberto - cerveja a copo, vinhos, sumo de laranja, águas

Preço por Pessoa

59 €

viagem + almoço + lanche + animação
Inclui: viagem em autocarro de turismo; almoço, lanche, animação musical + bar aberto; acompanhamento de um
representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço e IVA.

Nota: O programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio (ordem do programa, hotel, horários) não prejudicando o cliente,
sempre que seja necessário.Todos os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins de organização da viagem,
estando vedada a sua utilização para fins promocionais ou a sua transmissão a qualquer entidade fora do âmbito descrito.
Pagamentos com cartão de crédito acresce 2% ao valor de cada transação. Atualização: 21/01/2020
Em cumprimento da lei nº 144/2015 de 8 de Setembro informamos que para a resolução de conflitos de consumo deve ser
contactada a comissão arbitral do Turismo de Portugal www.turismodeportugal.pt ou a qualquer uma das entidades devidamente
indicadas na lista disponibilizada pela Direcção Geral do Consumidor. Mais informações em
Portal do Consumidor: www.consumidor.pt

