DELEGAÇÃO DE VALENÇA
Comunicado 01/2018 • 1.MAR.2018

S I N D I C ATO D O S B A N C Á R I O S D O N O RT E

BRETANHA

CASTELO DE CHENONCEAU

7 a 13 de maio 2018
PASSAGEM POR: TOURS – VALE DE LOIRE - BRETANHA
No intuito de continuarmos a fortalecer o espírito de grupo, à semelhança das viagens de anos anteriores e a
pedido de muitos colegas, as Comissões Sindicais das Delegações de Braga, Valença e Viana do Castelo, com
a colaboração da Direção do SBN, vão realizar um passeio destinado aos associados e familiares,
eventualmente a amigos, cujo programa, consta no verso desta Circular.
As inscrições são limitadas a 50 pessoas (lotação de um autocarro) e serão reservadas por ordem de receção.
Por questões logísticas as inscrições serão aceites até ao dia 20 de abril de 2018.
No momento da inscrição é exigida uma entrada inicial de 155,00€ por pessoa (reembolsável só em caso de
desistência, por força maior e até 8 dias antes da data da viagem), podendo ser pago o restante até 8 cheques,
pré-datados e sucessivos, com início em 26 de abril (o 1º.), 26 de maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro e
novembro de 2018, emitidos a favor do SBN:
Preços por pessoa:

- Adultos..........................................
- Crianças até 24 meses ...............
- Suplemento quarto individual ..

€ 995,00
grátis (no quarto dos pais)
€25,00/noite

Esta viagem só se realizará com um mínimo de 40 pessoas.
Tudo o não incluído no programa de viagem será da responsabilidade de cada participante.
As inscrições deverão ser efetuadas:
– na Delegação de Braga (Tel. 253 217505/ 962847777/ 964640531 e Fax. 253 615280),
– na Delegação de Valença (Tel. 251823965/ 966057659/ 967128432 e fax. 251823910)
– na Delegação de Viana do Castelo (Tel. 258 826134/ 963353219 e fax. 258 822323)
ou através do destacável até à data acima indicada.
v.s.f.f.
Nota: todos os participantes deverão ser portadores do
Cartão Europeu de Seguro de Doença e BI/CC.

Saudações Sindicais

As Comissões Sindicais de Delegação de Braga, Valença e Viana do Castelo

PASSAGEM POR: TOURS – VALE DE LOIRE - BRETANHA

Delegação de Valença

7 a 13 de maio de 2018

Nome do Bancário
Banco

Boletim de
Inscrição

Nº

Sócio Nº
Local de trabalho

Telefone

Morada
Telefone

Telemóvel

Email

Acompanhante

Idade
Idade

Junto remeto cheque s/Banco

no valor total de Euros

☛

destinado ao pagamento da inscrição
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PROGRAMA
1º DIA 07/05) SEG. – Hotel Intermédio - Saída de madrugada de locais e horário a combinar, em autocarro de grande turismo, com
paragem para o pequeno-almoço (não incluído). Continuação da viagem e almoço (incluído) em restaurante do percurso,
seguindo-se a viagem para o hotel em cidade a designar em direção a França. Acomodação nos quartos e tempo livre para disfrutar
da cidade escolhida e/ou descanso até ao jantar.
2º DIA (08/05) TER: - Tours – Após o pequeno-almoço, saída em direção a TOURS. Almoço em
restaurante e visita desta cidade classificada como “Cidade da Arte e História” e atravessada
pelo rio Loire. Foi declarada pela Unesco como Património da Humanidade. Podemos destacar
o seu Castelo, a Catedral de Saint Gatien, e o Palácio da Justiça de San Martin. Ida para o hotel
para jantar e alojamento.
3º DIA (09/05) QUA. –Vale de Loire - Pequeno-almoço e saída para o Vale de Loire visitando os
seus principais castelos, como o Castelo de Chenonceau (entrada inckuída) conhecido como o
“castelo das Damas” porque a sua construção e história esteve sempre ligada às damas das
cortes francesas. Castelo de Chambord (visita exterior) construído pelo banqueiro Thomas Bohier
em 1515 com o estilo renascentista sobre o Rio Cher com uma ponte de 5 arcos e um comprimento de 61 metros, com forma retangular e as suas torres nos vértices. Atualmente pertence à
família Menier, fabricante dos famosos chocolates. Chambord é, sem dúvida, o castelo mais
bonito de todos os que há no Vale de Loire. Almoço e visita a Amboise, cidade famosa pela
mansão Clos Luce onde viveu Leonardo da Vinci convidado pelo rei Francisco I de França,
merecendo destaque o seu imponente castelo (entrada incluída) atualmente considerado
monumento histórico pelo Ministério Francês da Cultura. As estreitas ruas têm bons exemplos da
arquitetura da época renascentista. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
4º DIA (10/05) QUI. – Bretanha / Mont Saint Michel – Rennes- Pequeno-almoço no hotel e visita ao Mont Saint Michel. A história da sua
abadia remonta ao ano de 708 quando o bispo de Avranches mandou construir no monte Tombe um santuário em honra de S. Miguel
Arcanjo (Saint Michel) . No século X os monges beneditinos instalaram-se na abadia e uma pequena vila foi-se formando a seus pés.
Durante a guerra dos 100 anos, entre França e Inglaterra, o Mont Saint Michel foi uma fortaleza inexpugnável, resistindo a todas as
tentativas inglesas de conquistá-la e constituindo-se, assim, o símbolo da identidade francesa. O Mont Saint Michel foi o primeiro monumento inscrito na Unesco como património da humanidade. Almoço e continuação da viagem até RENNES, capital da Bretanha.
Visita ao centro histórico e monumental da cidade com destaque para as inúmeras construções medievais e renascentistas. Jantar e
alojamento.
5º DIA (11/05) SEX. – Bretanha / Saint Malo – Dinan - Depois do habitual pequeno-almoço, saída para Saint Malo. Visita à cidade dos
corsários com destaque para o Castelo e Torre Solidor, Catedral de Saint Vincent e para as suas muralhas. Almoço em restaurante e
continuação para até Dinan, cercada pelas maiores e mais antigas muralhas da Bretanha. Visita com destaque para o Castelo e
Basílica de San Salvador. No fim, regresso ao hotel para jantar e dormida.
6º DIA (12/05) SAB. – Bretanha / Nantes - Bordéus - Pequeno-almoço e saída para visita a NANTES uma das cidades mais importantes
do oeste de França. Situada na margem dos rios Loire e Erdre. Durante a década de 1990 foi, de entre as grandes cidades francesas
a que mais rapidamente cresceu. Almoço em restaurante e continuação da viagem até Bordéus para jantar e dormida.
7º DIA (13/05) DOM. – Pequeno-almoço no hotel e continuação da viagem de regresso a Portugal com paragens para almoço e
jantar (incluídos) em cidades intermédias, finalizando a viagem nos mesmos locais de partida em Portugal.
Nota Final:
O programa inclui: Viagem em autocarro de grande turismo com guia acompanhante, 1 noite em hotel intermédio na ida e 5 noites
de hotéis de 3/ 4**** com pensão completa e bebidas (água e vinho) em Espanha e França. Seguro de assistência em viagem European Seguros (apól. 07620002975).
Organização Técnica de Viajes Ria del Burgo XG 279 – El Temple – La Coruña
O programa não inclui: tudo o estipulado no programa como facultativo, opcional ou não incluído, bem como as entradas a museus
e monumentos que não figurem como incluído no programa de viagem, as taxas turísticas (no caso de havê-las) e o suplemento de
quarto individual.

