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Domingo, 29 de Janeiro a Segunda 6 de
Fevereiro
GR1 – Os mistérios do antigo Egipto
O Egipto, o seu legado faraónico e as suas
surpresas incluindo uma viagem pelo Nilo
onde nas suas margens se multiplicam
templos e túmulos que nos fazem viajar entre
o mistério e o fascínio. Nesta viagem de 10
dias, visitaremos ainda a cidade de Alexandria
e os seus principais locais de interesse.

Quarta, 7 a Terça, 13 de Junho
V4 – Alsácia, Lorena e a Borgonha
dos Templários
Será que Portugal começou em França
?
A verdade é que a nossa independência
foi adquirida graças à teimosia do filho de um Borgonhês…
Este canto da atual França, já foi berço cultural
dos Templários e tem sido sempre tão
disputado pela Alemanha.
A ideia é visitarmos um local particularmente
belo, mas numa visita às raízes do nosso
próprio país.
Aproveitando os Feriados de Junho….

Sábado, 23 de Setembro a Quarta 4 de Outubro
GR2 – Oeste do Canadá e Alasca
A Columbia Britânica é a província do
Canadá que confina com o Oceano
Pacífico.
Ela alberga talvez as mais belas paisagens
do planeta: por um lado as Rocky
Mountains, mas por outro os lagos de
Montanha, uma floresta particularmente
bela quando as suas cores Outonais se
revelam, e um litoral… magnífico…
Uma viagem que inclui Vancouver, mas também inclui o Parque nacional dos Glaciares e
o Estado americano mais ao Norte e mais frio: o Alasca.

O presente programa é uma proposta e está ainda aberto a novas sugestões / alterações
Todas as Visitas são sujeitas a inscrição prévia:
mínimo de 2 semanas para as que não compreendem dormidas
mínimo de 2 meses para as que compreendem dormidas
O preço é dependente do número de participantes, que será
no mínimo de 25.
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