Study
Visits

As Study Visits à PRIMAVERA poderão ser mais
produtivas se aliar a visita à nossa empresa
com os programas complementares.
Conheça com maior detalhe todas as
possibilidades, através da leitura desta informação.

Como chegar?

Edifício PRIMAVERA
Rua Doutor Egídio Guimarães, 60
Lamaçães — 4719-006 Braga
Coordenadas GPS: 41° 32' 31'' E 8° 24' 7'' W

Mapa do Google

Onde comer?

Onde estacionar?

A
B

PARQUE
MINHO CENTER

Se vem de carro poderá estacionar nas imediações
ou, em caso de dificuldade, poderá utilizar o estacionamento do
MinhoCenter - Continente (piso 0, parque descoberto p.f.).
Se vem em transporte escolar, poderá parar mesmo em frente à receção
da PRIMAVERA [A] (em cima do relvado), ou na paragem de autocarro
em frente [B]. Desta forma deixará os alunos em segurança.
Posteriormente o condutor poderá estacionar nas imediações (em
direção ao AKI ou MediaMarket, p.ex.)

Caso pretendam, poderão almoçar no The Moon (restaurante exclusivo
da PRIMAVERA, com capacidade para servir 50 px simultaneamente),
sendo necessária marcação prévia, 3 dias úteis anteriores à visita. Este
serviço será prestado entre as 12h00 e as 13h00 de forma a não
interferir com o normal funcionamento do espaço.
Preços de referência: menu executivo €5,00.
Existem ainda outras opções de restauração nas imediações, tal como a
praça de alimentação do MinhoCenter - Continente, que possui a
habitual oferta que encontramos em pequenos Centros Comerciais.

PROGRAMA CULTURAL

Programas

Pode ainda render-se aos
tempos modernos, mas com
graça, e visitar o recuperado
quartel que, de forma original,
guardou o nome e deu lugar a
um espaço jovem, cosmopolita
onde existem muitas atividades
artísticas para além dos
espetáculos: o GNRation
(www.gnration.pt)

Quer tornar a sua experiência em Braga
ainda mais enriquecedora?
A PRIMAVERA possui programas
complementares de Visitas de Estudo.

PROGRAMA TECNOLÓGICO
PROGRAMA TURISMO

Complemente a viagem a Braga visitando algumas das referências da
cidade, como Laboratório Ibérico de Nanotecnologia (INL), Theatro Circo
ou Santuário do Bom Jesus.

International Iberian
Nanotechnology Laboratory
http://inl.int/
Dra. Isabel Machado
isabel.machado@inl.int
T. 253 60 11 27

O Turismo religioso é uma das
fortes componentes turísticas
que atrai maior interesse à
cidade; seja pela perspetiva
histórico-romana, pela beleza
da catedral ou santuários,
sugerimos que venha a Braga e
não embora sem fazer uma
visita à Sé de Braga que fica
situada no centro de Braga. Se
tiver oportunidade pode visitar
o Santuários do Bom jesus ou
do Sameiro. Mas se preferir
poderá optar por visitar uma
obra mundialmente conhecida
como o magnifico Estádio
Municipal que se situa no meio
de uma pedreira.

Universidade do Minho
www.visitasescolas.uminho.pt
Dra. Vanessa Alves
vanessa@reitoria.uminho.pt
T. 253 14 01 12

Existem belos espaços a visitar
que variam entre a história no
tempo e o tempo que ficarão na
história. Visitar o Theatro Circo
de Braga
(www.theatrocirco.com) é
como regressar aos palcos da
história e ter um encontro com
um espaço centenário, emblema
nobre da cidade de Braga.

Protocolos

Horários

Estabelecemos protocolo com a CP, permitindo a quem se desloca
desde a linha de Aveiro fazer viagem de ida e volta ao preço de €2,00.
Estes valores são praticados nos comboios urbanos, fora dos horários
entre as 07h00-09h30 e as 17h00-19h00.
Para ter acesso a estas vantagens o seu pedido deverá ser
encaminhado antecipadamente para Dra. Sandra Luís, através do
endereço de e-mail sfluis@cp.pt.

Horários

Poderá ainda utilizar a rede viária de Braga - TUB - pelo valor de €1,00.
Para a utilização deste serviço será necessário um pedido prévio e
autorização da TUB, bem como identificação específica do grupo.
Para ter acesso a esta vantagem, deverá antecipadamente formalizar o
seu pedido através do endereço de email exploracao@tub.pt, indicando
data da visita, nº de alunos, trajetos e horários.

Agende já a sua visita em:
http://primavera-education.ddns.net/

www.scbraga.pt/estadio/visita
s-guiadas-1

N.º verde 800 204 462

www.primaverabss.com/education

