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Costa Cantábrica e Astúrias

in clui:
4 refeições

Desde

499€
5

D i as
MP
T-2002

Astúrias

Bilbau / Burgos / Santander / Villacarriedo / Covadonga / Oviedo / Salamanca
Datas de
partida:

2019:
Junho
09
Julho
07
Agosto
11
Setembro 01
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
renovado

08h00 – Lisboa – LUSANOVA

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3
e 4);
• Visita com guia local em Bilbau e Oviedo;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Cidade

1º dia: Lisboa / Guarda / Burgos

Partida por Coimbra para Guarda (almoço livre em percurso),
Vilar Formoso, Ciudad Rodrigo, Valladolid e Burgos. Jantar. À
noite, aconselhamos um passeio pela pedonal pela encantado
-ra Av. de la Isla, Praça Maior e exterior da Catedral. Alojamento.

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Hotéis Previstos

Itinerário:

2º dia: Burgos / Bilbau / Santander / Villacarriedo

Pequeno-almoço. Partida por Miranda de Ebro para Bilbau.
Panorâmica com guia local apreciando a arquitectura da cidade e dos seus ícones como o museu Guggenheim, dedicado à
Arte Contemporânea, sendo um exemplo de arquitectura arrojada assinada por Frank Gehry. Restante tempo para visitas.
Almoço livre. De tarde continuação por Laredo para Santander.
Breve panorâmica orientadora da cidade, elegante capital da
Cantábria virada ao mar, com o seu porto e praia em destaque.
Saída para a tranquila e pitoresca localidade de Villacarriedo.
Jantar e alojamento.

3º dia: Villacarriedo / Covadonga / Cangas de
Onis / Villacarriedo

Pequeno-almoço. Partida por Unquera, Lllanes, panorâmica da cidade pesqueira de Ribadesella, Arriondas e visita ao
santuário de Covadonga, com a gruta de Pelayo, local que
evoca a batalha local, primeiro passo da Reconquista Cristã.

Saída para Cangas de Onis, cidade genuinamente asturiana no sopé dos Picos da Europa. Almoço livre. Continuação
com extraordinária paisagem natural por Arenas de Cabrales, origem do famoso queijo Cabrales, acompanhando
o rio Cares e a estupenda paisagem oferecida pelo seu vale
e pelo vale do rio Deva e desfiladeiro de la Hermida para
chegar a Potes, considerada uma das 11 localidades mais
bonitas de Espanha em 2019. Tempo para compra de artigos regionais. Regresso a Villacarriedo. Jantar e alojamento.

4º dia: Villacarriedo / Oviedo / Salamanca

Pequeno-almoço. Partida por Bustio e Villaviciosa para Oviedo, a
capital das Astúrias. Visita da cidade com guia local destacando
a Catedral e as inúmeras ruas pedonais que poderá percorrer na
zona histórica. Almoço livre. De tarde partida por Mieres, acompanhando um trecho do rio Luna com a albufeira da barragem de
Barrios de Luna, para a histórica e monumental cidade de Salamanca. Jantar e alojamento.

5º dia: Salamanca / Vilar Formoso / Lisboa

Pequeno-almoço. Manhã para livre visita e compras nesta
monumental e universitária cidade que contém um centro histórico de relevo, onde se destacam as catedrais, os colégios e
a frondosa Praça Maior já com os seus mais de 250 anos de
existência. Almoço livre. De tarde, partida por Ciudad Rodrigo,
Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

(Ou similares):

Hotel

Burgos
Abba Burgos ****
Villacarriedo Abba Palácio de Soñanes ****
Salamanca Abba Fonseca ****

Excursões Temáticas

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

499 €
690 €

Bilbau
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i n clui :
4 refeiçõ e s

Terras de Dom Quixote e Sítios de Cervantes
Desde

449€
5

D i as
mp
T-2054

Belmonte

Toledo / Tembleque / Ciudad Real / Campo de Criptana / Belmonte / Cuenca / Guadalajara / Madrid

1º dia: Lisboa / Trujillo / Toledo

Partida de Lisboa atravessando o Alentejo, entrando na Extremadura espanhola por Mérida e Trujillo, interessante cidade
com um centro histórico conservado e digno de visita. Almoço
livre. Saída por Oropesa e chegada a Toledo. Panorâmica exterior da cidade acompanhando o vale do rio Tejo e sua paisagem. Jantar e alojamento.

2º dia: Toledo / Tembleque / Ciudad Real

Pequeno-almoço. Visita com guia local à cidade das três culturas, pois aqui conviveram e prosperaram Cristãos, Árabes e
Judeus. Percurso pelo centro desenhado maioritariamente pelos árabes, visita à Catedral e Sinagoga de Sta Maria a Branca.
Almoço livre. Partida pelos caminhos da obra literária original
“Don Quijote de La Mancha” para visita à singular praça maior
de Tembleque, continuando por Puerto Lápice, localidade tipicamente “manchega” e com as suas “ventas”, tradicional
comercio medieval imortalizado por Cervantes. Saída por Consuegra com perspectiva dos seus altivos moinhos de vento e
o seu castelo, seguindo para Ciudad Real, onde destacamos as
antigas portas, símbolos das antigas muralhas que se perderam e a sua praça maior. Jantar e alojamento.

3º dia: Ciudad Real / Campo de Criptana /
Cuenca

Pequeno-almoço. Partida para Almagro. Visita à peculiar
praça maior com as varandas de cor verde. Continuação por
Alcázar de San Juan com panorâmica dos Moinhos de vento,
para Campo de Criptana, local simbólico na obra de Cervantes. Primeiro vamos visitar uma adega local com prova de
vinhos no final. Castilla La Mancha é enquanto região, a que
regista maior produção de vinhos da Europa, com condições
particulares de solo e clima, aliadas às castas utilizadas. Almoço livre. De tarde, visita aos característicos moinhos de
La Mancha, um deles dedicado à cantora e actriz Sara Montiel aqui nascida e também um dos moinhos que se encon-

Excursões ibéricas 2019/2020

tra recuperado e conservado. Continuação para Belmonte.
Visita ao castelo, extraordinário exemplar de construção
medieval, com um nível de conservação excelente, assim
como espólio mobiliário e de armeria, guardando algumas
curiosidades surpreendentes, nomeadamente da vivência
da ilustre imperatriz Eugenia de Montijo, casada com Napoleão III. Continuação para Cuenca. Jantar e alojamento.

4º dia: Cuenca / Guadalajara / Madrid

Pequeno-almoço. Visita com guia local ao centro histórico da
cidade de Cuenca na confluência dos rios Júcar e Huecar, que
formam profundos desfiladeiros sobre os quais se situa a cidade e suas “casas colgadas” de arquitectura peculiar, erigidas
estrategicamente sobre rocha calcária. Oportunidade para
obter excelentes fotos e a não desde a ponte de San Pablo.
Almoço livre. Partida por Alcocer e Córcoles para Guadalajara.
Paragem no centro desta cidade e continuação para Alcalá de
Henares, onde nasceu Miguel de Cervantes. Visita à casa natal que guarda muitos elementos familiares do escritor. Saída
para Madrid, passando pela praça de Espanha, para contemplar o monumento a Cervantes, com os imortalizados personagens de Dom Quixote e Sancho Pança. Chegada ao hotel.
Jantar e alojamento.

5º dia: Madrid / Esquivias / Lisboa

Pequeno-almoço. Tempo livre na cidade aconselhando um
circuito panorâmico opcional pelos pontos turísticos da capital espanhola, Portas do Sol, Gran Via, Castellana ou a vanguardista Praça de Castilla. Partida ao final da manhã para
Esquivias. Visita à casa onde viveu Cervantes com muito do
seu espólio. Almoço livre em percurso. Continuação por Talavera de la Reina, Mérida, Elvas e regresso a Lisboa.

Em duplo
Em individual

2019:
Julho
07
Agosto
04
Setembro 01
(mínimo 20 participantes)

(Em Euros):

449 €
555 €

NOVO
CIRCUITO

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
• V isita com guia local em Toledo, Belmonte e
Cuenca;
• E ntrada na Catedral e Sinagoga de Sta Maria
em Toledo;
• V isita a adega em Campo de Criptana;
• V isita aos moinhos em Campo de Criptana;
• V isita ao castelo de Belmonte;
• Visita à casa natal de Cervantes em A. Henares;
• Visita à casa museu de Cervantes em Esquivias;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa

Datas de
partida:

(Ou similares):

Cidade

Hotel

Toledo
Ciudad Real
Cuenca
Madrid

Eurostars Toledo ****
Dona Carlota ****
Exe Cuenca ****
Exe Plaza ****
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Excursões Temáticas

Itinerário:

Por Rioja, Navarra e Aragão

inclui:
4 ref eições

Desde

529€
5

D i as
MP
T-2055

Huesca

Burgos / Logroño / Pamplona / Jaca / Huesca / Zaragoza / Madrid
Datas de
partida:

2019:
Julho
21
Agosto
18
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

Partidas (comparência 15 minutos antes)

08h00 – Lisboa – LUSANOVA

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
• Visita com guia local em Logroño, Pamplona,
Huesca e Zaragoza;
• Visita ao santuário de San Juan de la Peña;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

Hotel

Burgos
Pamplona
Huesca
Madrid

Abba Burgos ****
Abba Reino de Navarra ****
Abba Huesca ****
Abba Madrid ****

Preços por pessoa
Excursões Temáticas

1º dia: Lisboa / Guarda / Burgos

Partida por Coimbra para Guarda (almoço livre em percurso),
Vilar Formoso, Ciudad Rodrigo, Valladolid e Burgos. Jantar. À
noite, aconselhamos um passeio pela pedonal pela encantado
-ra Av. de la Isla, Praça Maior e exterior da Catedral. Alojamento.

2º dia: Burgos / Logroño / Pamplona

Pequeno-almoço. Partida por Pancorbo, para Logroño. Visita
com guia local a esta cidade monumental, capital e sede vinícola da Rioja, uma das mais reputadas de Espanha, com
vinhos premiados mundialmente. Almoço livre. Continuação
para Pamplona, banhada pelo rio Arga e capital da região de
Navarra. Visita com guia local a esta cidade repleta de tradições e arquitectura invulgarmente conservada no seu centro
histórico da praça do Castelo à igreja de San Saturnino, sem
esquecer a capela de San Fermin, referencia das conhecidas
festas locais. Jantar e alojamento.

3º dia: Pamplona / Jaca / Huesca

Pequeno-almoço. Partida por Yesa com panorâmica da albufeira da sua barragem construída no rio Aragón, para visita
ao mosteiro de San Juan de la Peña, com a sua origem num
templo eremítico sobre o qual se erigiu a igreja baixa, de estilo

moçárabe, situado em local de rara beleza. Continuando para
Jaca. Paragem nesta cidade conhecida como “a pérola dos Pirenéus” e ponto de passagem no “Caminho de Santiago”. Almoço livre. De tarde partida para Huesca. Visita da cidade com
guia local. A monumentalidade complementa-se com a localização de rara beleza natural, pelo que a cidade tem inúmeros
motivos de interesse. Jantar e alojamento.

4º dia: Huesca / Zaragoza / Madrid

Pequeno-almoço. Partida para Zaragoza. Visita com guia local
com oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. As muralhas romanas e o Palácio da Aljafaría são
outros monumentos de relevo. Tempo no centro para usufruir da
cidade. Almoço livre. De tarde saída por Calatayud e Guadalajara
para Madrid. Panorâmica orientadora da capital espanhola. Jantar
e alojamento.

5º dia: Madrid / Lisboa

Pequeno-almoço. Manhã livre para visitas ou compras. A cidade fervilha de actividade, com os pontos turísticos e comerciais
que se fundem nas Portas do Sol. Não deixe de visitar a Praça
Mayor, os mercados ou eleja um dos museus de referência,
como o Prado, Reina Sofia ou Thyssen. Almoço livre. De tarde
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

(Ou similares):

Cidade

Em duplo
Em individual

Itinerário:

(Em Euros):

529 €
749 €

Pamplona
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Rota da Prata

inclu i :
4 refei çõ e s

Desde

495€
5

D i as
mp
T-2053

Sevilha

Sevilha / Mérida / Cáceres / Zamora / Astorga / Oviedo / Gijón / León / Salamanca

1º dia: Lisboa / Algarve / Sevilha

Partida de Lisboa atravessando Alentejo e Algarve (almoço
livre em percurso), Ayamonte, Huelva e Palos de la Frontera,
local de partida de Colombo para a descoberta da América.
Neste primeiro dia será abordada a temática do circuito, desde
a criação na idade Média desta grande Rota por onde circulavam tropas e comércio, difundindo a cultura Romana. Chegada
a Sevilha. Jantar e alojamento.

2º dia: Sevilha / Mérida / Cáceres

Pequeno-almoço. Visita de cidade com guia local, pela

Praça de Espanha, bairro de Santa Cruz, Torre del Oro e
praça de touros Maestranza. Cruzeiro panorâmico no rio
Guadalquivir. Almoço livre. Partida para Mérida. Visita com
guia local ao Teatro e Anfiteatro Romanos. Mérida foi uma
das principais cidades Romanas da Península Ibérica. Continuação para Cáceres, monumental e conservada cidade,
com a sua Concatedral e inúmeros Palácios em destaque.
Jantar e alojamento.

3º dia: Cáceres / Zamora / Oviedo

Pequeno-almoço. Partida por Plasencia e Bejar para
Zamora. Cidade na margem do rio Douro, que possui invejável e conservado centro histórico merecedor de visita. Almoço livre. Partida por Benavente para Astorga.
Tempo para visita à majestosa Catedral de raiz gótica
com elementos renascentistas e barrocos. Continuação por Mieres para Oviedo, a capital asturiana. Jantar
e alojamento.

4º dia: Oviedo / Gijón / León

Pequeno-almoço. Visita da cidade com guia local. Destaque
para a Catedral, inúmeras históricas ruas pedonais e o Monte de Naranco com o Palácio de Santa Maria e a igreja de
San Miguel de Lillo, exemplos do pré-românico e símbolos
das Astúrias. Partida para Gijón. Panorâmica orientadora
desta cidade portuária de fundação romana. Almoço livre.
Partida para León. Capital de província, repleta de tradições
e templos de relevo como a gótica Catedral e a românica
Basílica de Santo Isidoro. Restante tempo para visita. Jantar
e alojamento.

5º dia: León / Salamanca / Lisboa

Oviedo

Excursões ibéricas 2019/2020

Pequeno-almoço. Partida para Salamanca. Breve panorâmica orientadora e tempo nesta extraordinária cidade com
destaque para a Praça Maior, a maior da Europa, a Casa das
Conchas, a Universidade secular e as Catedrais. Almoço livre.
De tarde partida por Ciudad Rodrigo, Vilar Formoso, Castelo
Branco e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Datas de
partida:

2019:
Junho
09
Julho
14
Agosto
18
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
• V isita com guia local em Sevilha, Mérida e
Oviedo;
• V isita ao teatro e anfiteatro de Mérida;
• V isita ao monte de Naranco em Oviedo;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel

Sevilha
Cáceres
Oviedo
Léon

Exe Sevilla Macarena ****
Exe Agora Cáceres ****
Exe Oviedo Centro ***
Eurostars León ****

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

495 €
619 €
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Itinerário:

Galiza pelos caminhos de Santiago

in clui:
3 refeições

Desde

377€
4

D i as
MP
T-2004

Santiago de Compostela

Ourense / Lalin / Lugo / A Coruña / Santiago de Compostela / O Grove
Datas de
partida:

2019:
Abril
25
Junho
20
Agosto
15
Outubro 03
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• Visita com guia local em: Ourense, Lugo,
A Coruña e Santiago de Compostela;
• Cruzeiro na ria de Arousa com degustação;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

Excursões Temáticas

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel

Ourense
Lugo
Santiago

Eurostars Auriense ****
Gran Hotel Lugo ****
Gran Hotel Santiago ****
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Itinerário:
1º dia: Lisboa / Lamego / Ourense

Partida de Lisboa por Coimbra, Penacova, Lamego e atravessando o vale do Douro chegada a Peso da Régua. Almoço livre.
Continuação por Chaves, entrando em Espanha por Verín, Xinzo
de Limia e chegada a Allariz. Visita à ponte românica sobre o
rio Arnoia, que faz parte do Caminho de Santiago (português).
Continuação com vários apontamentos acerca do caminho até
à chegada à cidade de Ourense, banhada pelo rio Minho. Panorâmica orientadora. Jantar e alojamento.

2º dia: Ourense / Lalin / Lugo

Pequeno-almoço. Visita da cidade com percurso pedonal
entre as Burgas e a Catedral de Ourense (± 0,6 km), pontos
de paragem obrigatória para quem percorre os Caminhos
de Santiago. Partida para Silleda. Percurso pedonal entre
Silleda e Prado (± 4 km), passando pela ponte medieval
de Taboada e pelo Pazo de Transfontao, um espaço único
em beleza natural. Continuação para Lalín. Almoço livre.
De tarde continuação para Lugo. Panorâmica da cidade
com guia local. Oportunidade para apreciar um conjunto
arquitectónico invulgar, constituído pelas muralhas, Catedral, edifício da câmara e inúmeras praças típicas. Jantar
e alojamento.

3º Dia: Lugo / A Coruña / Santiago
de Compostela

Pequeno-almoço. Partida para A Coruña. Panorâmica com
guia local. Virada ao Atlântico, fresca e alegre, esta cidade
possui um importante legado marítimo, com o seu Porto,
o Farol de Hércules e o moderno Aquarium Finisterra. A
zona ribeirinha possui encanto especial, com a arquitectura de fachadas repletas de janelas vidradas. Partida para

Santiago de Compostela. Percurso pedonal entre Cruceiro do Sar e Santiago de Compostela (± 2 km), de onde se
começa a avistar a catedral de Santiago, à medida que a
emoção de chegar aumenta. Chegada a Santiago. A entrada na cidade faz-se pela Porta de Mazarelos, a única
que resta da muralha antiga da cidade. Almoço livre. De
tarde visita pedonal com guia local do centro histórico da
cidade, onde todas as ruas vão dar à Catedral, objectivo final de todos os que percorrem os “Caminhos de Santiago”.
Actualmente é um dos principais locais de culto mundial
e património da humanidade. Restante tempo na cidade.
Jantar e alojamento.

4º dia: Santiago de Compostela / O Grove /
Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para O Grove. Cruzeiro em barco panorâmico com perspectiva subaquática, a bordo do qual degustará
mexilhões e vinho. Regresso ao porto de O Grove. Almoço livre.
De tarde, partida com panorâmica da ria de Arousa por Sanxenxo,
Combarro com os seus tradicionais Espigueiros, Pontevedra, Tui,
Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: *Embora o espirito deste circuito seja efectuar os percursos
indicados a pé para conhecer os caminhos de Santiago, poderão
os mesmos ser realizados no autocarro em estradas alternativas
somente com o nosso motorista, aguardando pelo grupo nos parques próprios.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

377 €
479 €

Excursões ibéricas 2019/2020

i n clui:
5 refeições

Reviver a EN2 – Portugal de Norte a Sul
Desde

599€
6

D i as
mp
T-1065

Faro

Chaves / Vila Real / Lamego / Viseu / Vila Nova de Poiares / Abrantes / Montemor-o-Novo / Aljustrel / Faro

1º dia: Lisboa / Fafe / Chaves

Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra, Sandim para Fafe. Almoço livre. Saída por Arco de Baúlhe para Chaves. Visita ao centro histórico. Esta cidade foi importante bastião
Romano. Dessa época resta um legado histórico. Realce para a
ponte sobre o rio Tâmega, a torre de Menagem e a restaurada
praça de Camões. Aqui se situa o início da EN2 principal objectivo deste circuito de Norte a Sul de Portugal continental. Jantar
e alojamento.

2º dia: Chaves / Lamego / Viseu

Pequeno-almoço. Partida iniciando o percurso panorâmico na
EN2 por Vidago para Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar
para Vila Real. As peças de barro de Bisalhães, são uma excelente recordação e não esquecer de degustar os doces locais,
como os pitos de Sta Luzia ou as cristas de galo. Saída por
Cumeeira, Santa Marta de Penaguião para desfrutar da paisagem única das vinhas do Douro, descendo até Peso da Régua.
Visita a quinta do Douro com prova de vinho. Saída para Lamego. Tempo para visita ao centro histórico e à Sé. Almoço livre.
De tarde saída com panorâmica do vale do rio Balsemão, Mezio,
Castro Daire com o belo vale do rio Paiva e chegada a Viseu.
Visita pedonal pelo centro histórico, onde se destaca catedral,
igreja da misericórdia, os trechos que restam das antigas muralhas e claro a sua rua Direita, repleta de comércio tradicional.
Jantar e alojamento.

3º dia: Viseu / Vila Nova de Poiares / Abrantes

Pequeno-almoço. Partida por Tondela e daí ligação ao
Caramulo. Antiga estância de saúde onde teve origem o
museu local com vertentes artística e automobilística, a
mais conhecida a nível internacional. Voltando a Tondela
e à EN2, saída por Santa Comba Dão, perspectiva da albufeira da Aguieira, Oliveira do Mondego e Penacova. Visita ao miradouro sobre o rio Mondego e chegada a Vila
Nova de Poiares. Almoço livre. De tarde, partida por Olho
Marinho, acompanhando o rio Ceira até Góis, Alvares, Pedrogão Grande e panorâmica da barragem do Cabril desde
o miradouro de Nª Sra da Confiança. Segue-se Pedrogão
Pequeno, Sertã e visita ao picoto da Melriça, centro geodésico de Portugal continental. Saída por Vila de Rei para
Abrantes. Visita ao Outeiro de São Pedro, que para além do
baluarte defensivo, proporciona uma excelente paisagem
sobre o rio Tejo e suas margens. Chegada ao hotel. Jantar
e alojamento.

Excursões ibéricas 2019/2020

4º dia: Abrantes / Montemor-o-Novo / Évora

Pequeno-almoço. Partida por Rossio ao Sul do Tejo para
Ponte de Sor. Visita ao museu Municipal dedicado ao Arroz,
instalado no Centro de Artes e Cultura com varias curiosidades. Panorâmica da albufeira e barragem de Montargil,
Mora e Montemor-o-Novo. Visita ao castelo com extraordinária paisagem sobre o planalto alentejano. Continuação por
Santiago de Escoural para Évora. Almoço livre. Panorâmica
desta monumental cidade, classificada como património da
humanidade. Visita pedonal pelo templo de Diana, Sé, praça
do Giraldo e igreja de São Francisco. Visita à fundação Eugénio de Almeida com excelente espólio regional, com prova
de vinho da produção própria. Restante tempo livre. Jantar e
alojamento.

5º dia: Évora / Aljustrel / Faro

Datas de
partida:

2019:
Junho
16
Julho
21
18
Agosto
Setembro 29
(mínimo 20 participantes)

NOVO
CIRCUITO

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços Incluídos:

Pequeno-almoço. Partida por Santiago de Escoural para retomar a EN2, pelas pitorescas localidades alentejanas de Alcáçovas, Torrão, Ferreira do Alentejo, panorâmica da albufeiras
e barragens de Odivelas e do Roxo para Aljustrel. Visita ao
museu municipal, com reconhecimento internacional pelo seu
espólio arqueológico e mineiro. Panorâmica da área de exploração mineira. Almoço livre. De tarde saída por Castro Verde e
Almodôvar. Aqui se inicia o trecho da EN2 considerado estrada
património, atravessando a serra do Caldeirão com paragens
em percurso por Cortelha e Barranco do Velho até São Brás
de Alportel. Continuação por Estói para Faro comemorando a
chegada junto à placa dos 738,5 quilómetros da EN2. Jantar e
alojamento.

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 5 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3, 4
e 5);
• V isita a quinta do Douro com prova de vinho;
• V isita ao museu do Caramulo;
• V isita ao museu municipal de Ponte de Sor;
• V isita à fundação Eugénio de Almeida em
Évora;
• V isita ao museu municipal de Aljustrel;
• S eguro de viagem;

6º dia: Faro / Grândola / Lisboa

Os preços não incluem:

Pequeno-almoço. Manhã livre para visitar a cidade, com destaque para o centro histórico, zona mais antiga da cidade capital da
província algarvia, onde se realçam as muralhas, com acesso pelos
Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à Catedral. Tempo também para comprar recordações nas movimentadas ruas do centro
da capital algarvia. Almoço livre. De tarde partida por Ferreiras, Ourique, Grândola e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: A Estrada Nacional número 2 (EN2), foi classificada em 1945,
juntando alguns troços já existentes, caminhos romanos e outras
ligações secundarias. Tornou-se na mais extensa estrada nacional
com 738,5 quilómetros de Chaves a Faro e uma das maiores da Europa. Atravessa 11 distritos e 33 municípios. Neste circuito será percorrida a EN2 em toda a sua extensão com tempo para apreciar, com
paragens estratégicas para obtenção de fotos em locais turísticos e
emblemáticos como os principais marcos de quilometragem.

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel

Chaves
Viseu
Abrantes
Évora
Faro

Forte de São Francisco ****
Grão Vasco ****
Luna Hotel Turismo ****
M’Ar De Ar Muralhas ****
Eva ****

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

599 €
775 €
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Itinerário:

Roteiro dos Escritores
Datas de
partida:

CIRCUITO
Renovado

2019:
Abril
19
Agosto
16
Novembro 01
(mínimo 20 participantes)

in clui:
5 refeições

Desde

399€
3
D i as

T-1026 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Evocações, locais míticos, legado histórico, cultura e gastronomia

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita à fundação Guerra Junqueiro;
• Visita à casa museu de José Régio;
• Visita à casa museu de Camilo Castelo
Branco;
• Visita à casa de Tormes de Eça de Queirós;
• Visita ao Espaço Miguel Torga;
• Acompanhamento por guia regional;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

Amarante

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Penafiel
Vila Real

Penafiel Park ****
Mira Corgo ****

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Porto / Penafiel

Partida de Lisboa por Coimbra para a cidade do Porto.
Visita à casa-museu Guerra Junqueiro, para tomar contacto com vida e obra deste vulto da nossa escrita. Almoço com evocação ao escritor António Nobre. Partida
para Vila do Conde. Visita à casa museu de José Régio
e continuação para a Póvoa de Varzim. Panorâmica e
visita à praça onde se encontra a casa natal do grande
escritor Eça de Queirós. Saída para São Miguel de Seide. Visita à casa museu de Camilo Castelo Branco, local
onde o escritor viveu com Ana Plácido e se suicidou a
1 de Junho de 1890. Continuação para Penafiel. Jantar
temático com “Contos Pupulares” e alojamento.

2º Dia – Penafiel / Amarante / Vila Real

Pequeno-almoço. Partida para Santa Cruz do Douro e visita à emblemática casa de Tormes pertencente à fundação Eça de Queirós. Continuação por Marco de Canavezes
até Amarante. Evocação da obra literária de Teixeira de
Pascoaes. Almoço. Continuação por Mesão Frio em direcção a Peso da Régua com paragem no monumento a

João de Araújo Correia. Segue-se a visita ao miradouro
de São Leonardo de Galafura para interpretação da poética paisagem. Continuação para Vila Real, com paragem
no Grémio Literário Vila-Realense. Tertúlia sobre alguns
escritores contemporâneos da região. Jantar temático
leitura de trechos da obra de João de Araújo Correia e
acompanhamento musical. Alojamento.

3º Dia – Vila Real / Vilarinho da Samardã /
Lisboa

Pequeno-almoço. Percurso pedonal com passagem pela
Casa dos Brocas, evocação a Camilo Castelo Branco (pequena surpresa). Partida por São Martinho de Anta para
efectuar o roteiro de Torguiano, locais de vivência, de
escrita e de memória do escritor, incluindo a visita ao recente Espaço Miguel Torga. Continuação para Vilarinho
da Samardã. Almoço à moda de Camilo. De tarde partida
por Viseu, Penacova, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Arouca, Freita e Passadiços
Datas de
partida:

2019:
Julho
06
Agosto
31
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

in clui:
3 refeições

Desde

195€
2
D i as

T-1059 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Entrada nos Passadiços do Paiva;
• Visita ao Museu das Trilobites;
• Visita ao Mosteiro de Arouca;
• Visita à CPP em Castanheira;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Temáticas

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

195 €
220 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Arouca

São Pedro ***
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399 €
457 €

Arouca

Venha conhecer o património natural e histórico desta região
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Espiunca / Arouca

Partida de Lisboa por Coimbra, Oliveira de Azeméis e Arouca. Almoço. De tarde saída para Espiunca. Início do percurso nos passadiços do Paiva, construção que permite acompanhar as margens deste rio de rara beleza e com a sua
água em estado de pureza acima da média. Este percurso
pedonal tem cerca de 3 kms. Saída para Canelas. Visita ao
Museu das Trilobites, Centro de Interpretação Geológica
local, para conhecer os importantes fósseis em ardósia
aqui encontrados. Continuação para Arouca. Jantar e alojamento.

água com cerca de 60 metros em pleno rio Caima, continuando até Castanheira, para visita à Casa das “Pedras
Parideiras”, fenómeno de granitização único no nosso país.
Continuação por Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
*Nota: Procurámos seleccionar nos Passadiços do Paiva o
percurso mais fácil a todos os passageiros, para uma primeira abordagem, com ida e volta pelo mesmo trajecto de modo
a que a qualquer momento possam efectuar retorno ao ponto de partida para reagrupamento. É de todo aconselhável a
utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.

2º dia: Arouca / Castanheira / Lisboa

Pequeno-almoço. Visita do santuário e miradouro de Nª
Sra. da Mó, sobranceiro à vila de Arouca e portanto com
uma excelente paisagem. Na vila, visita ao Mosteiro de Sta.
Maria de Arouca. Documentado desde o séc. X, nele se destacam a igreja, o coro das freiras, os claustros, o refeitório
e a cozinha. Tempo para compras de artigos regionais. Almoço. De tarde partida percorrendo a serra da Freita para
visita ao miradouro sobre a Cascata da Mizarela, queda de

Passadiços do Paiva

Excursões ibéricas 2019/2020

inclu i :
4 refeições

Miniférias no Douro – Património Mundial
Desde

569€
5
D i as

T-1066 / MP
Douro

Paisagem extasiante, visitas culturais e tradições durienses
Itinerário:

1º Dia – Lisboa / Viseu / Lamego

Partida de Lisboa por Coimbra e Penacova para Viseu. Visita
pedonal pelo centro histórico e rua Direita, repleta de comércio tradicional. Almoço livre. Continuação para Lamego. Visita
pedonal pelo Castelo, judiaria, igreja de Sta Maria de Almacave
e antiga Sé, descobrindo nas ruas e recantos o passado desta cidade. Visita ainda ao santuário de Nª Sra. dos Remédios
e possível descida do escadório. Chegada ao hotel. Jantar e
alojamento.

2º dia – Lamego / Vila Real / Lamego

Pequeno-almoço. Partida com as paisagens proporcionadas pelas vinhas
do Douro para visita ao miradouro de São Leonardo de Galafura. Saída para
Vila Real. As peças de barro de Bisalhães, são uma excelente recordação, tal
como os doces regionais. Almoço livre. Tempo na cidade. Saída descendo
tranquilamente pela EN2, um dos trechos mais belos de todas as paisagens
do Douro até Peso da Régua e regresso a Lamego. Jantar e alojamento.

3º dia – Lamego / Peso da Régua / Lamego

Pequeno-almoço. Partida pelos socalcos de vinha por Samodães,
com perspectiva do rio Douro por Resende e Caldas de Moledo até
Peso da Régua. Visita a quinta com prova de vinho no final. Visita
ao museu do Douro, para conhecer mais da geografia e história
desta região património da humanidade. Almoço livre. Embarque
para início do cruzeiro no Douro com eclusagem na barragem de
Bagaúste e continuação pelo melhor trecho em pleno coração da

região demarcada de vinho do Porto. Chegada ao Pinhão, desembarque e acompanhando o rio Douro, regresso a Lamego. Jantar e
alojamento.

4º dia – Lamego / Moimenta da Beira / Lamego

Pequeno-almoço. Partida para São João de Tarouca. Visita ao
interessante mosteiro cisterciense fundado no séc XII. Partida por Soutosa para visita à Fundação Aquilino Ribeiro que
promove e divulga a obra do escritor, preservando importante espólio. Saída para Moimenta da Beira. Almoço livre. Saída
pela rota das vinhas de Cister e para a aldeia vinhateira de
Salzedas. Visita ao mosteiro de Santa Maria, fundado por
Teresa Afonso, esposa de Egas Moniz. Visita ainda à sensacional ponte medieval e torre em Ucanha e em Dalvares,
visita ao museu do espumante, com respectiva degustação.
Regresso a Lamego. Jantar e alojamento.

5º dia – Lamego / Lisboa

Pequeno-almoço. Manhã para usufruir da cidade, fazer
compras no comércio tradicional e na feira semanal que
aconselhamos vivamente e onde encontrará todo o tipo
de produtos e artigos. Almoço livre. De tarde, partida por
Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

569 €
745 €

Datas de
partida:

2019:
Agosto
11
Setembro 15
Outubro 20
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4)
• V isita a quinta do Douro com prova de vinho
• V isita ao Museu do Douro na Régua
• Cruzeiro no Douro de Peso da Régua ao Pinhão
• V isita ao mosteiro São João de Tarouca
• V isita à fundação Aquilino Ribeiro em Soutelo
• V isita ao mosteiro Sta Maria em Salzedas
• V isita ao museu do Espumante em Dalvares
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Lamego

Lamego ****

Douro Vintage

in clu i :
2 refeições
Desde

265€
2
D i as

T-1012 / +INC

Datas de
partida:

2019:
Junho
29
Agosto
31
Outubro 19
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

Lamego / Vila Real / Cruzeiro do Pocinho ao Pinhão
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Viseu / Lamego

Partida de Lisboa por Coimbra para Viseu. Tempo na cidade para visitas e compras no comércio tradicional. Almoço
livre. De tarde, partida para o vale do Douro com excelente
paisagem de socalcos, para visita a quinta com prova de
excepcional vinho do Porto Vintage, em pleno coração da
região demarcada do Douro. Continuação acompanhando
o rio Douro até Valdigem e chegada a Lamego. Jantar e
alojamento.

do sabor e Tua atravessando o coração da região de
produção vinícola nas margens do rio Douro com o
habitual esplendor de paisagem reconhecida como
património da humanidade. Almoço a bordo. Chegada
ao Pinhão. Continuação por Castro Daire, Coimbra e
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Excursões ibéricas 2019/2020

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

2º dia: Lamego / Pinhão / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida por São João da Pesqueira
e Vila Nova de Foz Coa para o Pocinho. Embarque e
partida de cruzeiro no rio Douro, passando pelas barragens do Pocinho e Valeira e localidades como Foz

Os preços não incluem:

Hotéis Previstos
Folgosa

265 €
310 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Lamego

Lamego ****
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Vinho

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 1 Almoço com água e vinho (dia 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• V isita a quinta do Douro com prova de vinho;
• C ruzeiro no Douro do Pocinho ao Pinhão;
• S eguro de viagem;

Cores de Outono e Feira dos Santos
Datas de
partida:

Novo
CIRCUITO

2019:
Outubro 31
(mínimo 20 participantes)

Desde

298€
3
D i as

T-1067 / +INC

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita a quinta do Douro com prova de vinho;
• Seguro de viagem;

Chaves

Lamego / Pinhão / Sabrosa / Vila Real / Murça / Valpaços / Chaves / Viseu
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Lamego / Vila Real

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Partida de Lisboa por Coimbra para Lamego. Tempo na cidade para visitas e compras no comércio tradicional. Almoço. De tarde, partida descendo pelo vale do rio Varosa até
ao Douro por entre socalcos de vinha, no outono autênticos
“montes pintados” de cores entre verde-amarelo-castanho-vermelho continuando a apreciar esta paisagem pela
margem esquerda do rio Douro. Visita a quinta do Douro
com prova de vinho do Porto. Continuação por entre as vinhas do Douro por Pinhão, Sabrosa para Vila Real. Jantar
e alojamento.

Preços por pessoa

2º dia: Vila Real / Chaves / Vila Real

Os preços não incluem:

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

298 €
340 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Vila Real

Mira Corgo ****

final da tarde, regresso a Vila Real. Jantar e alojamento.

3º Dia – Vila Real / Viseu / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida pela emblemática EN2, por
Cumeeira, Santa Marta de Penaguião, voltando a desfrutar da paisagem única das vinhas do Douro pós vindima, descendo até Peso da Régua. Após panorâmica
local, saída para Viseu. Restante tempo no centro da
cidade para visita ou compras no comércio local. Partida para restaurante. Almoço. De tarde, continuação
atravessando a região demarcada de vinhos do Dão
por Santar e Nelas com renovada paisagem outonal,
continuando por Carregal do Sal, Penacova, Coimbra e
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Pequeno-almoço. Partida por Murça com breve paragem
para conhecer a celebre “Porca”, escultura de uma das
divindades celtas. Continuação atravessando a enorme
mancha de castanheiros com a sua bela coloração outonal
e os seus ouriços maturados por Valpaços, Vilarandelo e
chegada a Chaves. Almoço livre. Tempo na cidade para vivenciar a feira dos Santos, uma das mais impressionantes
do país. Aqui encontrará um pouco de tudo, desde roupa,
utensílios de toda a ordem, artesanato e um rol de produtos regionais como enchidos, queijo, doces, mel, azeite,
vinho, entre muitos outros, sem esquecer as castanhas. Ao

Castanha

Lagaradas das Vindimas no Douro
Datas de
partida:

2019:
Setembro 28
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

Desde

D i as

T-1068 / TI

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visitas à Festa da Lagaradas e Quinta do
Douro;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Temáticas

Hotéis Previstos
Cidade

(Em Euros):

249 €
285 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Peso da Régua Régua Douro ****
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Douro

Tradições seculares na mais antiga região demarcada de produção vinícola

Serviços Incluídos:

Em duplo
Em individual

in clui:
3 refeições

249€
2

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Preços por pessoa

in clui:
4 refeições

Itinerário:
1º dia: Lisboa / Tabuaço / Peso da Régua

Partida de Lisboa por Coimbra e Lamego para Tabuaço.
Almoço. Continuação por Pinhão para Celeirós do Douro.
Participação na Festa das Lagaradas. Continuação por Sabrosa pra o miradouro de São Leonardo de Galafura. Paragem para interpretação da paisagem. Saída para Peso da
Régua. Jantar e alojamento.

Familiares e amigos reuniam-se no dia marcado. O trabalho
começava bem cedo dividido entre homens e mulheres. As
crianças e os idosos acompanhavam de perto cada minuto
das vindimas, ajudando sempre que podiam.
E porque se tratava de uma verdadeira festa, as vindimas
decorriam ao som de muita animação popular.
Nota: Circuito com lugares limitados
Nota: É aconselhável a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

2º dia: Peso da Régua / Loureiro / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Santa Marta de Penaguião, continuando para uma Quinta do Douro para visita e participação nas Vindimas. Partida para Loureiro.
Almoço. De tarde partida por Viseu, Coimbra e regresso
a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
As Lagaradas e as Vindimas são um momentos únicos de
vivência no campo, naquela que é uma das fainas mais emblemáticas de toda a agricultura portuguesa, um verdadeiro marco da etnografia portuguesa.

Lagaradas

Excursões ibéricas 2019/2020

Aldeias da Beira

in clu i :
5 refeições
Desde

314€
3
D i as

T-1021 / TI

Datas de
partida:

2019:
Julho
20
Agosto
24
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Casakl de São Simão

Monsanto / Sotelha / Piódão / Fajão / Álvaro / Casal de São Simão / Figueira
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Alcaria / Covilhã

Partida de Lisboa por Torres Novas e Gavião para visita à singela
aldeia histórica de Castelo Novo. Continuação para Alcaria. Almoço. De tarde, partida por Proença-a-Velha para visita a Monsanto,
situada em localização estratégica e com a sua população afável
que mantém tradições como o adufe. Continuação por Penamacor para Sortelha. Visita a uma das mais belas aldeias, com o seu
pelourinho manuelino, casas brasonadas recuperadas a rigor e
portas de muralhas altaneiras. Percurso pedonal pelas suas ruas.
Continuação para a Covilhã. Jantar e alojamento.

2º dia: Covilhã / Coja / Pampilhosa da Serra

Pequeno-almoço. Partida por Tortosendo, bordeando a serra da estrela por Vide e Foz de Égua para Piódão. Visita à
pitoresca aldeia de xisto, anichada na serra do Açor, é um
convite à fotografia. Continuação para visita da Fraga da
Pena, local de rara beleza e saída por Benfeita para Coja, situada na margem do rio Alva. Almoço. De tarde continuação
para visita à aldeia de Fajão, actualmente uma referência
de preservação em local de rara beleza. Saída por Vidual e

albufeira de Santa Luzia com visita ao miradouro sobre a
barragem. Continuação pelas aldeias de Janeiro de Cima e
Janeiro de Baixo, situadas no vale do rio Zêzere com paragens para fotos. Chegada a Pampilhosa da Serra. Jantar e
alojamento.

3º dia: Pampilhosa da Serra / Sertã / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para visita à aldeia de Álvaro, com
localização privilegiada, no sinuoso vale do rio Zêzere. Saída
para Pedrogão Pequeno com breve paragem para fotos e visita ao miradouro de Nª Sra. da Confiança com paisagem sobre
a barragem do Cabril e continuação para Casal de São Simão.
Visita à pitoresca aldeia construída em xisto e com uma só
rua principal, mas muito encanto. Saída para a Sertã. Almoço. De tarde, partida por Proença-a-Nova e Vale de Urso para
visita à aldeia de xisto de Figueira. Em plena recuperação, foi
construída em desenho peculiar com objectivo da protecção
dos habitantes ao ataque dos lobos, outrora com o fecho das
ruas com portas. Partida por Peral, Abrantes, Torres Novas e
regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.
Nota: Circuito com lugares limitados. É aconselhável a utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.

Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• V isitas às aldeias mencionadas;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Cidade

314 €
368 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Covilhã
Puralã Wool Valley ****
Pampilhosa Villa Pampilhosa ****
da Serra

Cereja da Cova da Beira

inclu i :
3 refeições

Desde

210€
2
D i as

T-1041 / TI

Datas de
partida:

2019:
Junho
01
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços Incluídos:

Monsanto / Covilhã / Fundão / Ferro e Apanha da Cereja
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Monsanto / Covilhã

Partida de Lisboa por Abrantes e Castelo Branco para Alcaria. Almoço. De tarde, partida por Proença-a-Velha para
Monsanto. Visita à genuína aldeia onde predomina o granito e os miradouros sobre a Cova da Beira. Continuação por
Idanha-a-Velha, outrora prospera vila hoje recorda o seu
património e tradições seculares, Idanha-a-Nova e chegada à Covilhã. Jantar e alojamento.

2º dia: Covilhã / Gardunha / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para a Serra da Gardunha,
realizando passeio por entre as cere-jeiras até uma

Excursões ibéricas 2019/2020

das quintas locais. Recepção pelo produtor, que explicará o processo de produção da cereja e as diferenças
entre as variedades deste fruto, seguida de exemplificação da arte da apanha que todos poderão experimentar. Oferta de caixa de cerejas aos participantes.
Regresso ao Fundão. Almoço. Partida para Visita ao
Centro Interpretativo da Cereja, local que preserva o
historial e conhecimento acerca da importância deste
frutona região. Oferta de compota de Cereja. Continuação por Alpedrinha, Abrantes e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: É aconselhável a utilização de vestuário e calçado prático,
assim como chapéu.

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

(Em Euros):

210 €
245 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Covilhã

Tryp Covilhã Dona Maria ****
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Cerejeira

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dias 1);
• V isita a quinta para apanha e oferta de caixa
de Cerejas (2 Kg);
• V isita ao Centro Interpretativo da Cereja com
oferta de compota;
• S eguro de viagem;

Semana Santa em Braga
Datas de
partida:

CIRCUITO
Renovado

2019:
Abril
19
(mínimo 20 participantes)

in clui:
2 refeições

Desde

245€
3
D i as

T-1053 / MP

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Seguro de viagem;

• Tudo o que não esteja incluído no programa.
(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

As cerimónias desta quadra atingem em Braga o expoente máximo a nível nacional
Itinerário:

Os preços não incluem:

Preços por pessoa

Braga

245 €
295 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Braga

Hotel Mercure Braga Centro ****

1º dia: Lisboa / Braga

Partida de Lisboa por Coimbra para Braga. Almoço livre.
Continuação para Braga. Jantar e alojamento.

2º dia: Braga / Santuários / Braga

Nota: A Semana Santa promove todos os anos o reviver
dos passos de Jesus Cristo, levando os devotos à redenção
e à demonstração da sua fé. As cerimónias são por tudo
isto únicas no ano litúrgico. Em Braga atingem o seu expoente máximo a nível nacional. Relevo na sexta-feira para
a Procissão do Enterro do Senhor, sábado a Vigília Pascal
e Procissão da Ressurreição e no domingo a Missa solene
de Páscoa.

Pequeno-almoço, jantar e alojamento. Durante a estadia
em Braga, será efectuada a visita aos Santuários do Sameiro e Bom Jesus, com possibilidade de descida do imponente escadório, ou opcionalmente utilizar o centenário
elevador de água. Restante tempo livre na cidade.

3º Dia – Braga / Lisboa

Pequeno-almoço. Manhã e almoço livres. Em hora a
indicar partida por Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Procissão

Desfolhada Minhota
Datas de
partida:

2019:
Setembro 07
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

T-1069 / TI

Milho

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Lanche ajantarado com água e vinho (dia 1);
• Desfolhada com animação;
• Seguro de viagem;

Trabalho rural que se transformou em tradição popular
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Penafiel / Póvoa de Lanhoso

Os preços não incluem:

Partida de Lisboa por Coimbra para Penafiel. Almoço. Visita
ao centro histórico e ao Santuário do Sameiro. Continuação para Felgueiras. Visita à casa histórica do Pão-de-ló de
Margaride seguida de degustação. Saída para a Póvoa de
Lanhoso. Final de tarde de Desfolhada com cantadores ao
desafio e lanche ajantarado. Alojamento.

Preços por pessoa

2º dia: Póvoa de Lanhoso / Vieira do Minho /
Lisboa

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Temáticas

Desde

248€
2
D i as

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Cidade

(Em Euros):

248 €
268 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Póvoa do Lanhoso Rural Maria da
(Calvos)
Fonte ***
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in clui:
3 refeições

balho duro e cansativo, para todos quantos trabalham
no campo.
As desfolhadas terminam sempre com uma festa (com comes
e bebes) ao som do acordeão e com baile. Durante as desfolhadas, o aparecimento das espigas de milho vermelho é entusiástica. O feliz achador tem a obrigação de gritar bem alto:
Milho rei! e o direito de dar uma volta a todos os trabalhadores, distribuindo abraços. Antigamente, esta era uma oportunidade única para os rapazes se aproximarem das raparigas…
Nota 2: É aconselhável a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

Pequeno-almoço. Partida para Travassos, freguesia de
Póvoa de Lanhoso para visita ao Museu do Ouro e Oficina de Filigrana. Continuação para visita ao Santuário de
Nª Sra da Lapa, com o seu invulgar templo construído
por baixo de uma enorme rocha. Saída para Vieira do
Minho. Almoço. De tarde, partida por Coimbra e regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.
Nota 1: A desfolhada é um trabalho agrícola em que
se desfolha a espiga (ou maçaroca) do milho. É um tra-

Desfolhada
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in clu i :
3 refeições

Senhora da Agonia – Viana do Castelo
Desde

488€
4
D i as

T-1001 / MP

A devoção dos pescadores locais e a etnografia da região conferem
características únicas a esta festa anual

1º dia: Lisboa / Porto / Viana do Castelo

Partida de Lisboa por Coimbra para o Porto. Panorâmica
da cidade. Almoço livre. De tarde, continuação para Viana
do Castelo. Chegada ao hotel. Tempo para assistir e participar nas festas em ambiente de grande animação. Jantar
e alojamento.

2º e 3º Dias – Viana do Castelo / Ponte de
Lima / Barcelos / Viana do Castelo

Pequenos-almoços e jantares e alojamento no hotel. Almoços livres. Complementarmente, durante a estadia em Viana
do Castelo serão ainda efectuadas em função do programa
das festas, as visitas facultativas a Ponte de Lima, com destaque para o nível de preservação da Igreja Matriz e da velha
Ponte sobre o rio Lima e ainda para o comércio tradicional
recheado de produtos regionais; e também a Barcelos, com
relevo para a olaria com utensílios e objectos decorativos e
ainda visitar a monumentalidade do seu centro histórico.

4º dia: Viana do Castelo / Lisboa

Pequeno-almoço. Manhã livre para assistir e participar nas

2019:
Agosto
17
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Desfile

Itinerário:

Datas de
partida:

festas. Almoço livre. Pelas 16h00, partida por Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota 1: A cidade de Viana do Castelo vive uma das festas mais
coloridas de Portugal. A atenção dos romeiros e os turistas,
convergem para o Santuário de Nossa Senhora da Agonia, com
inúmeras iniciativas, dos cortejos à procissão, dos gigantones ao
conceituado fogo-de-artifício. Consulte o programa oficial logo
que disponível, para melhor usufruir das festividades.
Nota 2: Entradas/Bilhetes não incluídos para espectáculos,
concertos ou festividades pagas. A ordem do percurso e visitas do 2º e 3º dia, será ajustada e informada pelo guia,
face ao programa final das festas a divulgar.

Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Cidade

488 €
599 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Viana
Axis Viana
do Castelo Business Spa ****

Fogo-de-Artíficio

São Martinho

inclu i :
3 refeições
Desde

229€
2
D i as

T-1003 / TI

Datas de
partida:

2019:
Novembro 09
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

Vargelas / São João da Pesqueira / Vila Real / Galafura / Lamego / Mezio
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Poço do Canto / Vila Real

Partida de Lisboa por Coimbra, proximidades de Viseu
e Celorico da Beira, Mêda e Poço do Canto. Almoço regional. De tarde, partida por Touça até ao Miradouro de
Vargelas. Paragem e interpretação da paisagem, continuando pela Ferradosa em passeio panorâmico pelos
Vinhedos no Vale do Rio Torto, São João da Pesqueira e
prosseguindo pela à margem esquerda do Rio Douro e
continuação para Vila Real. Jantar de São Martinho com
animação. Alojamento.

sobre ovale do rio Douro. Continuação para Lamego
com visita ao centro histórico e à Sé, seguida de visita ao Santuário de Nª Senhora dos Remédios. Saída
para Mezio. Almoço. De tarde partida por Castro Daire,
Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
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• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

2º dia: Vila Real / Mezio / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para visita ao Miradouro de
São Leonardo de Galafura. Interpretação da paisagem

Os preços não incluem:

Vinho

(Em Euros):

229 €
255 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Vila Real

Mira Corgo ****
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Castanhas Assadas

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•A
 nimação musical ao jantar;
• S eguro de viagem;

Caminhos do Contrabando
Datas de
partida:

CIRCUITO
Renovado

2019:
julho
20
(mínimo 20 participantes)

in clui:
3 refeições

Desde

273€
2
D i as

T-1063 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Raia

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visitas conforme itinerário, acompanhadas
por guia regional;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

273 €
299 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Chaves

Forte de S. Francisco ****

Experienciar uma actividade económica histórica e genuinamente raiana
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Cabeceiras de Basto / Chaves

Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra,
Sandim, Arco do Baúlhe e Cabeceiras de Basto. Almoço.
Continuação por Salto para visita ao Ecomuseu do Barroso
até Boticas situada em espaço classificado como Património
Mundial Agrícola. Visita ao centro histórico. Continuação para
Chaves. Jantar em restaurante local com desfile de tapas
variadas. Alojamento.

2º dia: Chaves / Vilarelho da Raia / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Vilarelho da Raia. Encontro
com os “contrabandistas” que nos encaminham para o local
combinado e secreto onde se encontram os burros a nossa
espera. Tratamento e aparelhamento dos burros, seguido
do carregamento das mercadorias a transportar. Início da
jornada do contrabando, pelos caminhos antes usados, tudo
devidamente encenado em conjugação com participantes locais. Regresso à aldeia para interpretação da paisagem e da
envolvência. Almoço - merenda do contrabando. Continuação
por Fafe, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Tradições de Carnaval
Datas de
partida:

2020:
Fevereiro 22
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
renovado

Nota: Ao longo da história, a fronteira criou formas de vida únicas. Entre
Portugal e Espanha é conhecida como a Raia, onde foi criado um género cultural próprio, associado ao contrabando. Vamos dar a conhecer
as vivências e as histórias dos “povos promíscuos”, do “couto misto” ao
“caminho privilegiado”, contadas por alguns ex intervenientes.
Venha descobrir e sentir esta actividade de outrora, nas suas epopeias diárias de passagem para a outra margem, as fugas à Guardia Civil e à Guarda Fiscal, a dificuldade de carregar fardos de café,
tabaco, azeite entre outros produtos e atravessar o ribeiro, pelos
trilhos do contrabando que eram alterados a qualquer momento.
Venha disfrutar desta experiência num ambiente natural
rodeado por belas paisagens e conhecer histórias e lendas,
contadas por alguns ex intervenientes.

Chaves

in clui:
3 refeições

Desde

259€
2
D i as

T-1010 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Podence

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2)
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visitas conforme itinerário, acompanhadas
por guia regional;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Temáticas

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

(Em Euros):

259 €
280 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Bragança

São Lázaro ***
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A máscara é a fantasia que transforma o Carnaval num momento social único
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Vilarinho da Samardã / Bragança

Partida por Coimbra, Lamego e Peso da Régua para Vilarinho da Samardã. Almoço. Continuação para a Aldeia de
São Tomé – Telões, para assistir e participar na Partilha do
Burro. Acontecimento que se realiza no carnaval, faz parte das
tradições iniciáticas da adolescência e das práticas de denúncia e crítica próprias do entrudo português. Os rapazes escrevem quadras destinadas às raparigas por quem repartem o
burro e que depois gritam para toda a povoação, revelando os
defeitos e virtudes de cada uma. Continuação por Valpaços,
Mirandela e Bragança. Jantar e alojamento.

a aldeia aos gritos e saltos em correrias à procura das raparigas solteiras para com elas dançar. Visita à Casa do Careto. Continuação para Macedo de Cavaleiros. Almoço.
De tarde partida por Viseu, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Nota: O Carnaval é um momento mágico. É a “transgressão”
de todas as regras sociais. É a satisfação da necessidade
típica dos homens de festejarem algo. A máscara é uma
indumentária fundamental, é o peso da fantasia que alivia
a angústia de não saber o que fazer, que permite aos mascarados viverem intensamente este período, em que não se
conhecem as pessoas, nem a posição social.

2º dia: Bragança / Podence / Vila Real

Pequeno-almoço. Visita ao centro histórico, ao Domus
Municipalis e ao Museu Ibérico da Máscara. Continuação para a aldeia de Podence. Aqui se vivem os Momentos de Carnaval, com os rapazes da região a encarnar
misteriosas personagens vestindo trajes coloridos, feitos
com colchas de franjas, tapando a cara com máscaras e
prendendo chocalhos e campainhas à cintura, percorrendo

Bragança
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