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10 DE J UNHO DE 2020 – 3 DIAS
1º DIA – RIO MAIOR / BENEDITA / RIBEIRA DE PENA
Comparência na Praça da República em Rio Maior às 06h30, junto às nossas instalações em Benedita
às, 06h45. Partida por Leiria e A1. Paragem técnica em área de serviço. Seguimos por Viseu, Vila Real
até Vilarinho da Samardã. Almoço em restaurante local. Após almoço seguimos por Vila Pouca de
Aguiar, até Ribeira de Pena, passeio livre pelo centro histórico. Distribuição de alojamento e jantar no
Pena Park Hotel 4*.
2º DIA – RIBEIRA DE PENA/ MONTALEGRE / PITÕES DAS JÚNIAS / ARCOS DE VALDEVEZ
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída até Boticas, conhecida pelo afamado “vinho dos mortos“, que
conseguiu esta designação desde os tempos das Invasões Francesas. Entrando em Terras do
Barroso, por Covelães até Paredes do Rio. Tempo livre na aldeia, onde poderão ser visitados moinhos,
um conjunto por fontanário, bebedouro e lavadouro, o forno do Povo, pisão do burel, Igreja com
singular torre sineira e relógio de sol. Partida para Pitões das Júnias, aldeia comunitária de arquitetura
peculiar. Almoço regional. Após almoço seguimos até Tourem, aldeia fronteiriça situada na margem
do rio Salas, ainda reconhecida pelo caminho privilegiado devido ao couto misto. Já em terras
espanholas seguimos por Calvos de Randim até Lindoso. Esta aldeia minhota é sobejamente
conhecida pela sua riqueza patrimonial de grande valor onde figuram o castelo e o fabuloso conjunto
de espigueiros. Após visita, continuação até Arcos de Valdevez para além de toda a sua beleza natural,
é também uma terra histórica, onde, segundo reza a tradição, se encontraram as tropas de Afonso VII
de Leão e de D. Afonso Henriques, em 1140, dando origem à consagração do reino Português,
rezando a lenda que no combate se deu uma carnificina tal que horas passadas do combate ainda o
Rio Vez levava, até ao Rio Lima, sangue em vez de água. Alojamento e jantar no hotel.
3º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ / GUIMARÃES / BENEDITA / RIO MAIOR
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a Ponte Lima, tempo livre. Situada sobre o
lindíssimo Rio Lima, é considerada a mais antiga vila do País. À imagem da própria vila, também esta
Ponte tem origens bem antigas, a Ponte é hoje em dia formada por dois troços distintos, um Romano
e outro Medieval. Pensa-se que a ponte Romana terá sido construída no século I d.C., já a Medieval,
de características góticas, terá sido concluída em PREÇO POR PESSOA
1370. A informar localmente continuação até Quarto Duplo / Triplo
290,00 €
Guimarães. Cidade histórica de origem medieval, Crianças 02 aos 11 anos
145,00 €
e é conhecida por “Cidade Berço”, pelo seu papel
Suplemento de Quarto Individual
70,00 €
crucial na formação de Portugal, por aqui ter sido
estabelecido o centro administrativo do Condado Inclui:
Portucalense por D. Henrique e pelo facto do seu
Transporte em autocarro de turismo;
filho, D. Afonso Henriques, o primeiro Rei
Estadia em hotel de 4*;
Português, aqui poder ter nascido. Continuação
Visitas conforme programa;
Refeições conforme programa;
até à Penha. Almoço típico no Restaurante Dan
Seguro de viagem no valor de € 25.000;
José. Após almoço continuamos até à cidade do
Acompanhamento por responsável da agência
Porto, breve panorâmica pela cidade Invicta.
durante todo o percurso
Regresso por auto-estrada até Benedita e Rio
Taxas de hotelaria, turismo e IVA.
Maior. Fim dos serviços.
Exclui:
Serviços não mencionados no presente
programa;
Pequeno-almoço do 1º dia e jantar do último
dia.

