Portugal
CULTURAL
CATÁLOGO 2019

Turismo Cultural
Turismo Temático
Circuitos em autocarro de turismo

Catálogo Portugal Turismo Cultural 2019
PONTO POR PONTO
A PONTO POR PONTO nasceu como Operador Turístico em Portugal, com o objectivo de criar e desenvolver o turismo cultural e temático.
A literatura, o templarismo o judaísmo, o islamismo, a arqueologia, a arquitetura popular, são exemplos de algumas das temáticas onde nos
movemos.
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Informações
TUDO INCLUÍDO
Programas com todas as refeições
(incluindo bebidas) e visitas incluidas ao
longo do percurso, excepto se mencionado o
contrário.
SEGURO DE VIAGEM
Consulte as Condições Gerais
CONDIÇÕES GERAIS
Disponível no final do catálogo

PARTIDAS GARANTIDAS
Todos os programas deste catálogo têm partida garantida.
LOCAIS DE PARTIDA
PORTO
Interface da estação de metro da Casa da Música do Porto.
COIMBRA
Parque de estacionamento Ecovia da Estação Coimbra B, junto à
praça de táxis.
LISBOA
Junto à entrada do Jardim Zoológico, Sete Rios, Lisboa.
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O outro Douro
Amendoeiras

Sempre com o pé na margem direita do Rio Douro, a sugestão é a de um passeio pelo Parque do Douro Internacional.
Um passeio por terras da raia, por culturas tão perto e tão longe uma da outra…
Acompanhados por cores e cheiros da gastronomia forte, entramos em povoados medievais e arribas eternas.
Venha connosco conhecer um rio místico que dizem ser de ouro, em Terras de Amendoeiras.

16 e 17 FEVEREIRO
SAÍDAS DE LISBOA E COIMBRA
1. DIA
7h30 Saída em direção a Figueira de Castelo
Rodrigo.
13h00 Almoço.
Visita ao povoado medieval de Castelo Rodrigo.
Continuação para Escalhão com visita ao Museu
Etnográfico de Escalhão.
Segue-se em direção a Barca de Alva, parando
no Miradouro da Sapinha – interpretação da
paisagem.
Continuação pela margem direita do Rio Douro
até ao empreendimento turístico de Aldeaduero –
check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel. Alojamento.

2 Dias PARTIDA GARANTIDA
3 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 205,00€
Suplemento de quarto individual 26,00€

Inclui
• Organização do programa
• 3 Refeições
• Entrada no Museu de Escalhão
• Entrada e visita guiada às ruínas do Palácio de
Castelo Rodrigo
• Degustação de amêndoas
• Alojamento no hotel Oca Aldeaduero, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

2. DIA
8h30 Saída em direção ao Miradouro do Penedo
Durão a fim de admirar sob uma paisagem
deslumbrante no rio Douro os voos dos Grifos e
das Águias que aí nidificam.
Continuação para Freixo de Espada à Cinta –
paragem e visita ao centro histórico desta vila
manuelina.
Segue-se para Torre de Moncorvo – paragem e
visita à Igreja de Nossa Senhora da Assunção.
Degustação de amêndoas.
Continuação pelo Pocinho, Vila Nova de Foz Côa
até ao Poço do Canto.
13h30 Almoço. Regresso à origem.
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Carnaval,
Máscaras e
Tradições
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.

2 a 5 MARÇO

4 Dias PARTIDA GARANTIDA
6 Refeições Guia Cultural

SAÍDAS DE LISBOA E COIMBRA
1. DIA
8h00 Saída em direção ao Mezio – Castro Daire.
12h30 Almoço.
Visita ao Museu Etnográfico do Mezio.
Continuação pela Régua, entrando no Alto Douro
Vinhateiro até ao Miradouro de S. Leonardo de
Galafura – paragem.
Segue-se para Vila Real – check-in no hotel.
Visita ao centro histórico.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída em direção a Chaves, continuando até à
Fraga Bolideira – paragem e visita.
Segue-se por Mairos, Vila Verde da Raia até Verin
– Espanha.
Grand Desfile de Carrozas, Comparsas, Máscaras
e Cigaróns.
13h00 Almoço livre.
Continuação para Chaves – passeio pedonal pelo
centro histórico.
Regresso a Vila Real.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.

ao Museu Ibérico da Máscara.
Segue-se para Gimonde.
13h00 Almoço na aldeia.
Saída para Podence - visita à Casa do Careto, e
participação no Carnaval de Rua.
Continuação em direção à Barragem do Azibo –
pequena paragem.
Segue-se para Mirandela – pequena paragem.
Regresso a Vila Real.
20h00 Jantar de Carnaval.
“Grandioso Baile de Máscaras”.
Alojamento.
4. DIA
10h00 Check-out, e saída para Lamego – paragem
e pequena visita.
12h30 Almoço.
Continuação em direção a Lazarim.
Leitura dos Testamentos da Comadre e do
Compadre.
Concurso de máscaras (caretos e senhorinhas).
Queima dos Compadres.
Regresso à origem.

3. DIA
9h00 Partida em direção a Bragança.
Visita ao centro histórico, ao Domus Municipalis e
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PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 395,00€
Suplemento de quarto individual 55,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 6 Refeições
• Alojamento no Hotel Miracorgo **** em Vila
Real, ou similar
• Visita ao Museu Etnográfico do Mezio
• Visita ao Museu Ibérico da Máscara
• Visita à Casa do Careto
• Baile de Máscaras
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Pescadores,
Touros e
Campinos
Ribatejo
Aos choupos e aos salgueiros que bordam de verde as margens do meu Tejo, pedirei murmúrios.
Às águas deste rio que nos percorre as terras e os sonhos, pedirei caprichos.
Aos poldros buliçosos que correm em família na vizinhança da água, pedirei galopes.
Aos toiros e aos novilhos que salpicam de negro verde da lezíria, pedirei bravuras.
Às orgulhosas vinhas que marcam a tons de ouro as encostas dos Outonos, pedirei generosidades.
Aos frondosos pinheiros que nos guardam dos ventos e sombreiam os campos, pedirei que permaneçam vivos.
Aos homens desta terra abençoada, pedirei que saibam merecê-la!
Eugénio de Sá

2 e 3 MARÇO

2 Dias PARTIDA GARANTIDA
3 Refeições Guia Cultural

SAÍDAS DO PORTO E COIMBRA
1. DIA
8h00 Saída do Porto em direção a Santarém –
paragem e pequeno percurso pedonal pelo centro
histórico, passando pela Igreja de Marvila afim de
admirar os seus painéis de azulejos, pela Casa do
Brasil, pela Igreja da Graça, espelho do Gótico em
Santarém, até ao Jardim Miradouro das Portas do
Sol.
13h00 Almoço.
Saída para o Cartaxo – visita ao Museu Rural e
do Vinho.
Continuação para a Quinta do Gaio de Baixo
– receção pelos Campinos da Quinta e visita
à ganadaria e aos touros no campo com
interpretação de toda a atividade da quinta, e
lanche.
Segue-se para Vila Franca de Xira, fazendo-se
uma panorâmica pela cidade, com momentos
fotográficos junto aos monumentos de evocação
ao campino, ao toureiro e ao forcado – check-in
no hotel.
20h00 Jantar. Alojamento.

– embarque e passeio de barco pela chamada Rota
dos Mouchões, sob o olhar atento dos avieiros que
ainda praticam as suas artes de pesca no Rio Tejo,
por entre cegonhas, garças, galinholas e outras
aves que se juntam nos salgueiros. Contornando
sempre os mouchões que vão aparecendo no
meio do rio, chega-se ao Mouchão da Casa
Branca, palco de criação de cavalos lusitanos pela
Coudelaria Nacional – paragem para apreciação
e fotografia.
Regresso a Escaroupim – prova de vinhos.
13h00 Almoço.
Visita à Casa Museu Avieira do Escaroupim.
Continuação em direção a Salvaterra de Magos –
visita a Falcoaria (demonstração de falcões a voar
em liberdade).
Regresso à origem.

2. DIA
9h00 Saída em direção a Salvaterra de Magos –
paragem (tempo livre para café e degustação
do famoso barrete – bolo típico e regional de
Salvaterra de Magos).
10h00 Segue-se para a aldeia avieira de Escaroupim
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PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 220,00€
Suplemento de quarto individual 22,50€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 3 Refeições
• Visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo
• Visita à ganadaria da Quinta do Gaio de Baixo
com recepção dos Campinos
• Lanche na Quinta do Gaio de Baixo
• Passeio de barco pela Rota dos Mouchões
• Visita à Casa Museu Avieira
• Visita à Falcoaria de Salvaterra de Magos
• Alojamento no Lezíria Parque Hotel ***, ou
similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Na Rota
das
Camélias
na Galiza

Um deambular por lugares inesquecíveis, autênticos jardins botânicos, criados
com esmero e dedicação, onde a Flor da Fidelidade é rainha, e mantida nos
jardins do Norte de Portugal e da Galiza desde o tempo dos Descobrimentos.
A par juntamos alguns momentos com importantes escritores galegos.

4 Dias PARTIDA GARANTIDA
7 Refeições Guia Cultural

“Es feliz el que soñando, muere. Desgraciado el que muera sin soñar”. Rosalía
de Castro
“Desde el lugar más reducido del mundo, cualquier hombre puede contemplar la inmensa grandeza del firmamento”. Vicente Risco

PREÇOS

28 a 31 MARÇO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
8h00 Saída (hora portuguesa) em direção a Valença
do Minho.
13h00 Almoço.
Continuação para Vigo, panorâmica na cidade com
paragem e visita aos jardins do antigo Castro onde
poderemos apreciar uma monumental paisagem.
Continuação para o Pazo Quiñones de León –
visita aos jardins.
Segue-se para Pontevedra– panorâmica sobre
a Ilha de San Simón, admirando a ria onde Júlio
Verne se inspirou para escrever parte do seu livro
20.000 Léguas Submarinas. Check-in no hotel.
Visita ao centro histórico de Pontevedra, em
passeio por alguns jardins de camélias.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Check-out, e saída para Vilanova de Arousa
- visita à Casa do Cuadrante onde nasceu Don
Ramón del Valle-Inclán – evocação ao poeta.
Continuação para Vilagarcía de Arousa – visita ao
Pazo de Rubianes e aos seus jardins. Segue-se
para Santiago de Compostela.
13h00 Almoço.
Visita aos jardins da Alameda de Santiago e
Catedral, continuando em passeio pelo centro
lembrando lugares emblemáticos do mundo

literário.
Saída para Padrón - visita aos jardins e à Casa de
Rosalía de Castro - leitura de poemas da escritora.
Check-in no hotel.
20h00 Jantar.
Alojamento.
3. DIA
9h00 Saída para A Coruña, com visitas à Casa do
Homem, à Torre de Hércules, Património Mundial
da Humanidade – Lendas Galegas. Continuação
para visita ao centro histórico.
13h00 Almoço.
Saída para o Paço de Mariñán - visita aos jardins.
Continuação para Betanzos – paragem para
pequena visita.
Segue-se para Teo.
20h30 Jantar no restaurante típico Fogar de Santiso.
Queimada Galega.
Regresso ao hotel em Padrón.
Alojamento.
4. DIA
9h00 Check-out, e saída para A Estrada – visita aos
jardins do Pazo de Oca.
Continuação para Ourense – visita à Catedral e ao
centro histórico – momento literário.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.
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Por pessoa em quarto duplo 455,00€
Suplemento de quarto individual 47,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 7 Refeições
• Visita ao Paço Quiñones de León
• Visita â Casa do Cuadrante
• Visita ao Paço de Rubianes
• Visita â Catedral de Santiago de Compostela
• Visita à Casa de Rosalía de Castro
• Visita à Casa do Homem
• Visita à Torre de Hércules
• Visita ao Paço de Mariñán
• Visita ao Pazo da Oca
• Visita à Catedral de Ourense
• Animação com a Queimada Galega num dos
jantares
• Leitura de poesia em vários locais
• Alojamento no Hotel Galicia Palace**** em
Pontevedra, ou similar
• Alojamento no Hotel Scala*** em Padrón, ou
similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Ceuta
nos
Caminhos
de
Portugal
A 21 de agosto de 1415 tropas portuguesas comandadas pelo rei D. João I,
acompanhado pelos seus filhos Duarte, Pedro e Henrique desembarcaram
no que são atualmente as praias de Santo Amaro e conquistam a cidade para
Portugal.

5 Dias PARTIDA GARANTIDA
6 Refeições Guia Cultural

Num tratado assinado com o rei de Fez, este reconheceu Ceuta como
portuguesa. No mundo cristão, a cidade foi reconhecida como possessão
portuguesa nos tratados das Alcáçovas (1479) e de Tordesilhas (1494).

PREÇOS

11 a 15 ABRIL

Inclui

SAÍDAS DO PORTO E COIMBRA
1. DIA
6h30 Saída do Porto em direção a Los Barrios
Algeciras.
Almoço livre.
Check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel. Alojamento.
2. DIA
9h00 Check-out e saída para Gibraltar – percurso
panorâmico em mini-bus pela zona alta da
Reserva Natural Upper Rock com paragem na
Ponta da Europa para desfrutar da paisagem
sobre África e sobre a baía de Algeciras. Paragem
posterior para visitar a Gruta de São Miguel, e a
Aldeia dos Macacos.
Visita à Catedral e ao Museu de Gibraltar.
Regresso a Espanha, parando na Linea de la
Concepcion.
13h30 Almoço.
Continuação para Algeciras – saída para Ceuta.
Passagem do Estreito de Gibraltar em ferry.
Chegada a Ceuta e transfer para o hotel – check-in.
20h30 Jantar no hotel. Alojamento.
3. DIA
9h00 Saída para o Santuário de Nossa Senhora de
África – visita.
Passagem pelo Monumento aos Caídos da Guerra
de África e pela Catedral da Nossa Senhora da

Por pessoa em quarto duplo 575,00€
Suplemento de quarto individual 130,00€

Assunção – visita.
Pequeno passeio de barco (cerca de 45 minutos)
pelos canais das muralhas.
Visita ao Conjunto Monumental das Muralhas
Reais e seu interior.
12h15 Visita à Basílica Tardo-Romana.
Segue-se até ao monumento a D. Pedro de
Meneses – evocação histórica, continuando para
o Parque Marítimo del Mediterráneo.
13h15 Almoço.
Tempo livre.
17h00 Passeio panorâmico em autocarro com
paragem nos Miradouros.
Tempo livre.
20h00 Jantar livre. Alojamento.
4. DIA
9h00 Saída para Tetuán “La paloma blanca”.
Visita ao centro histórico e tempo para compras.
13h00 Almoço.
Regresso a Ceuta.
Tempo livre.
20h00 Jantar. Alojamento.
5. DIA
6h45 Check-out e transfer para o Cais de Ceuta.
7h30 Passagem do Estreito de Gibraltar em ferry.
Regresso à origem (almoço livre).
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• Organização do Roteiro
• 6 Refeições
• Visto para Marrocos
• Visita à Gruta de S. Miguel
• Visita à Aldeia dos Macacos
• Visita ao Museu de Gibraltar
• Visita ao Museu das Muralhas Reais em Ceuta
• Passeio de barco entre as Muralhas de Ceuta
• Visita à Basílica Tardoromana
• Visita ao Parque Marítimo del Mediterráneo
• Passeio panorâmico em autocarro com
paragem nos Miradouros
• Alojamento no NH Campo Gibraltar**** em
Algeciras, ou similar
• Alojamento no Hotel Tryp Ceuta**** em Ceuta,
ou similar
• Transporte em autocarro de turismo, incluindo
transferes e viagem a Tetuán
• Transporte em ferry entre Algeciras e Ceuta
(16h00) – hora a confirmar
• Transporte em ferry entre Ceuta e Algeciras
(7h30) – hora a confirmar
• Seguro de Viagem
• Acompanhamento com guia oficial a partir de
Jerez de La Frontera e até ao fim do programa,
e outros guias locais durante algumas visitas

Pelos
Trilhos
de
Santiago

PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 925,00€
Suplemento de quarto individual 166,00€

Inclui

Os Caminhos de Santiago para além de Caminhos de Fé são
fundamentalmente Caminhos Culturais.
Os percursos pedestres podem sofrer alterações sem aviso prévio.

28 ABRIL a 4 MAIO / 22 a 28 SET.
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
7h30 Saída em direção a Vila Real continuando para Vilarinho
da Samardã.
13h00 Almoço.
Continuação para Chaves – check-in no hotel.
Visita ao centro histórico.
Regresso ao hotel – pequeno briefing.
19h00 Missa em honra a Santiago.
Jantar. Alojamento.

onde abundam os cogumelos silvestres.
13h00 Almoço.
Visita guiada a Alhariz.
Tempo livre.
Continuação para Ourense – check-in no hotel.
20h00 Jantar. Alojamento.

2. DIA
9h00 Saída de autocarro em direção a Soutelinho da Raia
– Percurso pedonal entre Soutelinho da Raia e Vilar de
Perdizes (± 8 km), atravessando um território que já foi
de peregrinos, de contrabando e que hoje se destaca pela
medicina popular.
Chegada a Vilar de Perdizes.
13h00 Almoço.
Pequena visita a Vilar de Perdizes.
Saída em autocarro para Montalegre – visita ao Castelo e
ao Ecomuseu do Barroso.
Continuação para Mourilhe – check-in no hotel.
20h00 Jantar. Alojamento.

4. DIA
9h00 Regresso a Alhariz.
Percurso pedonal entre Alhariz e Santa Mariña de Augas
Santas (± 6 km), atravessando densos carvalhais, soutos
de castanheiros, ribeiros e lameiros numa paisagem
bucólica.
Visita a Santa Mariña de Augas Santas.
Continuação em autocarro até Ourense – Percurso pedonal
entre as Burgas e a Catedral de Ourense (± 0,6 km), pontos
de paragem obrigatória para quem percorre os Caminhos
de Santiago.
13h30 Almoço.
Visita guiada ao centro histórico de Ourense, com visita à
Catedral.
Resto de tarde livre.
20h00 Jantar. Alojamento.

3. DIA
9h00 Saída em direção a Espanha, atravessando a fronteira
na direção de Santiago de Rubiás no Couto Misto.
Percurso pedonal entre Santiago de Rubiás e Rubiás pelo
“Caminho Privilegiado” (± 1,5 km), um caminho cheio de
história dentro de uma região que já foi “nem portuguesa
nem galega”.
Continuação em autocarro até San Salvador – Percurso
pedonal entre San Salvador e Allariz (± 2,5 km), duas
pequenas aldeias inseridas num lindo vale arborizado,

5. DIA
9h00 Partida em autocarro na direção de Oseira – Percurso
pedonal entre Cudeiro - Sartédigos (± 2,5 km), num
caminho rural que atravessa as aldeias, deixando para trás
a bonita paisagem sobre o vale de Ourense.
Continuação em autocarro até Bouzas – Percurso pedonal
entre Bouzas e Faramontaos (± 4,3 km), num trilho ainda
com troços de calçada antiga, passando por uma bonita
ponte medieval sobre o rio Barbantiño. Segue-se para O
Carballiño.
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• Organização do Roteiro
• 13 Refeições
• Missa em Chaves
• Visita ao Ecomuseu do Barroso
• Visita ao centro histórico de Allariz com guia local
• Visita ao centro histórico de Ourense com guia local
• Visita ao Mosteiro de Oseira
• Visita ao centro histórico de Santiago de
Compostela com guia local
• Alojamento:
Hotel Forte São Francisco **** em Chaves, ou similar
Hotel Rural Senhora dos Remédios *** em
Mourilhe ou similar
Hotel Barceló Ourense **** em Ourense, ou
similar
Hotel Torre do Deza **** em Lalin, ou similar
Hotel Eurostars San Lázaro **** em Santiago de
Compostela, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural
• Acompanhamento com massoterapeuta

7 Dias PARTIDA GARANTIDA
13 Refeições Guia Cultural
13h00 Almoço.
Saída para Oseira passando por Cea – visita ao Mosteiro
de Oseira.
Continuação para Lalin – check-in no hotel.
Resto de tarde livre.
20h00 Jantar. Alojamento.
6. DIA
9h00 Saída em autocarro até Prado – Percurso pedonal entre
Prado e Silleda (± 4 km), passando pela ponte medieval de
Taboada e pelo Pazo de Transfontao, um espaço único em
beleza natural.
13h00 Almoço.
Continuação de autocarro até Piñeiro – Percurso pedonal
entre Piñeiro e Santiago de Compostela (± 5 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.
Check-in no hotel. Resto de tarde livre.
20h00 Jantar. Alojamento.
7. DIA
9h00 Visita guiada ao centro histórico de Santiago de
Compostela, e à Catedral.
13h00 Almoço. Regresso à origem.

Portugal
Islâmico

Durante séculos, de 711 a 1253, grande parte do território atual de Portugal esteve sob o domínio muçulmano com o
nome de Al Gharb Al-Andalus, presença essa que influenciou culturalmente Portugal.
Para além da nossa língua, que incorporou um número significativo de palavras de origem árabe, deu-se um notável
incremento nas técnicas agrícolas e de irrigação, desenvolvimento do comércio com o Mediterrâneo, alterações
urbanísticas e marcas na arquitetura e na arte.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural

17 a 19 MAIO

PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 330,00€
Suplemento de quarto individual 52,00€

SAÍDA DE LISBOA
1. DIA
8h00 Saída em direção a Alcácer do Sal (imponente
praça moura, foi conquistada por D. Afonso
Henriques em 1158, mas foi D. Afonso II que lhe
outorgou foral em 1218) – visita ao centro histórico
e ao castelo.
Continuação até Silves (no século XII sob o
Abbadids, Silves foi conhecido por atos periódicos
de rebeliões – a mais famosa destas rebeliões
foi conduzida por Ibn Qasi em 1145 - e somente
a dinastia dos Almohadas conseguiu controlar a
região. Silves ocupou uma posição importante no
Gharb do sul. Conquistada por D. Sancho I em 1189,
esta cidade foi reconquistada por Ibn Mahfush
dois anos depois e permaneceu o último território
Islamizado no Gharb do sul até ser tomada pela
Ordem de Santiago em meados do séc. XIII).
13h00 Almoço.
Visita ao Museu Arqueológico e à cisterna (Meados
do séc XI), ao castelo e às muralhas da cidade.
Tempo livre.
Check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel. Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída para Tavira – visita ao centro histórico,
ao Castelo, e ao Museu de Tavira - Núcleo
Museológico Islâmico.
Saída em direção a Mértola (capital de um reino de

Taifa nos séculos X e XI).
13h00 Almoço.
Visita ao Museu, que exibe achados arqueológicos
desde o período romano, paleocristão e dos
tempos islâmicos, com as coleções distribuídas
em torno da cidade.
Visita à Igreja da Anunciação, adaptada de uma
antiga mesquita.
Continuação da visita a Mértola com incidência
no bairro Islâmico recentemente escavado (século
XI), ao castelo (construído durante o século XIII e
com vestígios pré-históricos, romanos e islâmicos)
e nas ruas velhas da cidade.
Continuação para Beja – check-in no hotel.
20h00 Jantar. Alojamento.
3. DIA
9h00 Visita ao centro histórico, ao Núcleo Visigótico
do Museu Regional de Beja e também ao Núcleo que
está instalado no Convento Nossa Sra. da Conceição,
particularmente os azulejos hispano-árabes.
Saída para Juromenha, mencionado pelos
geógrafos árabes, com breve visita à fortificação
sobranceira ao rio Guadiana.
Continuação para Elvas.
13h00 Almoço.
Visita aos seus fortes e Aqueduto, onde ainda é
possível encontrar parte da muralha islâmica;
Regresso à origem.
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Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Visita ao Castelo de Alcácer do Sal
• Visita ao Museu Arqueológico de Silves
• Visita ao Castelo de Silves
• Visita ao Museu de Tavira – Núcleo
Museológico Islâmico
• Visita ao Museu de Mértola
• Visita à Igreja Anunciação em Mértola
• Visita ao Castelo de Mértola
• Visita ao Museu Regional de Beja (núcleo
visigótico e Conv. N. Sra. Conceição)
• Visita ao Castelo de Juromenha
• Visita às Muralhas e ao Aqueduto de Elvas
• Alojamento no Hotel Colina dos Mouros *** em
Silves, ou similar
• Alojamento no Beja Park Hotel **** em Beja,
ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

História
dos
Transportes
Acompanhar e conhecer a evolução dos transportes, visitando diferentes museus, mas com o mesmo em comum, é
apenas um dos objectivos deste programa.
Aliada à visita a estes museus, está a contemplação da paisagem minhota e o convívio com alguns dos seus cenários
magníficos, como os rios, os montes, o mar, as quintas … não esquecendo a magnífica gastronomia!

31 MAIO a 2 JUNHO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
8h00 Saída em direção à Ribeira do Porto.
13h00 Almoço.
Visita ao Museu dos Transportes e Comunicações
– Exposição Permanente “O Automóvel no espaço
e no tempo”.
Visita ao Museu do Carro Eléctrico, fundado pela
Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto,
S.A..
Segue-se para Guimarães - check-in no hotel.
Visita ao centro histórico.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída em direção a Lousado para visita ao
Museu dos Caminhos de Ferro.
Segue-se para Famalicão – visita ao Museu do
Automóvel Antigo.
13h00 Almoço.
Continuação por Guimarães, Fafe até Rossas,
pequena vila do concelho de Vieira do Minho.
Visita ao Museu da Mota Antiga, património de um
particular, que partilha a sua colecção e paixão
pelas motas com quem por lá passa.
Regresso a Guimarães.
20h00 Jantar.
Alojamento.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
3. DIA
9h00 Saída até Sta. Leucádia de Geraz do Lima em
Ponte de Lima.
Visita ao Museu dos Carros de Cavalo, na Quinta
da Bouça, onde da paixão do Dr. Lopo de Carvalho
nasceu um museu.
Segue-se até Vila do Conde.
Visita ao Museu Alfândega Régia, onde se poderá
ver duas exposições: construções navais e
trabalhos alfandegários.
Continuação para Póvoa de Varzim.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.
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PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 355,00€
Suplemento de quarto individual 68,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Visita ao Museu de Transportes e
Comunicações
• Visita ao Museu do Carro Eléctrico
• Visita ao Museu dos Caminhos de Ferro
• Visita ao Museu do Automóvel Antigo de
Famalicão
• Visita ao Museu da Mota Antiga
• Visita ao Museu dos Carros de Cavalo
• Visita ao Museu Alfândega Régia
• Alojamento no Santa Luzia Art Hotel**** em
Guimarães, ou similar
• Transporte em autocarro turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Entre
o Douro
y
el Duero
Pelas fronteiras que os Homens desenharam e a natureza não compreende, pela raia de dois mundos onde só o
dialecto é diferente, por montes de vida, de cor, de cheiros e sabores, por paisagens inspiradoras e segredos antigos,
Ele desliza e curva, corre e lança-se sobre as Arribas, o Douro, el Duero, numa viagem de encantar á descoberta das
diferenças que Nós construímos.
De um lado terra, doutro lado terra;
De um lado gente; doutro lado gente;
Lados e filhos desta mesma serra,
O mesmo que os olha e os consente.

O mesmo beijo aqui; o mesmo beijo além;
Uivos iguais de cão ou de alcateia.
E a mesma lua lírica que vem
Corar meadas de uma velha teia.

8 a 10 JUNHO

PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 340,00€
Suplemento de quarto individual 51,50€

SAÍDA DO PORTO
1. DIA
7h30 Saída do Porto em direção a Figueira de
Castelo Rodrigo, continuando para a Serra da
Marofa – paragem e interpretação da paisagem.
Prossegue-se para visita ao povoado medieval de
Castelo Rodrigo.
Continuação para o Convento de Santa Maria de
Aguiar – visita.
13h00 Almoço.
Saída para Escalhão – visita ao Museu Etnográfico.
Segue-se para Barca de Alva, parando no
Miradouro da Sapinha.
Continuação em direção ao Miradouro do Penedo
Durão a fim de se admirar sob uma paisagem
deslumbrante no rio Douro, os voos dos Grifos e
de outras espécies de aves que aí nidificam.
Prossegue-se para Poblado Salto de Saucelle –
check-in.
20h00 Jantar. Alojamento.
2. DIA
9h00 Check-out e saída para Sobradillo.
- Prova de queijos e vinhos.
- Visita à Torre de Menagem (viagem pelo Parque
Natural Arribes del Duero).
Continuação em direção a San Felices de los
Gallegos – visita ao Museu do Azeite e ao Castelo;
13h00 Almoço.
Saída para Fermoselle – paragem e visita ao centro

Mas uma força que não tem razão,
Que não tem olhos, que não tem sentido,
Passa e reparte o coração
Do mais pequeno tojo adormecido.
Miguel Torga

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
histórico, com passagem pelas Casas Golgadas, e
pelo Miradouro de Torrejón.
Continuação por Bermillo de Sayago até Miranda
do Douro – check-in no hotel.
20h00 Jantar com animação – Pauliteiros de
Miranda. Alojamento.
3. DIA
9h00 Check-out e saída para passeio pelo centro
histórico para visitar a Sé de Miranda do Douro,
e o Museu Nacional da Terra de Miranda.
Saída em direção a Mogadouro – pequena
paragem.
Continuação para Freixo de Espada à Cinta –
pequena visita ao centro histórico desta vila
manuelina.
13h00 Almoço.
Segue-se para a Praia da Congida – passeio de
barco pelas Arribas do Douro Internacional até
Aldeia de Ávila.
Continuação por Vila Real até à origem.
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Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Entrada nas Ruínas do Palácio de Castelo
Rodrigo
• Entrada na Igreja do Mosteiro de Santa Maria
de Aguiar
• Entrada no Museu Etnográfico de Escalhão
• Prova de Queijos e Vinhos
• Visita à Torre de Menagem de Sobradillo
• Entrada no Castelo de San Felices de los
Gallegos
• Entrada no Museu do Azeite
• Entrada no Museu Terra de Miranda
• Passeio de barco pelas Arribas do Douro
Internacional
• Alojamento no Complexo Turístico Aldeaduero,
ou similar
• Alojamento no Hotel Mirafresno*** em Miranda
do Douro, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem		
• Acompanhamento com guia cultural

Festa
da Cereja
do
Fundão
A cereja da Cova da Beira é cultivada nesta região desde o início do século XIX e foi a principal razão para o
desenvolvimento da agricultura. sendo-lhe já atribuída a designação de “ouro vermelho”.
Trata-se de um fruto proveniente de diversas variedades de cerejeira tradicionalmente cultivadas entre as Serras da
Gardunha, Estrela e Malcata.

8 a 10 JUNHO

PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 325,00€
Suplemento de quarto individual 48,00€

SAÍDA DE LISBOA
1. DIA
7h00 Partida de Lisboa para a Quinta da Porta na
região do Fundão – visita guiada ao pomar e
participação na apanha da cereja.
13h00 Almoço na quinta.
Saída para Alcongosta – visita à Feira da Cereja.
Continuação para Alpedrinha - passeio pelo centro
histórico de Alpedrinha com passagem pelo
Palácio do Picadeiro, pela Casa da Comenda, Casa
das Senhoras Mendes, Casa do Pátio, Casa do
Barreiro, Casas do Cardeal, Pelourinho e Chafariz
D. João V.
Prossegue-se em direção a Castelo Novo – visita
ao centro histórico e ao Castelo, com passagem
pela Casa da Câmara, Chafariz D. João V, Chafariz
da Bica e Calçada Romana.
Continuação para Penamacor – check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel. Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída para Idanha-a-Nova – visita ao centro
histórico e ao Centro Cultural Raiano.
Prossegue-se para Idanha-a-Velha – visita a esta
aldeia histórica, à Sé Catedral, ao lagar das varas
e à Torre Templária.
Continuação para Monsanto.
13h00 Almoço.
Visita à Torre de Lucanho, Capela de S. Miguel e
Castelo Templário.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
Segue-se para Penha Garcia – visita ao Castelo
Templário e ao complexo de moinhos de rodízio.
Regresso a Penamacor – visita ao centro histórico
e ao Castelo.
20h00 Jantar no hotel. Alojamento.
3. DIA
9h00 Saída para Sortelha – visita ao centro histórico
e ao Castelo.
Segue-se para Belmonte, localidade que ainda
hoje tem uma comunidade importante de judeus
- passeio pelo centro histórico, com visitas à
Judiaria, ao Museu Judaico e à Sinagoga, ao
Castelo e à Igreja de Santiago e ao Ecomuseu.
13h00 Almoço.
Prossegue-se para a Guarda – visita à Sé e à
Judiaria junto à Porta d’El Rei, também uma das
mais importantes com uma população que chegou
a atingir mais de três centenas de pessoas, e que
estendia até ao adro da Igreja de S. Vicente, uma
das igrejas utilizadas nas audições pela Inquisição.
Regresso à origem.
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Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Participação na Apanha da Cereja com oferta
de 1 kg de cerejas por pessoa
• Visita ao Castelo de Castelo Novo
• Visita ao Castelo de Penha Garcia
• Visita ao Complexo de moinhos de rodízio
• Visitas a Monsanto: Torre de Lucano, Capela de
S. Miguel e Castelo Templário
• Visitas a Idanha-a-Velha: Sé Catedral, lagar
das varas e Torre Templária
• Visita ao Castelo de Sortelha
• Visita ao Museu Judaico de Belmonte
• Visita à Sinagoga de Belmonte
• Visita ao Castelo de Belmonte
• Vista ao Ecomuseu do Zêzere
• Alojamento no Palace Hotel & Spa Termas de
Penamacor****, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Segada
e Malhada
no Minho
As segadas e malhadas fazem parte integrante da rotina agrícola do meio rural, atividades que contam, como sempre,
com enorme convívio e com a famosa merenda onde não falta de comer e de beber.
São trabalhos duros mas gratificantes e sempre realizados ao som das concertinas e das canções entoadas
principalmente pelas mulheres que lá trabalham.

21 a 23 JUNHO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
7h00 Saída em direção a Paredes, continuando para
a Quinta da Aveleda.
Visita ao parque, jardins e vinhas – prova de
vinhos e queijos.
Continuação para Penafiel.
13h00 Almoço.
Visita ao Museu Municipal de Penafiel.
Segue-se na direção de Felgueiras – visita à Casa
Histórica do Pão-de-ló de Margaride seguida de
degustação.
Continuação por Guimarães até Póvoa de Lanhoso
– check-in no hotel rural Maria da Fonte.
20h00 Jantar.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Partida em direção a Travassos, Freguesia de
Póvoa de Lanhoso para visita ao Museu do Ouro.
Visita a uma Oficina de Filigrana em Travassos.
Segue-se para o Santuário de N. Senhora da Lapa
– visita.
Segue-se na direção de Vieira do Minho.
13h00 Almoço.
Regresso à Póvoa de Lanhoso – visita ao Castelo
de Lanhoso e ao Santuário Nossa Senhora do
Pilar, construído utilizando a pedra das antigas
muralhas do castelo.
Prossegue-se para um campo de centeio.

Participação nas Segadas.
Regresso ao hotel em Póvoa de Lanhoso.
18h30 Festa da Malhada com cantadores ao desafio,
e lanche ajantarado.
Alojamento.
3. DIA
8h30 Saída em direção à Vila do Gerês – pequena
paragem.
Continuação para o cais das Pontes do Rio Caldo
– passeio fluvial pela Albufeira da Barragem da
Caniçada.
Segue-se até ao Santuário de S. Bento da Porta
Aberta – paragem e visita.
Continuação para Amares.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.
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3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 330,00€
Suplemento de quarto individual 25,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Visita à Quinta da Aveleda com prova de vinhos
e queijo
• Visita ao Museu Municipal de Penafiel
• Visita guiada ao Museu do Ouro e Oficina de Filigrana
• Visita ao Castelo de Lanhoso
• Participação nas Segadas
• Noite das Malhadas com cantadores ao desafio
• Alojamento no Hotel Rural Maria da Fonte****
em Póvoa de Lanhoso, ou similar
• Passeio de barco no Rio Caldo
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Caminhos
do
Contrabando
Ao longo da história, a fronteira criou formas de vida únicas. A fronteira 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 de um povo, que viu nas trocas comerciais ilegais (contrabando)
entre os dois lados uma forma de subsistir.
Venha descobrir e sentir o ser contrabandista, 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, assim como o preparar dos burros, carrega-los, toca-los pelos trilhos do contrabando que eram
alterados a qualquer momento.

26 a 28 JULHO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
8h00 Saída de Lisboa em direção a Arco de Baúlhe.
13h00 Almoço.
Continuação para Cabeceiras de Basto – visita ao
Mosteiro de S. Miguel de Refojos.
Segue-se por Salto até Boticas – visita ao centro
histórico e ao Centro de Artes Nadir Afonso.
Continuação para Chaves – check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.

3. DIA
9h00 Saída em direção a Vilar de Perdizes –
paragem e visita.
Segue-se para Meixedo – pequena paragem.
Segue-se para Montalegre – visita ao centro
histórico e ao Ecomuseu do Barroso.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.

2. DIA
9h00 Saída para Vilarelho da Raia.
Encontro com os contrabandistas que nos
encaminham para o local combinado e secreto
onde se encontram os burros à nossa espera.
Tratamento e aparelhamento dos burros, seguido
do carregamento das mercadorias a transportar;
Início da jornada do contrabando, por caminhos
sinuosos.
Após o término da atividade, regresso à aldeia –
interpretação da paisagem e da envolvência.
13h00 Almoço/ merenda do contrabando.
Visita ao Museu Etnográfico de Vilarelho.
Regresso a Chaves para visita ao centro histórico
com prova das águas termais mais quentes da
Península Ibérica, que brotam a 73ºC.
20h00 Jantar com Desfile de Tapas, com animação:
Queimada das Bruxas. Alojamento.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 325,00€
Suplemento de quarto individual 48,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Alojamento no hotel Forte de S. Francisco ****,
ou similar
• Visita ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos
• Visita ao Centro de Artes Nadir Afonso
• Visita ao Museu Etnográfico de Vilarelho da
Raia
• Visita ao Ecomuseu do Barroso
• Animação: Queimada das Bruxas
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural
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Vinhos
com
Alma

nos Jardins Suspensos
do Douro
“Há algo de mágico por estas paragens! Não é por isto nem por aquilo... é por tudo!”- Manuel Mendes
Este programa permite desfrutar o que o Douro tem de melhor para oferecer.
Falar do Douro é necessariamente falar do Rio Douro, das suas vinhas em socalco, das quintas onde se produz o tão
famoso Vinho do Porto. A paisagem do Douro é toda ela de enorme atractivo. Das cercanias serranas às
margens do Rio, da beleza da giesta selvagem aos socalcos da videira domesticada, desdobra-se esta
paisagem singular, em miríades de tons e colorações.
Propomos-lhe uma viagem inesquecível pelos deslumbrantes jardins do Douro.

30 AGOSTO a 1 SETEMBRO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
7h00 Saída de Lisboa em direção a Lamego,
continuando para Britiande.
13h00 Almoço com vinhos Douro DOC.
Saída para percurso pela Rota das Vinhas de
Cister, começando pela visita ao Mosteiro de São
João de Tarouca.
Continuação para as Caves Murganheira – visita e
degustação de espumante.
Segue-se para a Aldeia Vinhateira de Ucanha –
visita à ponte medieval e torre.
Continuação para Vila Real - check-in no hotel.
20h00 Jantar com vinhos Douro DOC.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída em direção à “Quinta do Panascal”
passando pela Régua – visita à quinta por entre os
vinhedos, lagares e adega, ao que se segue uma
prova de vinhos do Porto (serão provados dois
vinhos).
Prossegue-se para Tabuaço.
12h30 Almoço com vinhos Douro DOC.
Saída até à vila do Pinhão - passeio de barco
rabelo pelo rio Douro.
Visita interpretativa aos azulejos que decoram a
Estação do Caminho-de-ferro.
Continuação para o Miradouro de Casal de Loivos
- paragem e interpretação.

Prossegue-se por Sabrosa até ao hotel em Vila
Real.
Saída para pequeno passeio pelo centro histórico
com pausa para o jantar.
20h30 Menu degustação de vinhos e tapas com
vinhos Douro DOC.
Alojamento.
3. DIA
9h00 Check-out e saída em direção ao Miradouro
São Leonardo de Galafura – paragem e
interpretação da paisagem entre um brinde com
D. Antónia Adelaide Ferreira e o Barão de Forrester.
Continuação para o Museu do Douro – visita.
Prossegue-se para Loureiro.
13h00 Almoço em restaurante panorâmico com
vinhos Douro DOC.
Regresso à origem.
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3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 345,00€
Suplemento de quarto individual 40,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições acompanhadas com vinhos Douro DOC
• Visita ao Mosteiro de S. João de Tarouca
• Visita às Caves Murganheira com degustação
de espumante
• Visita à Quinta do Panascal com prova de
Vinhos do Porto
• Passeio de barco no Rio Douro (1 hora)
• Brinde com a Ferreirinha e o Barão de
Forrester, Miradouro de Galafura
• Visita ao Museu do Douro
• Alojamento no Hotel Miracorgo****, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Sexta-feira
13

As bruxas voltaram a reunir-se à volta da fogueira e a fazer maldades. “Cruzes, Credo”.
As que eram casadas deixaram os homens a dormir, benzidos com as saias enquando arresponsavam: “Eu te benzo
Belzebu, com as fraldas do meu cú. Enquanto eu vou e venho, não acordes tu, Ah! Ah! Ah!”, riam as bruxas. Mas o
escravo corcunda viu tudo e contou aos amos. Estes, perplexos e indignados, pensaram vingar-se. Na sexta-feira 13
seguinte, fingiram dormir e enquanto as esposas os benziam levantaram-se e correram-nas à paulada, dizendo: “Eu
te benzo minha desavergonhada, com o pau desta enxada”.

13 a 15 SETEMBRO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
8h00 Saída de Lisboa em direção a Vila Real
continuando para Vilarinho da Samardã.
13h00 Almoço.
Continuação para Chaves – check-in no hotel.
Visita ao centro histórico de Chaves.
Partida para Vilar de Perdizes – paragem e visita.
Continuação em direção a Montalegre.
20h00 Jantar com animação: Ceia no Pote Negro*.
Continuação em direção ao Castelo de Montalegre
para se assistir às Comemorações da “Sexta-Feira
13”, que inclui a Queimada das Bruxas.
Regresso a Chaves.
Alojamento.
2. DIA
10h00 Saída em direção a Meixedo – pequena
paragem.
Segue-se para Montalegre – visita ao centro
histórico e ao Ecomuseu do Barroso.
Prossegue-se para Pitões das Júnias.
13h00 Almoço.
Pequeno percurso pela aldeia.
Saída para Paredes do Rio – circuito da arquitetura
popular.
Continuação para Travassos – visita à Torre do Boi.
Prossegue-se pela Albufeira da Barragem do
Alto Rabagão até Negrões – pequena paragem,
regressando a Chaves.

20h00 Jantar.
Alojamento.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS

3. DIA
10h00 Partida em direção a Boticas fazendose pequeno passeio pela zona histórica, com
interpretação do Guerreiro Galaico.
Visita ao Centro de Artes Nadir Afonso.
Visita ao Repositório do vinho dos Mortos.
Segue-se para o Miradouro de Seirrãos – paragem.
Continuação para Carreira da Lebre.
12h30 Almoço regional com prova de Vinho dos
Mortos.
Regresso à origem.
* Recomenda-se aos participantes aparecerem
trajados a preceito na Ceia de 6ª Feira.

Eram muitas. Muitas mesmo. Vieram, não se
sabe muito bem de onde, montadas na sua
vassoura de giesta e aterraram nos claustros
do castelo de Montalegre, pouco antes da
meia-noite da passada sexta-feira 13.
As sextas-feiras treze, também conhecidas por noite das bruxas, organizadas em
Montalegre, fazem parte do seu cartaz
turístico, movimentando já alguns milhares
de pessoas.
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Por pessoa em quarto duplo 340,00€
Suplemento de quarto individual 75,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Alojamento no Hotel Aquae Flaviae
Premium***, ou similar
• Visita ao Ecomuseu do Barroso
• Circuito da arquitetura popular em Paredes
do Rio
• Visita ao Repositório do Vinho dos Mortos
• Prova do Vinho dos Mortos
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Vindimas
no
Douro
As Vindimas são um momento único de vivência no campo, naquela que é uma das fainas mais emblemática de toda
a agricultura portuguesa, um verdadeiro marco da etnografia portuguesa.
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, ao som de bombos,
concertinas e ferrinhos.
À noite…

21 e 22 SETEMBRO
SAÍDA DO PORTO
1. DIA
8h00 Saída do Porto em direção à Régua.
Continuação para uma Quinta no Douro:
Pequena visita à propriedade – interpretação do
trabalho rural.
Participação nas Vindimas – apanha da uva.
13h00 Almoço popular.
Jogos populares e tradicionais.
Continuação para o Miradouro de São Leonardo de
Galafura – paragem e interpretação da paisagem.
Segue-se para Vila Real – check-in no hotel.
19h30 Saída para jantar.
Jantar temático “Jantar com a Ferreirinha” *.
Regresso ao hotel.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Saída para a Quinta do Tedo passando pela
Régua – visita à quinta, lagares e adega, ao que
se segue uma prova de vinhos do Porto (serão
provados dois vinhos).
Segue-se em passeio panorâmico pela margem
esquerda do Rio Douro em direção ao Pinhão,
continuando pelo Vale do Rio Torto para S. João
da Pesqueira.
13h00 Almoço.
Continuação para o miradouro de S. Salvador do
Mundo – paragem e contemplação da paisagem.
Prossegue-se atravessando o Rio Douro na

Barragem da Valeira, descendo por Ribalonga em
direção ao Tua – pequena paragem.
Segue-se por Alijó, até à origem.
* Jantar com “A Ferreirinha”, jantar temático,
em que os turistas assistem a uma pequena
representação teatral, tomando também parte na
acção.

Confiança
O que é bonito neste mundo, e anima,
É ver que na vindima
De cada sonho
Fica a cepa a sonhar outra aventura...
E que a doçura
Que se não prova
Se transfigura
Numa doçura
Muito mais pura
E muito mais nova...
Miguel Torga
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2 Dias PARTIDA GARANTIDA
3 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 220,00€
Suplemento de quarto individual 19,50€

Inclui
• Organização do Roteiro
• Organização e acompanhamento dos jogos
populares
• 3 Refeições
• Participação nas Vindimas
• Sketch teatral
• Visita à Quinta do Tedo com prova de vinhos
• Alojamento no hotel Mira Corgo ****, ou similar
• Transporte em autocarro turismo, incluindo
transfere para o jantar
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Por Terras
de
Fronteira
“A história da raia está associada à história da Reconquista na parte ocidental da Península Ibérica. Os acontecimentos
determinantes são o Tratado de Zamora, em 1143, que assinala o nascimento de Portugal como reino independente
e o Tratado de Alcanizes, em 1297, que estabelece no essencial as fronteiras de Portugal.
...
A questão de Olivença continua a ser um assunto pendente. Espanha não cumpriu o acordado no Congresso de
Viena e o território de Olivença não foi restituído. Assim continuam por colocar os marcos delimitadores de fronteira
entre a confluência do rio Caia com o rio Guadiana e a confluência da ribeira de Cuncos com o rio Guadiana com a
numeração de 802 a 899 correspondentes ao território de Olivença”.

18 a 20 OUTUBRO
SAÍDAS DO PORTO E COIMBRA
1. DIA
6h00 Saída do Porto em direção a Estremoz – visita
ao centro histórico e ao Castelo.
Visita ao Museu Municipal a fim de admirar uma
importante coleção de bonecos de Estremoz.
Visita ainda ao quarto onde morreu a Rainha Santa
Isabel, hoje capela.
13h00 Almoço.
Continuação
para
Elvas
(recentemente
adicionada ao conjunto de cidades Património da
Humanidade, Elvas a cidade fortaleza, constitui
o maior conjunto de fortalezas abaluartadas de
Portugal e um dos mais interessantes conjuntos
a nível mundial) – passagem pelo Forte da Graça,
Aqueduto da Amoreira, Forte de Santa Luzia para
visita ao Museu Militar, assim como pelo Paiol de
S. Bárbara.
Check-in no hotel.
20h00 Jantar.
Alojamento.
2. DIA
8h30 Check-out e saída até Olivença – visita com
guia local ao centro histórico de Olivença, à Igreja
de Santa Maria Madalena, conhecida como a
Igreja portuguesa de Olivença, à Igreja de Santa
Maria do Castelo e ao Museu Etnográfico.
Continuação por Mourão até à vila medieval de
Monsaraz.

3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
13h00 Almoço.
Visita ao Museu do Fresco.
Cruzeiro Fluvial na barragem do Alqueva (o maior
lago artificial da Europa).
Continuação para o Centro Oleiro de S. Pedro do
Corval – maior centro oleiro da Península Ibérica
– paragem e visita.
Prossegue-se para Évora - check-in no hotel.
20h00 Jantar com animação - Grupo de Cantares
do Alentejo (Património Imaterial da Humanidade).
Alojamento.
3. DIA
9h00 Check-out e visita ao centro histórico desta
cidade Património Mundial da Humanidade e
seus principais monumentos: Templo Romano,
Sé Catedral, Igreja de S. Francisco e Capela dos
Ossos e Palácio de Dom Manuel, construído no
Sec. XVI em diferentes estilos.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.
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PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 355,00€
Suplemento de quarto individual 52,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Animação com o Grupo de Cantares do Alentejo
• Visita ao Museu Municipal de Estremoz
• Visita ao quarto/capela onde morreu a Rainha
Santa Isabel
• Visita ao Castelo de Estremoz
• Visita guiada ao Forte da Graça
• Visita ao Forte de Santa Luzia e ao Museu Militar
• Visita ao Paiol de Santa Bárbara
• Visita ao Museu Etnográfico de Olivença
• Visita ao Museu do Fresco de Monsaraz
• Passeio de barco no Alqueva
• Visita ao Centro Oleiro de S. Pedro do Corval
• Visita ao Templo Romano
• Visita à Sé Catedral de Évora
• Visita à Igreja de S. Francisco e Capela dos Ossos
• Visita ao Palácio de Dom Manuel
• Alojamento no hotel Dom Luís*** em Elvas, ou similar
• Alojamento no Vitória Stone Hotel**** em
Évora, ou similar
• Transporte em autocarro de turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

Montanhas
Mágicas

“As Montanhas Mágicas localizam-se no centro/norte de Portugal, entre os rios Douro e Vouga, abrangendo as serras
da Freita, Arada e Arestal, pertencentes ao maciço da Gralheira, e a serra do Montemuro, pertencente ao maciço com
o mesmo nome.
Território de excecionais valores naturais, certificado como destino turístico sustentável, desde novembro de 2013,
as Montanhas Mágicas englobam quatro sítios da Rede Natura 2000 e um geoparque da UNESCO, pautando-se
pela oferta de um modelo turístico responsável e sustentável, focado no ecoturismo, no geoturismo e no turismo
ativo. A singularidade dos fenómenos geológicos que aqui ocorrem, a notável biodiversidade que alberga, e as
particularidades da sua geomorfologia, fazem das Montanhas Mágicas um destino de excelência para a observação
e interpretação da natureza.

25 a 27 OUTUBRO
SAÍDAS DE LISBOA E COIMBRA
1. DIA
7h30 Saída de Lisboa em direção às Termas de S.
Pedro do Sul – pequeno passeio.
13h00 Almoço.
Segue-se para o Bioparque de Carvalhais /
Floresta do Pisão – visita com degustação de broa
com mel.
Continuação para o Alto de S. Macário, coração das
Montanhas Mágicas – paragem e contemplação
do maciço da Gralheira, serras do Montemuro,
Estrela e Caramulo, assim como o Vale de Lafões.
Prossegue-se para Arouca – chech-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.
2. DIA
9h00 Visita ao centro histórico, ao Mosteiro de Santa
Maria de Arouca (9h30) e ao Museu de Arte Sacra.
Continuação para Canelas até ao Museu do Centro
de Investigação Geológica de Canelas-Arouca –
visita (11h30) ao Museu das Trilobites Gigantes.
Segue-se para Alvarenga.
13h00 Almoço regional com a célebre carne
arouquesa.
Saída para visita aos Passadiços do Paiva com
uma pequena paragem para observação da
Infraestrutura.
De seguida iremos para a Serra da Freita passando
pelo miradouro da Frecha da Mizarela até

Castanheira – visita à Casa das Pedras Parideiras.
Continuação para o Radar Meteorológico –
contemplação da paisagem.
Regresso ao hotel.
20h00 Jantar.
Alojamento.
3. DIA
9h00 Saída em direção a Vale de Cambra – passeio
a pé para contemplação das Esculturas de Arte
Contemporânea que povoam esta localidade.
Continuação na direção de Sever do Vouga para
visita à Cascata da Cabreia.
Visita ao Museu Municipal de Sever do Vouga.
13h00 Almoço.
Regresso à origem.
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3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 315,00€
Suplemento de quarto individual 25,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Visita ao Bioparque de Carvalhais
• Visita ao Mosteiro de Arouca e Museu da Arte
Sacra
• Visita ao Museu das Trilobites
• Visita à Casa das Pedras Parideiras
• Visita ao Radar Meteorológico
• Visita ao Museu Municipal de Sever do Vouga
• Alojamento no Hotel S. Pedro *** em Arouca,
ou similar
• Transporte em autocarro turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

São Martinho
no
Gerês
Ainda que em Portugal a designação de província já não detenha significado administrativo desde 1976, o Minho
continua a ser designado, tradicionalmente, como uma importante e das mais belas províncias portuguesas (ou
região natural).
Situada a Norte do país, a Região do Minho, com uma área aproximada de 4700 km2 é muito conhecida pelo
deslumbrante verde natural paisagístico, pela conservação das suas tradições e pela sua irresistível gastronomia.
Encontra-se delimitada a norte e nordeste pela fronteira com a Galiza (em Espanha), a este com Trás-os-Montes e Alto
Douro a sul com o Douro Litoral e a Oeste com o Oceano Atlântico.

8 a 10 NOVEMBRO
SAÍDAS DE LISBOA, COIMBRA E PORTO
1. DIA
7h00 Partida em direção a Braga – pequena
paragem.
Segue-se para Amares.
13h00 Almoço.
Continuação para Santa Maria do Bouro, ladeando
a margem direita do Rio Cávado e observando
as paisagens únicas e típicas do Gerês, até ao
Santuário Nossa Senhora da Abadia, o mais antigo
da Península Ibérica – paragem e visita.
Segue-se em direção às pontes do Rio Caldo –
passeio fluvial pela Albufeira da Barragem da
Caniçada.
Prossegue-se até à Vila do Gerês, conhecida pelas
suas famosas termas.
Segue-se para o Santuário de S. Bento da Porta
Aberta.
Check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel.
Alojamento.
2. DIA
8h30 Saída em direção a Campo do Gerês – visita
ao Museu Etnográfico de Vilarinho das Furnas e ao
Museu da Geira.
Continuação por Terras de Bouro, até Ponte da
Barca – pequena paragem.
Segue-se até Arcos de Valdevez.
13h00 Almoço.

Visita ao centro histórico.
Saída em direção à Barragem do Alto do Lindoso
– paragem.
Continuação pela Serra do Soajo, sétima maior
elevação de Portugal Continental que faz parte do
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Paragem na aldeia do Soajo para visita aos
Espigueiros e Eira Comunitária.
Continuação até ao Miradouro Sto. António,
apreciando as paisagens das Serras do Soajo e da
Peneda – paragem e interpretação da paisagem.
Prossegue-se até à N. Sra. da Peneda para visita
ao Santuário.
Continuação para Melgaço - check-in no hotel.
20h00 Jantar no hotel com vinho novo, castanhas e
muita animação.
Alojamento.
3. DIA
9h00 Visita ao centro histórico e ao Solar do
Alvarinho com prova de vinhos.
Segue-se por Monção até ao Palácio da Brejoeira,
uma das casas solarengas mais emblemáticas
e ricas da região – visita ao interior do palácio,
capela, jardins, bosque, adega antiga e vinha.
Continuação até Valença – visita ao centro histórico.
13h00 Almoço.
Saída para Ponte de Lima – pequena visita.
Regresso à origem.
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3 Dias PARTIDA GARANTIDA
5 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 350,00€
Suplemento de quarto individual 93,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 5 Refeições
• Animação na Noite de S Martinho
• Visita ao Museu Etnográfico de Vilarinho das Furnas
• Visita ao Museu da Geira
• Passeio fluvial na Albufeira da Barragem da Caniçada
• Visita ao Palácio da Brejoeira
• Visita ao Solar do Alvarinho com prova de vinhos
• Alojamento no Hotel S. Bento da Porta
Aberta**** no Gerês, ou similar
• Alojamento no Hotel Monte Prado **** em
Melgaço, ou similar
• Transporte em autocarro turismo
• Seguro de viagem
• Acompanhamento com guia cultural

São Martinho
na
Serra da Estrela
“Era uma vez um pastor...
Um dia deixou-se apaixonar por uma estrela que não era...
Correu montes e vales... viajou... perdeu países ... chegou...
Ao entrar nos ermos onde só havia lendas e fantasmas... descobre...
um cão... rebanhos... lobos... serra... nomes... uma estrela!”

9 e 10 NOVEMBRO
SAÍDA DO PORTO
1. DIA
7h00 Saída do Porto em direção a Nelas – visita
a uma fábrica artesanal de Queijo da Serra degustação.
Prossegue-se para Seia - visita ao Museu do
Brinquedo e ao Museu do Pão.
13h00 Almoço.
Segue-se até Manteigas – pequena paragem.
Continuação em direção à Covilhã, com passagem
pela Torre e pelo Vale Glaciar do Zêzere - check-in
no hotel.
20h00 Jantar de S. Martinho no hotel.
Alojamento.

2 Dias PARTIDA GARANTIDA
3 Refeições Guia Cultural
PREÇOS
Por pessoa em quarto duplo 230,00€
Suplemento de quarto individual 22,00€

Inclui
• Organização do Roteiro
• 3 Refeições
• Animação ao jantar com castanhas e Vinho Novo
• Visita a uma produção artesanal de Queijo da
Serra, com degustação
• Visita ao Museu do Brinquedo
• Visita ao Museu do Pão
• Visita ao Museu de Lanifícios da Covilhã
• Visita ao Ecomuseu do Zêzere
• Visita ao Museu de Tecelagem dos Meios
• Alojamento no Puralã - Wool Valley Hotel & SPA
****, ou similar
• Transporte em autocarro turismo
• Seguro de Viagem
• Acompanhamento com guia cultural

2. DIA
9h00 Check-out e visita ao centro histórico e ao
Museu de Lanifícios da Covilhã.
Saída para Belmonte – visita ao centro histórico e
ao Ecomuseu do Zêzere.
13h00 Almoço.
Continuação para a aldeia de Meios, Guarda –
visita ao Museu de Tecelagem dos Meios (tecelão
e tosquia no museu se for época).
Segue-se para a Guarda – visita à Sé.
Regresso à origem.
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Catálogo Portugal Turismo Cultural // 2019

CONDIÇÕES GERAIS
A organização técnica destas viagens é da responsabilidade de Available & Incredible Unipessoal, Lda, adiante
designada por PONTO POR PONTO, Contribuinte n. 513430083, com o capital social realizado de 5.000,00
Euros, matriculada na conservatória do Registo Comercial de Vila Real sob o n. 509725422 e com o RNAVT
n.6738.
Inscrições
No ato da Inscrição, o cliente deverá depositar o sinal estipulado no programa da viagem pretendida e deverá liquidar a
restante verba até 21 dias antes da partida da referida viagem. Se a reserva for efetuada com 21 dias, ou menos, da data
de partida, deverá ser paga a totalidade da viagem no ato de inscrição, ficando neste caso condicionada à obtenção da
confirmação, por parte dos fornecedores, para todos os serviços. A agência organizadora reserva-se o direito de anular
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições mencionadas.
Preços
Os preços indicados nos programas são por pessoa e estão baseados na ocupação de quarto duplo. Caso a reserva seja
apenas para 1 pessoa terá de pagar o suplemento de quarto individual.
Alterações
As alterações só são passiveis de acontecerem quando haja a possibilidade de alteração de dados de identificação. No
entanto, este deverá pagar uma taxa de despesa com o valor de 12,00 €. Se apenas faltarem 21 dias para a realização da
viagem e/ou se os fornecedores não aceitarem a alteração, fica o cliente sujeito às despesas associadas a este e previstas
na rubrica “desistências”.
Cessão da inscrição
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas
para a viagem, desde que informe as entidades responsáveis pela organização com pelo menos 7 dias de antecedência
e que os diferentes fornecedores de serviços de viagem aceitem a sua substituição. A cessão da inscrição responsabiliza
solidariamente o cedente e o concessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos eventuais encargos adicionais
originados.
Alojamento e refeições
O tipo de alojamento está mencionado no circuito. As refeições, quando incluídas, são servidas em hora fixa com ementa
igual para todo o grupo, e sempre em conjunto. Os casos de dieta deverão ser comunicados no ato da inscrição.
Alterações ao programa de viagem
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos,
modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e localização similar. Se
circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das
quantias pagas.
Nos itinerários dos circuitos faz-se menção de alguns centros urbanos, que são meros pontos de referência, logo sem
passagem obrigatória.
As visitas mencionadas nos itinerários dos circuitos, poderão ser substituídas por outras similares, em caso de total
impossibilidade da sua realização.
Alterações ao preço
Os preços constantes do programa estão sujeitos à alteração de que resulte de variações no custo dos transportes ou
do combustível, de impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o
cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro ao prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou
anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.
Partidas garantidas
Todos os programas serão realizados, nas datas indicadas no catálogo, independentemente do número de inscritos.
Reembolsos
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes referidos no
ponto “Desistências/Anulações”.
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Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados ou dispensados pela participante.
A não prestação, alheia à vontade da Ponto por Ponto, dos serviços mencionados no presente programa apenas dá ao
participante o direito de reclamar o reembolso referente a esses serviços.
Reclamações
Somente poderão ser considerados desde que apresentados por escrito à Ponto por Ponto, num prazo não superior a
20 dias após o termo da prestação de serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas
aos fornecedores de serviços (transportador, guias, unidades hoteleiras, etc.) durante o decurso da viagem ou estadia,
exigindo dos mesmos os respetivos documentos comprovativos da ocorrência.
Impossibilidade de cumprimento
Se por factos não imputáveis à entidade organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial
constante do programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de
todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação de preço. Se os referidos factos não
imputáveis à entidade organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por participar
numa outra viagem organizada, de preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço
inferior, será o cliente reembolsado da respetiva diferença.
Desistências/Anulações
As desistências e/ou anulações devem ser dadas a conhecer à Ponto por Ponto pelo participante por escrito. Se o cliente
e/ou acompanhante desistir da viagem, previamente confirmada, este terá de efetuar o pagamento de todos os encargos
inerentes à viagem.
Horas de Chegada e Partida
As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas na hora local do respetivo País e de acordo como os
horários das companhias transportadoras à data da impressão deste programa pelo que estão sujeitos a alterações.
Nas viagens realizadas total ou parcialmente em autocarro, as horas indicadas são aproximadas. Em todos os meios de
transporte ressalvam-se os atrasos resultantes de razões técnicas ou de outras relacionadas quer com os próprios meios de
transporte, quer com as empresas transportadoras. A agência organizadora destas viagens não se considera responsável
pelo atraso ou falta de comparência de qualquer dos participantes nos locais e horas previamente indicadas para as
respetivas partidas, pelo que será da responsabilidade destes as despesas com transportes, alojamento, refeições e outras
que possam advir pelo facto mencionado.
Quartos Triplos
Advertimos os nossos clientes para o facto de em determinados hotéis, a terceira cama ser suplementar e não ter as mesmas
características das outras.
Lugares no Autocarro
Os lugares no autocarro serão ocupados por ordem de inscrição. Nas viagens efetuados cuja duração ultrapasse os 3 dias
de viagem os lugares serão ocupados em sistema de rotação diária.
IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual.
Taxas Aeroportuárias, Segurança e Combustível
Por imposição legal, torna-se obrigatório que as respetivas taxas estejam incluídas no preço final do programa. No entanto,
salvaguardamos as possíveis alterações que decorrem desde a data de elaboração desta brochura, até a data da realização
desta viagem, ficando por isso as respetivas taxas sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
Responsabilidade / Seguro de Viagem
A responsabilidade das Entidades Organizadoras, emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um
seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Zurich, no montante de 75.000,00 Euros e pelo Fundo de
Garantia de Viagens e Turismo, nos termos da legislação em vigor.
Validade
Condições válidas até 31/12/2019.
A Direção.
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