
Lazer e Tempos Livres / Sul Trás-os-Montes
EV: 451.970

Programa O ESPLENDOR DE TRÁS-OS-MONTES 12 a 15 junho’14

Alcongosta e as Cerejas * Trancoso * Vila Nova de Foz Côa,
as Gravuras e o Museu * Bragança * Miranda do Douro *

Cruzeiro Ambiental no Douro Internacional

1º dia, 12 junho (qui.) - Lisboa / Folgosinho / Bragança, j (q ) / g / g ç
Partida de Sete Rios (frente ao Jardim Zoológico) pelas 07h00 com destino a Folgosinho, junto à Serra da
Estrela, com breve paragem pelo percurso. Almoço no restaurante tradicional “O Albertino”, em
Folgosinho, local de paragem obrigatória para quem comer bem quando passa próximo da Serra da
Estrela. Após o almoço continuação da viagem para Bragança.
Visita de Bragança e sua cidadela. Localizada no extremo nordeste de Trás-os-Montes, a 700 metros de
altitude e a 22 km da fronteira espanhola, a cidade procura aliar tradição e modernidade. O centro
histórico foi requalificado, tendo passado a existir um passeio pedonal ao longo das margens do rio
Fervença, que atravessa a cidade. Visita do Museu Abade de Baçal (caso seja possível chegar a Bragança a
tempo de realizar esta visita).p )
No final da tarde, transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel São Lázaro 3*.

2º dia, 13 junho (sex.) - Bragança / Miranda do Douro / Rio de Onor / Bragança
Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino a Rio de Onor. Trata-se de uma aldeia comunitária
tipicamente transmontana situada no Parque Natural de Montesinho, “colada” à fronteira com Espanha.
Os seus habitantes partilham o forno comunitário, os terrenos agrícolas e o rebanho.
Continuação para Miranda do Douro, localidade medieval que se ergue numa garganta do Douro.
Esta região é atualmente famosa sobretudo pelo folclore colorido e animado onde sobressaem os
Pauliteiros com o seu traje típico de saias. A dança do pau é acompanhada pelo toque da “gaita de foles”,j p ç p p p q g
uma herança da ocupação celta da região durante a Idade do Ferro. E passeando pelas suas ruas, ainda
pode ser surpreendido pelo “mirandês”, língua que só se fala na região…
Visitaremos a bela Sé, com as suas duas torres, fundada no século XVI, e o curioso Museu da Terra de
Miranda que abriga achados arqueológicos, trajes folclóricos, uma reconstrução de uma sala mirandesa e
interessantes artigos rurais. Durante este dia vamos ainda realizar um interessante Cruzeiro Ambiental no
Parque Natural do Douro Internacional.
Almoço em restaurante local durante as visitas, onde teremos uma oportunidade única para apreciar a
famosa “posta mirandesa”!
Depois da visita, regresso a Bragança. Transporte para o hotel. Jantar e alojamento.p g g p p j

3º dia, 14 junho (sáb.) - Bragança / Vila Nova de Foz Côa / Trancoso
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Vila Nova de Foz Côa. Chegada, visita do Museu do Côa (entrada
incluída) que procura “proporcionar ao viajante uma viagem no tempo, até à alvorada do
desenvolvimento da Humanidade, quando surgiram as primeiras tentativas de representação simbólica
enquadradas por uma nova relação do Homem com a natureza e pela emergência da Cultura”.
Distribuição dos participantes em viaturas todo o terreno para visita ao Núcleo de Gravuras de Penascosa
(esta visita implica a caminhada de cerca de 200 metros em terreno plano).
Almoço em restaurante durante as visitas.
Continuação para Trancoso. A cidade encontra-se ainda hoje rodeada de muralhas, da época de D. Dinis,
com um belo castelo também medieval, a coroar esse majestoso conjunto fortificado.
Destacam-se, entre todos, as Igrejas paroquiais de Santa Maria e de S. Pedro, a Casa dos Arcos, do séc. XVI,
a Igreja da Misericórdia, a Casa do Gato Preto, um curioso edifício do antigo Bairro Judaico, e o
Pelourinho, bela peça do mais puro estilo manuelino.
Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Turismo de Trancoso 4*.

4º dia, 15 junho (dom.) - Trancoso / Alcongosta / Fundão / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino a Alcongosta, conhecida como a “Terra da Cereja”.
Visita de lojas de artesanato local onde pode apreciar a arte da cestaria, uma bem adaptada arte que se
moldou às necessidades locais, nomeadamente no transporte e comercialização da cereja. Partiremos em
direção a Alcaide, em estrada panorâmica onde se apreciam os cerejais.
Almoço no restaurante Alambique, no Fundão, uma grande referência na gastronomia da região.
Continuação para Lisboa com breve paragem durante o percurso.
FIM DA VIAGEM



Lazer e Tempos Livres / Sul Trás-os-Montes

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 330,00; Suplemento Single: € 57,00.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2) € 366,00; Suplemento Single: € 57,00.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em: 23 de maio, 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de
setembro, 24 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2014.

Custos

setembro, 24 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2014.

Na opção de débito único, será efetuado em 23 de maio de 2014.

Incluído:
 Transporte em autocarro de turismo no percurso descrito em “itinerário detalhado”;
 Estadia de 2 noites no hotel selecionado em regime de alojamento e pequeno-almoço;
 Regime de Pensão Completa e bebidas incluídas (2 refeições com especialidades gastronómicas locais, posta 

mirandesa e alheira de Mirandela);
 Acompanhamento de Guia-intérprete oficial português;
 Entradas incluídas: Museu do Côa e Núcleo de Gravuras de Penascosa; Museu da Terra de Miranda; Museu 

do Abade de Baçal;
 Cruzeiro Ambiental no Parque Natural do Douro Internacional;
 Seguro de Viagem;
 Carteira de documentação, incluindo livro de viagem, com informações sobre o destino;
 Taxas de serviço, hoteleiras e IVA em vigor à data de 17/03/2014.

Não incluído:
 Q i i ã t d id t i d t t Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras

efetuados durante a estadia.

NOTA: Deverá sempre fazer-se acompanhar de um documento de identificação.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa 

de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não 
se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 7 de abril e até às 24h:00 do dia 9 de maioDi Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 7 de abril e até às 24h:00 do dia 9 de maio.

A 14 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos

TRÁS-os-MONTES INSCRIÇÕES FECHADAS


