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Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância - Um evento que reaviva a
tradição da transumância, dando a descobrir não só os antigos trilhos dos rebanhos,
como a música pastoril, os produtos e artes tradicionais, a ruralidade, as paisagens desta
magnífica região e a tradição do bem receber das gentes de Alpedrinha, que abrem as
portas das casas, mostram o seu saber e convidam à prova de iguarias. Não faltará muita
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Festa dos Chocalhos e Aldeias Históricas  
17 e 18 Setembro 2016

animação de rua, com grupos de cantares, bombos e as concertinas da Gardunha.

Aldeias Históricas de Portugal:
Castelo Novo - Em plena Serra da Gardunha, numa paisagem de anfiteatro natural,
património arquitetónico único.
Monsanto – Ícone turístico da região, a aldeia mais portuguesa de Portugal em 1938, e
aldeia histórica desde 1995.
Idanha-a-Velha - Pequena aldeia de ambiente pitoresco, pelo notável conjunto de ruinas
que conserva, ocupa um lugar de realce nas estações arqueológicas do País.q p g q g

1º Dia - 17 de setembro:
07h00 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), Leiria, e destino à zona do
Fundão, com paragem para pequeno-almoço (não incluído), em percurso;
10h30 - Visita guiada à aldeia histórica de Castelo Novo;
12h30 - Almoço no regional na cidade do Fundão;
15h00 - Check-in no Hotel “O Alambique de Ouro”;
Em horário a combinar localmente, partida para Alpedrinha e resto de tarde livre na
Festa dos Chocalhos;Festa dos Chocalhos;
20h00 - Jantar no Restaurante “O Cerejal”, em Alpedrinha;
23h30 - Regresso ao hotel.

2º Dia - 18 de setembro:
Pequeno-almoço no hotel;
09h30 - Saída para Monsanto para visita livre;
12h30 - Almoço no Restaurante “Helana” em Idanha-a-Nova;
Segue-se a deslocação à aldeia histórica de Idanha-a-Velha e regresso a casa.

€ 72 00: Sócio adulto em quarto duplo;€ 72,00: Sócio adulto em quarto duplo;
€ 36,00: Sócio criança até 12 anos (dormindo no quarto dos pais);
€ 85,00: Sócio adulto em quarto individual.

Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo; visita guiada a Castelo Novo;
dormida; pequeno-almoço; 2 almoços e 1 jantar.

Forma de pagamento: 50% em 23.09.2016 + 50% em 25.10.2016.

Inscrições limitadas até 1 de agostoInscrições limitadas até 1 de agosto.
A 3 de agosto informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um custo mínimo de
20€, eventualmente acrescidas dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos
serviços envolvidos neste evento, caso não se consiga substituição em tempo útil.
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 a atividade.
Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Festa dos Chocalhos                 Ficha de Inscrição

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032648

