LAZER E TEMPOS LIVRES

Viagens

Alentejo – Rota dos Frescos e dos Chocalhos
26 e 27 de março 2022
Alcáçovas / Vila Nova da Baronia / Alvito / São Cucufate / Vila de
Frades / Cuba / Alqueva
No Alentejo, há um tesouro por descobrir em igrejas e ermidas perdidas na
planície. Paredes que contam histórias e mostram um passado de devoção,
traçado a pigmentos feitos a partir da natureza, que vale a pena descobrir,
entre outros tesouros - do cante ao vinho de talha. Partimos à descoberta…
26 março - sábado – Lisboa / Alcáçovas / V. N. Baronia / Alvito / Beja
• Concentração às 07h15 em local a determinar e partida às 07h30 em
autocarro com destino a Alcáçovas. Pequeno-almoço livre em área de
serviço no percurso.
• Chegada e início da descoberta à Rota do Fresco e do Chocalho com a
visita à Fábrica dos Chocalhos Pardalinho. Desde moldar a chapa à
afinação, tudo será demonstrado pelo mestre.
• Continuação para Vila Nova da Baronia onde visitamos a Ermida de
Santa Águeda e de S. Neutel: construída no século XVI, é um edifício de
caráter popular e todo revestido a pintura mural no seu interior.
• Após a visita seguimos para descobrir a gastronomia alentejana no
restaurante O Casão.
• Depois do almoço continuação para Alvito. Visita à Igreja Matriz trecentista
de Alvito: fresco de vanguarda de final do século XV, recentemente
restaurado... apesar de assim não parecer...
• Percurso pedestre pela Vila de Alvito, percebendo a arquitetura das casas
tradicionais e visita à Ermida de S. Sebastião, uma ermida do século XVI
revestida de pintura a fresco, com anjos músicos celestiais… E se lhe
dissermos que, como esta pintura, há muitas outras?
• No final da tarde continuação para Beja. Instalação no hotel. Jantar e
alojamento.
27 março - domingo - Beja / São Cucufate / Vila de Frades / Cuba /
Alqueva / Lisboa
• Pequeno-almoço no hotel. Saída para as Ruínas Romanas de S.
Cucufate: estas pinturas são as únicas, do conjunto da Rota do Fresco,
que nos permitem recuar na análise da evolução do fenómeno da pintura
mural ao período romano.
• Depois da visita continuação para Vila de Frades onde vamos até à Adega
Cella Vinaria Antiqua para fazer uma prova de vinho de talha, vinho
típico desta região do Alentejo.
• Continuação para almoço na Adega da Casa de Monte Pedral.
• Após o almoço seguimos para Alqueva. Visita ao Museu do Medronho
com degustação.
• Início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso.
Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.
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Viagens

Alentejo – Rota dos Frescos e dos Chocalhos
26 e 27 de março 2022
Inscrições

Custos

• Inscrições abertas até 24 de janeiro de 2022.
• A 26 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições
forem consideradas.
✓ Preços para sócios Efetivos e Auxiliares:
Quarto Duplo (por pessoa): 231,00€ | Suplemento Single: 30,00€.
✓ Preços para outros Convidados:
Quarto Duplo (por pessoa): 252,00€ | Suplemento Single: 30,00€.

Pagamento

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 3 prestações, em 31 de janeiro, em
25 de fevereiro e 25 de março de 2022.
▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado em 25 de fevereiro de
2022.
▪ O pagamento será efetuado diretamente à Agência AF VIAGENS E
TURISMO, por débito direto ou transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50.0036.0546.9910.00007128.2.
▪ A documentação necessária ao pagamento será processada após confirmação
da inscrição.
▪ 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, caso não se
consiga substituição em tempo útil.

Importante

❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá
comunicar e articular diretamente com a AF VIAGENS E TURISMO.
❖ Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s)
monumento(s), será (sempre que possível) substituída por outra, de acordo
com informações que serão prestadas localmente (guia).
❖ Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar:
Ubaldino Morgado: 963 194 528 / Email: ubaldinomorgado@hotmail.com e
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.
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Alentejo – Rota dos Frescos e dos Chocalhos
26 e 27 de março 2022

Condições

Os preços incluem:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte em autocarro no percurso indicado.
Portagens, parques e despesas de motorista.
Alojamento no Hotel D. Beja Parque (ou similar), em quartos com casa de
banho privada.
Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia.
Bebidas nas refeições.
Visita guiada à Fabrica Chocalhos Alcáçovas.
Visita orientada à Igreja Matriz de Alvito e Ermida Santa Águeda.
Percurso Pedestre no Alvito.
Visita guiada à Ermida São Sebastião.
Visita guiada às Ruinas de São Cucufate.
Visita guiada à Adega Cella Vinaria Antiqua, com prova de vinhos.
Visita ao Museu de Medronho. Degustação no Museu de Medronho.
Acompanhamento por intérprete do Património durante as visitas.
Acompanhamento por delegado da Agência AF VIAGENS E TURISMO durante
todo o circuito.
Seguro Multiviagens com cobertura Covid para o participante.
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

Os preços não incluem:
➢ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no
presente programa e extras durante a estadia, tais como bebidas não
mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.
Covid-19/ Conforme as normais oficiais à data:
- É necessário a apresentação do Certificado de vacinação;
- Serão salvaguardadas as condições de higienização e distanciamento conforme normas DGS.

O Clube Millenniumbcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer durante esta
viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que
possam pôr em risco a sua segurança.
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Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

FICHA DE INSCRIÇÃO

