
Lazer e Tempos Livres/Sul 
Trás-os-Montes, Douro Internacional e 

Cerejas no Fundão 

LISBOA / AMARANTE / RIO DE ONOR / BRAGANÇA / MIRANDA DO DOURO E 
CRUZEIRO NO DOURO INTERNACIONAL / OS VINHOS DE MACEDO CAVALEIROS / 

GUARDA / FUNDÃO / LISBOA 
 

Data: De 13 a 16 de junho de 2019 
 

Região recôndita e misteriosa. Rusticidade e beleza próprias. 

O passar dos meses traz consigo o calor do verão que ajuda a amadurecer os rubis que crescem 

nas árvores brancas que preenchem a paisagem. E é assim que começa uma das mais deliciosas 

celebrações nacionais, as festas da Cereja. 

 

1º Dia – Lisboa / Amarante / Rio de Onor / Bragança 

Concentração às 07h00 e partida às 07h15 em autocarro com destino a Amarante. Paragem para 

pequeno-almoço livre no percurso. Chegada a Amarante e tempo livre para pequena visita pelo centro 

histórico. Almoço no Restaurante Zé da Calçada. Após o almoço continuação para visita de Rio de 

Onor. A aldeia de Rio de Onor está inserida no Parque Natural de Montesinho, concelho de Bragança, 

sendo atravessada pela fronteira com Espanha. Em rio de Onor, descubra a Ponte Romana, a Igreja 

Matriz, o forno, a forja e os moinhos comunitários. Continuação para Bragança. Instalação no hotel. Jantar 

e alojamento. 

 

2º Dia – Bragança / Miranda do Douro (Cruzeiro) / Bragança / Gimonde / Bragança 

Pequeno-almoço no hotel. Saída com guia local para visita de cidade, Cidadela, Torre de Menagem 

(exterior), Portas do Sol, Igreja de Santa Maria (o interior desta Igreja faz parte da visita guiada, mas caso 

esteja a decorrer algum ato religioso no seu interior durante esse tempo ou outro impedimento ao qual 

somos alheios, reservamo-nos no direito de dar as informações relevantes no seu exterior), “Domus 

Municipalis”, Pelourinho e “Porca da Vila”, Portas de Santo António e Portas da Vila. Depois da visita 

seguimos para Miranda do Douro (via Espanha). Chegada e almoço no Restaurante O Mirandês. Após o 

almoço, embarque no Cruzeiro Douro Internacional. Durante o percurso estuda-se a geologia do vale 

escarpado do Douro, a fauna e flora que nele vivem e os principais aspetos etnográficos do meio 

envolvente. A seguir vemos uma demonstração com aves de rapina. Degustação de vinhos do Porto. 

Ao final da tarde regresso a Bragança (via Espanha). Saída para Gimonde para jantar no Restaurante D. 

Roberto. Continuação e alojamento no hotel. 

 

3º Dia – Bragança / Macedo de Cavaleiros / Celorico da Beira / Guarda 

Pequeno-almoço no hotel e check-out. Saída para Macedo de Cavaleiros. Chegada e visita à Quinta 

Casal de Valle Pradinhos. Prova de vinhos acompanhada de aperitivos: 1 Branco, 1 Rosé, 2 Tintos, 

azeite e uma tábua com queijo e produtos de Trás-os-Montes. Após a visita, continuação para Celorico 

da Beira. Almoço no Restaurante da Quinta de Santo António do Rio. À tarde seguimos para a Guarda. 

Visita de cidade com guia local. Após a visita instalação no hotel. Jantar e alojamento. 

 

4º Dia – Guarda / Fundão - Alcongosta - Apanha da Cereja / Covilhã / Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Quinta em Alcongosta – Fundão. Chegada e passeio no 

pomar, com apanha e prova de cerejas... estará também um grupo de música popular a acompanhar 

a apanha. No final oferta de uma caixa de 2kg a cada pessoa, e ainda podem comprar as cerejas 

diretamente ao produtor. 

De seguida faz-se um passeio pela capital da cereja, Alcongosta, onde faremos uma degustação de 

produtos de cereja, com o grupo de música a acompanhar... e, no final, uma oferta de lembrança 

artesanal. Continuação para O Clube de Campo – Cozinha da Avó e almoço. 

Após o almoço, início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso. Chegada e fim da 

viagem e dos nossos serviços. 

Programa 



Lazer e Tempos Livres/Sul 
Trás-os-Montes / Douro Internacional e 

Cerejas no Fundão 

Sócios Efetivos e Auxiliares: 490€                             Suplemento Individual: 56€ 
 
Outros Convidados:                497€                             Suplemento Individual: 56€ 
 
 
O débito poderá ser fracionado 7 vezes: em 24 de abril, 24 de maio, 25 de junho, 25 de julho, 23 de 
agosto, 25 de setembro e 25 de outubro de 2019. 
 
 
Na opção de débito único, será efetuado em 24 de maio de 2019. 
 
Incluído: 

 Circuito em autocarro conforme itinerário. Portagens, parques e despesas de 
 motorista. Alojamento nos hotéis indicados em quartos duplos ou singles; 

 Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia conforme programa:  
 01 almoço Zé da Calçada, 01 almoço no Mirandês, 01 almoço Quinta Santo António 
 do Rio, 01 almoço no Clube de Campo – Cozinha da Avó, 01 jantar no D. Roberto 
 Gimonde, 02 jantares nos hotéis. Bebidas nas refeições; 

 Visita livre de Amarante e Rio de Onor e visita guiada na Guarda; 
 Cruzeiro Douro Internacional em Miranda do Douro; 
 Demonstração de aves de rapina com degustação de vinhos do Porto; 
 Visita à Quinta Valle Pradinhos; 
 Prova de vinhos e aperitivos em Valle Pradinhos: 1 Branco, 1 Rosé, 2 Tintos, azeite 

 e uma tábua com queijo e produtos de Trás-os-Montes; 
 Visita guiada a Pomar de Cerejas com apanha facultativa do fruto; 
 Visita guiada de Alcongosta. Degustação de produtos de cereja; 
 Oferta: 01 caixa de 2 kg de cerejas para todos os participantes; 
 Lembrança artesanal e Música Popular na apanha da cereja e na degustação; 
 Acompanhamento por delegado da nossa organização; 
 Seguro Bus Portugal. Todas as taxas de hotelaria, serviços de turismo e Iva; 

                             Gratificações incluídas. 
 
Não incluído:    Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no programa. 
 
 
Inscrições reabertas e limitadas até 14 de abril. 
 
 
A 15 de abril informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
  
Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50€, a título 
de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo operador, caso 
não se consiga substituição em tempo útil. 
 

O Clube Millenniumbcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer 
com qualquer dos participantes 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. 

Custos 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Trás-os-Montes 

Douro Internacional e Fundão 

Diversos 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000037520

