
LAZER E TEMPOS LIVRES Alto Alentejo / Feira da Castanha 

Não perca este delicioso passeio que preparámos 

a pensar em si!

12 e 13 de novembro de 2022

Outono em terras Alentejanas!
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Feira do Castanheiro – Festa da Castanha - Reconhecida
como uma das mais autênticas e genuínas do País.

Acontece nos dias 12 e 13 de novembro, mais este importante
certame promovido pelo Município de Marvão.

A Castanha de Marvão, considerada pelas entidades que tutelam o
setor como um produto de origem protegida (DOP), é um fruto
circunscrito à área geográfica de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre.
Obtém-se a partir de castanheiros que, dada a sua localização, dão
frutos de características e sabores únicos.

Museu das Tapeçarias de Portalegre – Guy Fino - Dedicado 
à apresentação, conservação e estudo das tapeçarias de Portalegre. O 
nome Guy Fino homenageia a pessoa que contribuiu ativamente para 
a integração de Portugal na lista dos grandes produtores 
internacionais de Tapeçaria.



1º Dia: 12 de novembro

12 e 13 de novembro de 2022
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07h00 - Saída da Nazaré (junto às piscinas municipais), Leiria (junto 

ao restaurante “A Grelha”) e Alpalhão, com paragem para pequeno-

almoço (não incluído) em percurso.

10h00 - Visita à Salsicharia Alpalhoense, na localidade de Alpalhão.

12h00 - Almoço no restaurante “Dom Pedro V”, em Castelo de Vide.   

14h00 - Feira da Castanha, em Marvão, e visita livre.

Em horário a  combinar localmente, partida para  jantar e dormida no 

“Monte Filipe Hotel & SPA”, em Alpalhão.

Pequeno-almoço no Hotel.

09h00 - Saída do hotel com destino a Portalegre. 

10h15 - Visita ao Museu das Tapeçarias, em Portalegre.

12h45 - Almoço regional na Vila do Crato, no “ Restaurante do 

Priorado”.

16h00 - Visita à Queijaria Fortunato, na localidade de Tolosa, uma 

das mais conceituadas no fabrico do “Queijo de Nisa”, seguindo-

se a viagem de regresso.

2º Dia: 13 de novembro

Programa 

LAZER E TEMPOS LIVRES Alto Alentejo / Feira da Castanha 



Preço:

€80,00: Sócios adultos em quarto duplo.

€40,00: Sócio criança até 12 anos (dormindo no quarto dos pais).

€100,00: Sócio adulto em quarto individual.

Inclui: Transporte em autocarro de Grande Turismo, visitas agendadas,

dormida, pequeno-almoço, 2 almoços e 1 jantar.

Pagamento:

50% em 25.11.2022 + 50% em 23.12.2022.

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp FICHA DE INSCRIÇÃO

12 e 13 de novembro de 2022
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Inscrições limitadas até 7 de outubro de 2022.

A 12 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições  

forem consideradas.

As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um 

custo mínimo de 30€, eventualmente acrescidas dos custos que forem 

exigidos pelos prestadores dos serviços envolvidos neste evento, caso 

não se consiga substituição em tempo útil.

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

LAZER E TEMPOS LIVRES Alto Alentejo / Feira da Castanha 

Custos 

Inscrições

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000044502
mailto:alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

