Para onde quer que vá

Nós também vamos...

CIRCUITOS

ENCANTOS DO ALENTEJO

2 DIAS (3 e 4 de OUTUBRO)
1º DIA (04/10 – Sáb) LOCAIS DE EMBARQUE/ MARVÃO/ PORTALEGRE/ VILA VIÇOSA/ ELVAS (Alojamento): Saída nos horários e locais previamente
informados. Viagem com destino a MARVÃO, para visita a seu praticamente inexpugnável castelo, que ergue-se a 850 metros acima no nível do mar, na
Serra de São Mamede, encerrando em seus muros a vila medieval e sendo ponto de observação de uma vasta zona do Alto Alentejo.
De seguida, ALMOÇO na cidade de PORTALEGRE, no JI RESTAURANTE (Buffet) e visita ao MUSEU DE TAPEÇARIA (entrada incluída) e à Sé-Catedral.
Em horário a ser determinado, continuação do passeio até VILA VIÇOSA, com tempo livre para visita ao PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA (entrada
opcional) ou ao Castelo, à Casa de Florbela Espanca entre outros atrativos. Após a paragem em Vila Viçosa, será a vez de ELVAS, para a hospedagem no
Hotel Jardim. Jantar (incluído) no Hotel.
2º Dia (05/10 – Dom) ELVAS/ AMIEIRA/ ÉVORA/ LOCAIS DE DESEMBARQUE: Após o Pequeno-Almoço, check-out e saída para um passeio panorâmico
por ELVAS, com paragem para fotos no Aqueduto das Amoreiras e viagem até a aldeia da AMIEIRA (Concelho de PORTEL), para um cruzeiro pela albufeira
do ALQUEVA, no Rio Guadiana e ALMOÇO no Restaurante Panorâmico da Amieira Marina. Na viagem de regresso, uma parada em ÉVORA para um
percurso a pé por entre seus principais atrativos turísticos: Tribunal da Relação, Jardim Público, Palácio de Dom Manuel, Capela dos Ossos (entrada
opcional); Igreja de São Francisco; Igreja de Nossa Senhora da Graça; Praça do Giraldo (Igreja de Santo Antão e Rua Cinco de Outubro); Sé-Catedral;
Templo Romano; Palácio do Cadaval entre outros. Chegada e fim de nossos serviços.

Viagem de autocarro
Passeio barco no Alqueva
Serviço de bordo
Seguro de viagem
Assistência V.A. TOUR OPERADOR
Almoço incluído
Entrada Museu da Tapeçaria
1 noite de alojamento em Elvas (APA)
Programa sujeito a grupo mínimo de participantes
Preços por pessoa. Preços das crianças sob consulta
Este programa não dispensa a consulta das condições gerais.
Não inclui –não inclui taxas de visitas a atracções turísticas; extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como
incluído.
Locais de embarque: SAÍDAS DA ZONA DE LISBOA ( outros locais sob consulta)
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OFERTA LIMITADA E SUJEITA A CORTE DE VENDAS

139,00€
RNAVT 5187

