Para onde quer que vá

Nós também vamos...

Escapadinhas

NARIZ DO MUNDO

08 DE NOVEMBRO
Partidas dos locais de embarque nos horários previamente informados. Viagem por Braga e Guimarães com destino à Vila de CABECEIRAS
DE BASTOS, onde encontra-se o Mosteiro de São Miguel de Refojos, de origem beneditina, conhecido como “a joia do barroco em terras de
Basto”, que a propósito pode ser vista a estátua do “Basto” na Praça da República e saber um pouco mais da sua história. Visita à CASA
DO TEMPO, que funciona como um centro interpretativo do concelho, vitrine da história, usos, costumes, natureza, território e pessoas,
apresentados através de uma forte componente multimédia. Após a visita, prosseguimento do passeio em direção à ALDEIA DE MOSCOSO,
voltada para o VALE DA RIBEIRA DE CAVEZ. É nesse vale que se encontra um morro granítico em forma de bico, conhecido por NARIZ DO
MUNDO, e foi este mesmo nome adotado pela adega regional, que se tornou num caso de sucesso regional e onde está programado o
ALMOÇO deste dia.
Após o almoço, viagem até CELORICO DE BASTO, terra das camélias, para visita ao Jardim do Prado. De seguida, paragem em AMARANTE
para compras de doces, vinhos, enchidos e petiscos e fotos da Ponte e Igreja de São Gonçalo.
Às 18H00, regresso aos locais de origem.

Viagem de autocarro
Serviço de bordo

Seguro de viagem
Assistência V.A. TOUR OPERADOR

39,99€

Almoço incluído

Programa sujeito a grupo mínimo de participantes
Preços por pessoa
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.
Preços crianças (sob consulta)| Locais de embarque: SAÍDAS DO NORTE ( outros locais sob consulta)
RNAVT 5187

OFERTA LIMITADA E SUJEITA A CORTE DE VENDAS

RNAVT 5187

