De Tróia a Lagos

4 Dias: Tudo Incluído
20 a 23 junho

Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina e Barlavento Algarvio

26 a 29 setembro

2022

1º Dia: Porto - Tróia - Sines - Santiago do Cacém
Porto - 08h00. Viagem para Setúbal (pausa em trânsito) - almoço na cidade do rio azul. Travessia em ferry-boat para Tróia, centro
turístico entre o estuário do Sado e o límpido Atlântico. Percurso ao longo do Litoral Alentejano e Costa Vicentina até ao Barlavento
Algarvio num território de natureza ainda protegida, mar intenso, fortalezas, areais e falésias improváveis e vilas simples de especial
encanto. Passeio no centro de Sines, cidade estratégica nas grandes rotas marítimas de outrora, na atualidade, centro de um
megaprojeto de futuro nas áreas da comunicação e economia digital; panorama da igreja de Nª Sª das Salas, Matriz de S. Salvador, o
antigo castelo e monumento a Vasco da Gama. Jantar e alojamento na região de Santiago do Cacém.
2º Dia: Santiago do Cacém - Litoral Alentejano e Costa Vicentina - Portimão
Após o pequeno-almoço, saída para Porto Covo, pequena vila de arquitetura popular pombalina, reerguida após o terramoto de 1755
- realce para a Praça Marquês de Pombal, baía dos pescadores e, ao largo, a lendária Ilha do Pessegueiro... Junto à foz do rio Mira a
airosa Vila Nova de Milfontes, os seus areais e casario branco debruado em tons de sol e mar - em realce o Forte de S. Clemente, Igreja
de Nª Sª da Graça, Largo do Rossio e, na outra margem, vista sobre a Praia das Furnas eleita uma das 7 Maravilhas de Portugal.
Descendo a costa, panorama do monumento natural do Cabo Sardão, o seu farol isolado frente a um mar de arribas profundas, abrigo
da cegonha-branca. Almoço na região de Zambujeira do Mar uma das praias mais populares do sudoeste alentejano. Passagem do vale
de Odeceixe, porta de entrada das terras do Algarve, prosseguindo para Aljezur, o coração da Costa Vicentina - tempo livre no centro
da povoação, podendo admirar a sua arquitetura tradicional e contornos do antigo castelo mourisco. Chegada a Portimão, a grande
cidade portuária do barlavento. Jantar e alojamento (Portimão/Armação de Pêra).
3º Dia: Portimão - Cabo de S. Vicente, Sagres, Ponta da Piedade, Lagos
Após o pequeno-almoço, saída para o Cabo de S. Vicente - numa península rochosa sobre o Atlântico a fortaleza e imponente farol
suspenso destacam-se no declive dramático da paisagem. Continuação para a Ponta de Sagres, memória do Infante D. Henrique que
neste lugar terá criado um centro de conhecimento marítimo de suporte ao projeto dos Descobrimentos - panorama da Fortaleza,
igreja da Graça e lendária rosa-dos-ventos, símbolos num lugar histórico. Passagem pela Ponta da Piedade, os seus areais, arcos
rochosos e mar cristalino, a caminho de Lagos. Almoço. Passeio através da zona do Castelo, Praça Infante D. Henrique e edifício do
antigo Mercado de Escravos, igreja de Santa Maria, monumento ao Infante D. Henrique, Igreja de Santo António, Avenida dos
Descobrimentos, a Marina... Tempo livre para explorar os recantos e ruelas do centro histórico. Regresso ao hotel - jantar e alojamento.
4º Dia: Portimão - Porto
Pequeno-almoço. Viagem em auto-estrada, atravessando a região alentejana - almoço no percurso. Passagem do vale do Tejo em
direção ao Porto (pausas em área de serviço) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Supl. Single

542 €
140 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 3*/4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
entrada na Fortaleza de Sagres; restantes visitas segundo o programa; travessia em ferry-boat Setúbal/Tróia; acompanhamento de
representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço, IVA, seguro Multiviagens Portugal.
Exclui: extras pessoais.

Obs: programa sujeito a número mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território nacional
e orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19.
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