À Beira-Tejo
Passeio de Barco “Rota dos Avieiros” Visita à Casa dos Patudos
Cartaxo Salvaterra de Magos Aldeia de Escaroupim Alpiarça
Nesta viagem, deixe-se surpreender pela tranquilidade de um Tejo que rodeia as planícies da lezíria e nos devolve a memória das comunidades
ribeirinhas.
Da capital do vinho à vila falcoeira de Salvaterra de Magos, prosseguindo em navegação junto à margem do rio entre pequenas ilhas, mouchões,
o movimento das aves, embarcações coloridas e casinhas de madeira. Finalizaremos com visita ao património artístico da Casa dos Patudos,
uma referência museológica do país. Venha ver de perto!

2 Dias: Tudo Incluído
18 a 19 junho

6 a 7 agosto

17 a 18 setembro

2022

1º Dia: Porto - Salvaterra de Magos - Vila Franca de Xira
Porto - 08h00. Viagem por Coimbra (breve pausa) a caminho da Beira-Tejo, região de verdes planícies, arrozais, vinhos, cavalos e
touros, da memória da Cultura Avieira… Almoço na região do Cartaxo, capital do vinho. Passagem da Ponte da Lezíria em direção a
Salvaterra de Magos, local preferido pela Casa Real Portuguesa nas suas jornadas culturais e de caça. Visita à Falcoaria do Paço Real,
consagrada a uma arte que é Património Cultural Imaterial da Humanidade: observação de aves de rapina, a sua biologia, interferência
na cadeia ambiental e interação com o falcoeiro, o pombal circular e demonstração de voo em liberdade. Breve passeio no centro da
vila pombalina. Jantar e alojamento em Vila Franca de Xira.
2º Dia: Vila Franca de Xira - Rota dos Avieiros - Porto
Após o pequeno-almoço, partida para a aldeia de Escaroupim. Viagem ao mundo dos “nómadas do rio”, famílias de pescadores oriundos
de Vieira de Leiria, que no Tejo encontraram sustento e abrigo dos mares agitados de inverno. Visita ao Museu Escaroupim e o Rio e
navegação nas águas de um Tejo tranquilo e desconhecido: panorama do cais palafítico, os contornos dos mouchões e aldeias avieiras,
ilha dos cavalos e ilha das garças… Regresso ao cais de Escaroupim e almoço em restaurante local. Continuação pelos campos de
Almeirim até Alpiarça - visita à Casa-Museu dos Patudos guardiã do legado do estadista José Relvas, personalidade de destaque na
proclamação da República, em 5 de outubro de 1910: valiosa coleção de mobiliário, pintura, escultura, porcelana, tapeçaria…. Em hora
a determinar, regresso ao Porto (pausa no percurso) - chegada prevista às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single
Inclui:

Exclui:

214 €
35 €

circuito em autocarro de turismo;
alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
passeio de barco no Tejo “Rota dos Avieiros” + visita à Falcoaria Real, Museu Escaroupim e o Rio e Casa-Museu dos Patudos;
restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados;
taxas hoteleiras, serviço, IVA, seguro Multiviagens Portugal.
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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