Belezas do Alvão
Fisgas de Ermelo Mondim de Basto Monte Farinha e Senhora da Graça
Visita à Fábrica de Pão-de-Ló de Margaride

1 Dia Tudo Incluído
10 abril
5 junho

11 setembro

2022

Porto - 08h00. Saída para Amarante - panorama da Ponte e Igreja de São Gonçalo espelhados nas águas do rio Tâmega.
Viagem através do Parque Natural do Alvão, território protegido na transição do Minho e Trás-os-Montes, de granito e xisto,
lameiros, campos de pasto, carvalhais e aldeias de ambiente rural. Percurso panorâmico ao longo da N304 entre paisagens
que surpreendem a cada curva da estrada - vista sobre a Cascata das Fisgas de Ermelo onde o rio Olo atravessa o planalto
rochoso da serra originando uma bonita moldura natural. Continuação para Mondim de Basto - panorama da Igreja Matriz,
ruelas e casas de granito, o conjunto da Praça do Município e capelinha de Santa Quitéria… Almoço na região e passeio na
zona verde do Parque Urbano. Nas alturas do Monte Farinha ergue-se o Santuário de Nª Senhora da Graça, centro de
peregrinação mariana e etapa raínha da Volta a Portugal em bicicleta - panorama sobre a vila e contornos do Marão e Alvão.
Passeio no centro de Felgueiras, cidade com sabor a tradição no verdejante Vale do Sousa - visita à Fábrica e Casa-Museu do
Pão de Ló de Margaride com explicação sobre a produção e historial da empresa, terminando com degustação e cálice de Porto.
Prosseguimento até ao Porto - chegada prevista às 20h00.

Preço por Pessoa 59 €
Inclui: circuito em autocarro de turismo
almoço + bebidas
visitas segundo o programa
visita à Casa-Museu do Pão de Ló de Margaride + degustação
assistente Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço e IVA, seguro de viagem (standard).
Exclui: extras pessoais.
Obs: programa sujeito a nº 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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