Rota do Sal
Moínho de Maré da Mourisca Salinas do Samouco Salinas de Rio Maior
Miradouro do Castelo de Palmela Mercado do Livramento Cripta Arqueológica de Santa Maria de Aracoeli

2 Dias e Meio: Tudo Incluído
1 a 3 julho

16 a 18 setembro

2022

1º Dia: Porto - Palmela - Setúbal
Porto - 13h30. Viagem em auto-estrada em direção a Palmela (pausa no percurso) - panorama do miradouro do Castelo, Torre de
Menagem, Igreja de Santiago, as encostas da Arrábida e contornos de Tróia. Chegada a Setúbal, cidade do rio azul. Jantar e alojamento.
2º Dia: Mercado do Livramento - Cripta Arqueológica do Castelo - Moínho da Maré da Mourisca
Após o pequeno-almoço, visita ao Mercado do Livramento, as suas “ruas” cheias de cor, pregões, a frescura de peixes e hortícolas,
ervas aromáticas, esculturas aos vendedores, painéis de azulejo que ilustram o quotidiano setubalense... Saída para Alcácer do Sal,
durante séculos porto fluvial de ligação ao Alentejo, até meados do séc. XX um importante “salgado” do país. Visita à Cripta
Arqueológica, galeria no subsolo do Convento de Santa Maria de Aracoeli, testemunho incrível da presença de culturas remotas. Tempo
livre para apreciar as ruelas da “mouraria” e a bonita frente ribeirinha. Almoço na região. Numa zona de sapal e antigas marinhas da
Reserva do Estuário do Sado, visita ao Moínho de Maré da Mourisca inserido num ecossistema singular; na Sala das Mós, interpretação
do ciclo da moagem tradicional - tempo livre para admirar a beleza da paisagem natural. De regresso, passeio no centro histórico da
cidade sadina: Avenida Luísa Todi, Praça de Bocage, Igreja de S. Julião, Paços do Concelho, Catedral de Santa Maria da Graça a margem
do Sado… Jantar e alojamento.
3º Dia: Setúbal - Salinas do Samouco - Salinas de Rio Maior - Porto
Pequeno-almoço. Saída para o Estuário do Tejo e visita guiada às Salinas do Samouco - observação de aves aquáticas em ambiente
natural e uma visão sobre o processo artesanal de salicultura. Almoço na região. Passagem da Ponte Vasco da Gama a caminho das
Salinas de Rio Maior, fenómeno natural nas encostas das serras de Aires e Candeeiros - oportunidade de conhecer o seu contexto
histórico e paisagístico, métodos de recolha do sal e passeio entre ruelas, típicas casas de madeira e artesanato ligado ao sal… Em hora
a determinar, viagem de regresso ao Porto (pausa em área de serviço) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

328 €
77 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
visita orientada à Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal, Moínho de Maré da Mourisca, Salinas do Samouco e Salinas de Rio Maior;
restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras; serviço; IVA, seguro Multiviagens
Portugal.
Exclui: extras pessoais.

Obs: programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto sanitário
(uso de máscara em transporte coletivo de passageiros).
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