Portas de Ródão e Aldeias Históricas
Monsanto Idanha-a-Velha Foz do Cobrão Vila Velha de Ródão Castelo Branco
Cruzeiro "Portas de Ródão” com Almoço a Bordo
Para quem gosta de Natureza, uma viagem em terras raianas percorrendo lugares “ainda” inexplorados: os campos do rio Pônsul, Aldeias
Históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha, os panoramas selvagens do Parque Naturtejo e Castelo do Rei Wamba, navegando calmamente nas
águas do Tejo até ao Monumento Natural das Portas de Ródão, a aldeia de Foz do Cobrão e geomonumento das Portas do Almourão inserido
na paisagem classificada do rio Ocreza. Venha connosco!

2 Dias: Tudo Incluído
21 a 22 maio

20 a 21 agosto

1 a 2 outubro

2022

1º Dia: Porto - Aldeias Históricas - Castelo Branco
Porto - 08h00. Viagem por Viseu (breve pausa) em direção à Beira Interior - almoço. Nas alturas de um monte de meandros agrestes
ergue-se a Aldeia Histórica de Monsanto: a sua bonita Matriz, Pelourinho, Igreja da Misericórdia e Torre de Lucano coroada pelo Galo
de Prata, réplica da distinção de aldeia mais portuguesa de Portugal em 1938, penedos que sustentam a estrutura de habitações, ruas
estreitas que lembram José Afonso ou Fernando Namora, as marafonas artesanais ... Prosseguindo em terra raiana visita à Aldeia
Histórica de Idanha-a-Velha, verdadeiro museu a céu aberto que nos revela a estrutura de uma cidade romana: passagem pela Porta
Nova, Monumento Nacional, a Muralha e envolvente arqueológica da Sé Catedral, Torre Templária, Largo do Pelourinho e Igreja Matriz.
Jantar e alojamento em Castelo Branco.
2º Dia: Castelo Branco - Cruzeiro Portas de Ródão - Portas do Almourão - Porto
Pequeno-almoço. Saída para Vila Velha de Ródão, local onde o Alto Tejo se revê na grandeza da paisagem - do miradouro do Castelo
de Ródão, vista ímpar sobre o rio e monumentais “portas” rochosas e, ao longe, terras de Nisa... Visita ao Lagar de Varas, podendo
interpretar o ciclo de produção de azeite. Embarque em passeio de barco no Tejo, navegando em aproximação ao Monumento Natural
das Portas de Ródão integrado na rede mundial da UNESCO - imagem poderosa das encostas rasgadas pelo rio, domínio do grifo e da
cegonha-negra… Almoço a bordo. Desembarque e continuação para a aldeia de Foz do Cobrão - nas imediações, panorama alargado
sobre as Portas do Almourão, geomonumento moldado ao longo de anos pelo rio Ocreza nas escarpas da serra. Regresso por Condeixa
e Porto (pausa em trânsito) - chegada prevista às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

207 €
30 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
cruzeiro Portas de Ródão + almoço a bordo (aprox. 2h30); visita guiada de Idanha-a-Velha; restantes visitas programadas; 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 território nacional e
orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19; operação do cruzeiro no Tejo Internacional de acordo com a navegabilidade do rio (em
caso de impedimento, circuito alternativo por via terrestre).
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