Rota do Guadiana

Rio Abaixo por Terras da Raia

Partindo do oriente alentejano, possibilidade de identificar sinais de velhas culturas que nas águas do Guadiana descobriram uma via de
aproximação às rotas comerciais do Mediterrâneo.
Da Eurocidade Elvas-Badajoz e cidadela de Olivença à aldeia-monumento de Monsaraz e Lago Alqueva, das vilas brancas a contemplar o rio e
a “pombalina” Vila Real de Santo António à aldeia de Cacela Velha e belíssima Ria Formosa, pedaços de um Portugal invulgar.

4 Dias: Tudo Incluído
25 a 28 junho

25 a 28 agosto

2 a 5 outubro (feriado)

2022

1º Dia: Porto - Badajoz - Elvas
Porto - 08h00. Viagem para Montemor-o-Novo (pausa em trânsito). Almoço. Continuação para Badajoz, cidade da raya de
Extremadura junto ao Guadiana, um rio-fronteira que percorre as terras do sul a caminho do Atlântico. Panorama do jardim e exterior
da Alcazaba, Catedral de S. João Batista, Praça de Espanha, a ponte e Puerta de Palmas... Jantar e alojamento em Elvas.
2º Dia: Elvas - Olivença - Cruzeiro no Lago Alqueva - Beja
Após o pequeno-almoço, saída para Olivença, vila de influência lusa visível na muralha de D. Dinis, arquitetura manuelina e designação
de ruas, marcas históricas de disputada soberania… Visita orientada pela Cidadela, igrejas de Santa Maria do Castelo e da Misericórdia,
o exterior do antigo Palácio dos Duques de Cadaval de portal manuelino, igreja da Madalena e Praça de Espanha de calçada portuguesa.
De regresso a Portugal, cruzeiro no Lago Alqueva, navegando pela paisagem de contornos improváveis e povoações ribeirinhas de um
Guadiana contido pela barragem. Almoço em Monsaraz, uma das 7 Maravilhas de Portugal. Passeio nas suas ruas de xisto e casario
branco, Pelourinho e Matriz de Santa Maria da Lagoa... Chegada a Beja, rainha da planície: o seu Castelo e Torre de Menagem, Praça
da República, Igreja da Misericórdia, Sé Catedral e antigo Convento de Nª Sª da Conceição... Jantar e alojamento.
3º Dia: Beja - Mértola - Vila Real de Stº António - Monte Gordo
Pequeno-almoço. De volta ao Guadiana, Mértola encanta pela sua beleza branca e passado distante; visita orientada pelo Castelo e
Torre de Menagem, Matriz da Assunção (antiga mesquita), Torre do Relógio e Núcleo de Arte Islâmica, um dos mais exemplares da
Península Ibérica. Almoço. Seguindo o rio pelos povoados da fronteira, paragem em Alcoutim com o seu castelo vigiando o cais e a
vizinha Sanlúcar de Guadiana; aldeia de Odeleite na vertente da serra algarvia e panorama da albufeira da barragem; Castro Marim,
em tempos atalaia sobre as ameaças do Mediterrâneo - visita ao Castelo Velho e Revelim de Santo António, ermida e jardim de estilo
andaluz, o delta do Guadiana e salinas naturais… Passeio no centro histórico de Vila Real de Santo António: Matriz da Encarnação,
Obelisco, Paços do Concelho, o porto de recreio e frente ribeirinha. Jantar e alojamento (Monte Gordo).
4º Dia: Monte Gordo - Tavira - Porto
Após o pequeno-almoço, visita à mais bonita aldeia do sotavento algarvio, Cacela Velha: no seu pequeníssimo centro histórico, ruas
que “inspiram poesia”, casinhas térreas, Matriz da Assunção e o miradouro da fortaleza sobre a bela Ria Formosa... Passeio na baixa de
Tavira, percorrendo a antiga ponte, Jardim do Coreto, Praça da República e ruas do comércio local. Almoço na aldeia piscatória de
Santa Luzia. Viagem em auto-estrada de regresso ao Porto (pausas em área de serviço) - chegada prevista às 21h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

557 €
130 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 3*/4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
visita orientada de Olivença e Mértola; restantes visitas segundo o programa; passeio de barco no Lago Alqueva; acompanhamento de
representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras e municipal (Algarve), serviço, IVA, Seguro Multiviagens.
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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