Nordeste Alentejano
Arribas do Tejo Belver Nisa Flor da Rosa Crato Alter do Chão
Museu do Sabão Museu do Bordado e do Barro de Nisa Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa

2 Dias: Tudo Incluído
7 a 8 maio

10 a 11 setembro

5 a 6 novembro

2022

1º Dia: Porto - Abrantes - Belver - Nisa - Alpalhão
Porto - 08h00. Viagem para Abrantes, uma das fortalezas do Tejo (pausa no percurso) - breve passeio no centro da cidade. Almoço. Na
“margem de cá” do nordeste alentejano, panorama do castelo de Belver que do alto abrange os contornos da vila, as arribas do Tejo e
praia fluvial do Alamal - visita ao Museu do Sabão (único em Portugal) em memória da arte tradicional dos antigos saboeiros da região.
Continuação até Nisa, terra de montado e olival, de bordados e rendas de bilros e da Olaria Pedrada candidata a Património Imaterial
da Humanidade; junto à Porta de Montalvão, visita ao Museu do Bordado e do Barro ilustrativo desta arte popular, continuando nas
imediações da Matriz de Nª Sª da Graça até à Rua de Santa Maria, recentemente calcetada de barro e mármore, à imagem da olaria
tradicional d de Nisa. Jantar e alojamento em Alpalhão.
2º Dia: Alpalhão - Flor da Rosa - Crato - Porto
Após o pequeno-almoço, viagem por Terras de São Nuno de Santa Maria, o Santo Condestável: visita aos espaços públicos do Mosteiro
de Santa Maria de Flor da Rosa (atual Pousada), monumento em destaque no singelo casario caiado e faixas amarelas. Na vizinha vila
de Crato, primeira sede dos Cavaleiros Hospitalários em Portugal, panorama da Praça do Município e arcadas da Varanda do Palácio
do Grão-Prior, prosseguindo até Alter do Chão, terra alentejana de vinho, açafrão e olivais, associada à criação e preservação de cavalos
de raça lusitana. Almoço em espaço de inspiração equestre. De tarde, Ponte de Sor, Km 435 da Rota da EN 2 - paragem junto aos jardins
da ribeira de Sor. Regresso ao Porto (pausa em área de serviço) - chegada prevista às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

199 €
30 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quarto duplo); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
entrada no Museu do Sabão, Museu do Bordado e do Barro de Nisa, visita orientada ao Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa (zonas
públicas); restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço, IVA, seguro
Multiviagens Portugal.
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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