Caminhos de Cister e Vale do Tua
S. João de Tarouca Ucanha Salzedas Tabuaço Foz do Tua Carrazeda de Ansiães Mirandela
Museu do Espumante Miradouro do Ujo Centro Interpretativo do Vale do Tua

Fim de Semana: Tudo Incluído
17 a 18 setembro 2022
1º Dia: Porto - Caminhos de Cister - Tabuaço
Porto - 08h00. Viagem por Vila Real (breve pausa) a caminho da paisagem cultural do Vale do Varosa, região de vinha, pomares e
arquitetura medieval, marcas da comunidade monástica de Cister que esteve na origem do território vinhateiro, passados séculos
Património Mundial da UNESCO. Na vertente da Serra de Leomil, visita às ruínas medievais, horto monástico e interior da Igreja
do Mosteiro de S. João de Tarouca, o primeiro sítio cisterciense em território nacional. Visita ao Museu do Espumante instalado
na Casa do Paço de Dalvares - interpretação do processo artesanal de elaboração do espumante e despedida com degustação. Na
aldeia vinhateira de Ucanha, destaque para a Ponte e Torre Fortificada sobre o rio Varosa, um dos símbolos de Cister que neste
local implementou o direito de portagem, armazenamento e comercialização de bens, conferindo-lhe estatuto de poder
económico-defensivo da região. Almoço. Visita à Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, a sua imponente fachada, nave
central, claustros, sala do capítulo e exposição permanente com revelação artística secular… Jantar e alojamento em Tabuaço, vila
entre os meandros do Távora a espreitar o Douro.
2º Dia: Tabuaço - Vale do Tua - Mirandela - Porto
Após o pequeno-almoço, viagem por Pinhão - breve pausa na zona do cais perante a bonita moldura das encostas. Passeio na vila
de Alijó, a sua Matriz, Plátano Monumental, Pelourinho e Paços do Concelho… Na proximidade de S. Mamede de Ribatua,
panorama do Miradouro do Ujo, um dos mais espetaculares e visitados do Vale do Tua - possibilidade de abranger a paisagem
ímpar sobre os meandros do rio e contornos da montanha. Almoço na região. Na histórica estação ferroviária visita ao Centro
Interpretativo do Vale do Tua, espaço-museu que retrata a perspetiva do território e suas gentes, a memória da Linha do Tua que
ligava Trás-os-Montes ao Alto Douro e a controversa barragem - na Porta de Entrada do Vale do Tua, uma visão sobre o património
natural e cultural do território. Continuação por Carrazeda de Ansiães a caminho de Mirandela, princesa do Tua, a sua bonita ponte
pedonal e Parque do Império. Regresso ao Porto - chegada cerca das 20h30.

Preço por Pessoa 209 €
Suplemento Single 30 €
Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
visita aos Mosteiros de S. João de Tarouca e Salzedas, Ponte de Ucanha, Museu do Espumante e Centro Interpretativo do Vale do Tua;
restantes visitas conforme programa; 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; uso de máscara em transporte coletivo de passageiros.
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