27 Março – sábado
Leça da Palmeira / OSCARTUR – 08h30; AMARES – Café na Pousada. SERZEDELO. CANIÇADA. CALDAS DO
GERÊS (almoço) e CHAVES, visita: cidade conhecida pelas águas termais, pelo centro histórico e pelos
presuntos fumados. A cidade velha centra-se na Praça de Camões. A torre do séc. XIV, na agradável praça
medieval, é o que resta do castelo doado a Nuno Álvares Pereira por D. João I. No lado sul da praça ergue-se
a Igreja Matriz, com um belo portal românico. Em frente, o edifício barroco da Igreja da Misericórdia tem um
interior forrado a azulejos do séc. XVIII. São atribuídos a Policarpo de Oliveira Bernardes e representam
cenas do Novo Testamento. Jantar com espectáculo e alojamento no Hotel Casino de Chaves.
Nos caminhos de Braga a Gerês, surge a Pousada de Santa Maria do Bouro, resultado do restauro de
um Mosteiro Cisterciense do século XII, uma das peças mais relevantes da arquitectura portuguesa.
Conservando a severidade de um Mosteiro, mas com uma decoração moderna e confortável, a Pousada de
Amares é o ponto de partida para circuitos culturais por toda a região do Minho.
As Caldas do Gerês estão situadas num vale frondoso; entre lagos e montanhas que constituem um
ambiente paisagístico deslumbrante; bem no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Conhecida e
explorada pelos romanos, esta estância termal foi inicialmente construída no reinado de D. João V, e recebia
visitas frequentes de D. Luís I e da rainha D. Maria Pia, acompanhados pelo príncipe D. Carlos e D. Amélia de
Orleães. Em 1897 foi demolida, para dar lugar aos novos edifícios e à captação de águas.

28 Março – domingo
CHAVES, PITÕES DAS JÚNIAS, MONTALEGRE (almoço). Regresso ao PORTO. Chegada 19h30.
Situada a cerca de 1200 m de altitude, Pitões das Júnias situa-se nas faldas do Alto Gerês Barrosão. Realce
para o belo e harmonioso contraste de planalto verde com a serra granítica. Aldeia medieval, comunitária,
com as casas de granito escuro cobertas de colmo e as levadas de água.
Acastelada é a princesa do Cávado, que a beija, e guarda de honra do Larouco que a defende dos ventos de
Espanha. Castelo de 4 torres, um pelourinho reconstruído, uma igreja do Castelo de talha barroca, uma
capela da Misericórdia manuelina, ruas estreitas, casas de granito, a uma altitude dos 900 m.

INCLUINDO: Viagem de autopullman-luxo. PENSÃO COMPLETA. Hotel CASINO de CHAVES.
SUPLEMENTO para QUARTO INDIVIDUAL = EUR 35,00

27 e 28 de Março de 2021

€ 195,00

