13 Março – Sábado
Saída de Leça da Palmeira, OSCARTUR às 08h15; do PORTO, Boavista, Café Convívio às 08h30
para Vilar Formoso (almoço) e LA ALBERCA.
LA ALBERCA (visita). Desde os séculos XII e XIII que, conjuntamente com Peña de Francia e Las Butecas,
LA ALBERCA se converteu numa lenda. Essência mítica que mantem na actualidade a sua arquitectura e
paisagens e os costumes das suas gentes. Plaza Mayor, Ayuntamiento, Nuestra Srª de la Asunción.
Jantar e alojamento no Hotel Termal Abadia de los Templarios – 4* La Alberca ou similar.

14 Março – Domingo
CIUDAD RODRIGO – FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO – PINHEL
CIUDAD RODRIGO, … o robusto Castelo é agora um “Parador” com boas vistas sobre o rio Agueda. O
auge da cidade foi nos prósperos séculos XV e XVI. Em 1812, durante a Guerra da Independência a cidade
esteve cercada durante 11 dias antes de se render às forças do duque de Wellington. Os edifícios de
pedra dourada dentro das muralhas são encantadores. O principal monumento è a Catedral, cujo
campanário ainda exibe marcas da artilharia usada durante o cerco. No exterior há uma balaustrada curva
e um portal esculpido. No interior vale a pena ver os claustros (numa variedade de estilos) e o coro,
esculpido por Rodrigo Alemán. A principal atracção da Capilla del Cerralbo é o altar de Ribera. No lado sul
da capela fica a tranquila Plaza del Buen Alcalde, com arcadas.
Pelas 11h00 saída para Figueira de Castelo Rodrigo (almoço e visita).

CASTELO RODRIGO – A pequena povoação ainda tem as muralhas construídas por D. Dinis em 1296, mas o
belo palácio do seu senhor, Cristovão de Moura, simpatizante dos espanhóis, foi queimado em 1640,
durante a Restauração.
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO – a partir do século XVIII, Castelo Rodrigo foi em grande parte
abandonado a favor da Figueira, menos isolada, agora uma florescente localidade conhecida pelas
amendoeiras em flor. Para sul, encimado por um Cristo em pedra, fica o ponto mais alto da serra da
Marofa, a 977 m.
PINHEL – Fazendo parte das defesas da região desde os Romanos, Pinhel era o fulcro de uma rede de
fortalezas. No princípio do século XIV, D. Dinis transformou-a num a impressionante cidadela. Sobrevive
uma grande parte das muralhas e duas torres.
Regresso ao Porto. Chegada pelas 19h30.
INCLUINDO: Viagem de 2 dias em autopullman-luxo. PENSÃO COMPLETA. Hotel Termal Abadia de Los
Templários – 4* ou similar. Guia acompanhante. Seguro de viagem Allianz.
EXCLUINDO: Bebidas e extras de carácter pessoal. Suplemento para quarto individual - € 35,00

13 e 14 de Março de 2021

€ 225,00

