Albufeira da Caniçada, Parque Nacional Peneda Geres

Palácio da Brejoeira, Monção

PREÇO POR PESSOA
Em Qu arto D up lo :

190€
Su ple m en to Qu ar to In di vi d ual :
Cr i anç a a té 11 an os c/ 2 a dul tos:

PROGRAMA:
1º DIA | LOCAL DE ORIGEM/VALENÇA DO MINHO/MONÇÃO/SÃO BENTO DA PORTA ABERTA

Em hora a indicar, saída do local de origem em autocarro de turismo com direcção a Valença do
Minho, vigilante e fronteiriça cidade, que se ergue no cimo de um monte dominada pela fortaleza
de duas torres e muralha dupla, dos séculos XVII e XVIII. Visita, a pé, ao seu centro histórico
fortificado. Tempo livre para desfrutar desta pérola da arquitetura militar portuguesa, com vistas
fabulosas sobre o rio Minho e sobre o nosso país vizinho. Continuação para Monção. Almoço em
restaurante local. Visita pedonal ao centro histórico, com destaque para a estátua com o brasão
de Deu-la-Deu Martins, personagem lendária da história desta vila pelos seus feitos durante a
Guerra Fernandina. Conta a lenda que a esposa do capitão-mor de Monção, audaciosamente
comandou a vila durante o cerco de Castela e, apesar da falta de alimentos, mandou fazer pão com
a farinha que restava e atirou-os, do alto da muralha, aos castelhanos que, pensando que ainda
haveria muita resistência por parte dos locais, capitularam. Seguimos para o Palácio da Brejoeira,
uma grandiosa construção em estilo neoclássico, do início do séc. XIX e ex-libris da região do AltoMinho. Visita interior ao Palácio, Capela, Jardins e Adega Antiga terminando com uma prova
do afamado vinho Alvarinho Palácio da Brejoeira. Prosseguimento para São Bento da Porta
Aberta, onde se encontra o segundo maior santuário português. Jantar e alojamento no Hotel São
Bento da Porta Aberta 4* ou similar.
2º DIA | SÃO BENTO DA PORTA ABERTA/MARAVILHAS DO GERÊS/LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para as Caldas do Gerês, situada num vale frondoso no coração
do Parque Nacional da Peneda-Gerês, entre lagos e montanhas, constituem um ambiente
paisagístico deslumbrante. Ingresso em Jipes para circuito pelo interior do Parque Natural da
Peneda, para conhecer a Vila do Gerês, Voltas de São Bento, Lamas, Aldeia do Campo do
Gerês, Vilarinho das Furnas, Mata de Albergaria, Portela do Homem, Portela de Leonte, Pedra
Bela, Cascata do Arado, Aldeia da Ermida e Cascatas do Tahiti. Regresso ao hotel para almoço.
De seguida, embarque em Barco de Turismo na Albufeira da Caniçada para um agradável
passeio pelas suas serenas águas. Em hora a indicar, ínício da viagem de regresso aos pontos
de origem, na certeza de termos passado momentos únicos e inesquecíveis na companhia da
QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos serviços.
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

25€
150€

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em Autocarro de turismo;
✓ Alojamento e pequeno-almoço no hotel mencionado ou
similar;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço
do último (2 almoços e 1 jantar);
✓ Bebidas às refeições (vinho da casa, água mineral ou
refrigerante e café);
✓ Visita guiada do Palácio da Brejoeira com direito a uma
prova de Vinho Alvarinho do Palácio da Brejoeira;
✓ Visita ao interior do Parque Natural Peneda-Geres em
Jipes;
✓ Acompanhamento por um Guia Intérprete Nacional nas
visitas de Valença do Minho e Monção;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19) –
Temos à sua disposição um seguro de viagem com melhores
capitais e coberturas. Consulte-nos para possibilidade de
subscrição de um seguro diferente.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas
em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações
à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

