CEREJEIRAS EM FLOR

CEREJEIRAS EM FLOR

PREÇO POR PESSOA:

SERRA DA GARDUNHA – BEIRA BAIXA

68€

DIA 3 DE ABRIL DE 2022
VISITANDO: ALCONGOSTA – FUNDÃO – DONAS – CASA DAS
MEMORIAS DE ANTÓNIO GUTERRES – ALDEIA HISTÓRICA DE
CASTELO NOVO
Partida em hora e local a indicar, seguimos por Estremoz, Monforte,
Portalegre

e

pequena

paragem

para

pequeno-almoço

CASA DAS MEMORIAS DE ANTÓNIO GUTERRES

livre.

Continuamos pela Barragem do Fratel, A23 até chegarmos à Serra da
Gardunha onde poderemos observar paisagens fabulosas das

Cerejeiras em Flor. Chegamos a Alcongosta, localidade rodeada de
Cerejeiras, conhecida pela capital da cereja. Degustação de produtos
ligados à Cereja e visita aos pontos de interesse turístico desta aldeia.
Após a visita seguimos até ao Fundão. Almoço com ementa regional
no restaurante do Hotel Alambique de Ouro 4*, uma das referências
gastronómicas desta região. De tarde continuamos para Donas para
visita à Casa das Memórias de António Guterres, recente Museu que
reúne várias peças que foram oferecidas ao secretário geral da ONU.
Seguiremos depois até à aldeia histórica de Castelo Novo na Serra da

INCLUI:
• Viagem em autocarro de
Grande Turismo;
• Almoço com ementa
regional;
• Entrada na Casa das
Memorias de António
Guterres;
• Acompanhamento por
Delegado da Agência;
• Seguro de Viagem
(apólice nº
0PT1700SI03710920);
• Taxas de turismo e IVA.
NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não
indicados como incluídos.
MÍNIMO DE
20 PARTICIPANTES

Gardunha, numa paisagem em anfiteatro natural, onde poderá

descobrir o som da água que brota das fontes e o granito perpetuado
que ergue a aldeia e talha o casario, as calçadas e as praças,
enquadrando um património arquitetónico único. No final da visita
regresso por Portalegre, Estremoz, Évora e locais de fim de viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

NOTA
As visitas poderão estar sujeitas
a eventuais alterações ou
condicionamentos por causa da
pandemia Covid.

