
1ºDIA - 02 JULHO 
(SEG.) – LISBOA / 

PORTAS DE RODÃO 
/ ALPEDRINHA/ 

CASTELO NOVO / 
FUNDÃO

Partida d Lisboa em direção 
a Vila Velha de Rodão, 

situada num local de grande 
beleza natural, como é visível 

do seu Castelo e das fantásticas 
Portas de Ródão, provavelmente 

o local mais interessante do 
concelho, de onde se avistam 

panoramas maravilhosos e que 
visitaremos num magnifico passeio 

de barco. Almoço e partida para a 
Aldeia Histórica de Castelo Novo é a 

nossa primeira anfitriã pelas aldeias 
com história e feitas de granito. Em plena 

alma da Serra da Gardunha, descobrimos 
Castelo Novo! Aqui, tudo nos inspira e 
nos envolve numa descoberta morosa e 
deleitosa pelas estórias presentes. Dos 
solares, às fontes, às praças, às capelas 
e ao altivo Castelo tudo é talhado a 
granito, notáveis elementos que formam 
um património arquitetónico único. Ao 
ritmo da água, que brota das fontes e que 
percorre as labirínticas levadas, somos 
atraídos a descobrir cada pedaço da sua 
história. Cada edifício conta a sua vivência 
e transporta-nos para tempos fascinantes. 
O granito leva-nos até à Vila de Alpedrinha 
conseguimos desde logo respirar história. 
Guiamo-nos por pequenas ruas de calçada 
granítica que nos levam a cada ponto de 
interesse da vila. Os solares, as capelas e 
igrejas, os antigos paços do concelho são 
exemplo da importância da Vila noutros 
tempos. Alpedrinha foi outrora concelho 
e tal apercebe-se a cada passo que 
damos na sua descoberta. Mas, quando 
pensávamos que já nada nos poderia 
surpreender, num local quase secreto, 
deparamo-nos com a encenação perfeita 

entre a majestosa Fonte de D. João V e 
a grandiosidade do Palácio do Picadeiro. 
Partida em direção ao Fundão. Alojamento 
no Hotel Alambique de Ouro 4****, saída 
para jantar em restaurante local. Regresso 
ao hotel e alojamento.

2ºDIA - 03 JULHO (TER.) – FUNDÃO / 
LISBOA
Após o pequeno almoço, é tempo de 
Cerejas! É tempo de provar os doces 
rubis em pleno pomar! Chegamos ao 
pomar e é-nos contada toda a história 
do aparecimento da cereja no Fundão, 
os seus benefícios para a saúde e as suas 
utilidades culinária. Com esta informação 
aguçam-nos ainda mais a vontade de 
comer e comer cerejas! Por isso se diz 
que as cerejas são como as conversas. 
Visitaremos de seguida o Centro Histórico 
do Fundão. Na rua da Cale descobrimos 
o património judaica perpetuado no 
granito das ombreias das portas. Viajamos 
no tempo na visita o premiado Museu 
Arqueológico José Alves Monteiro 
indo da pré-história à romanização. 
Continuamos a desvendar o carácter da 
cidade, deslindando a história em cada um 
dos pontos de interesse, e percebemos 
a identidade da localidade definido na 
antiga real Fábrica dos Lanifícios, hoje, 
Edifício da Câmara Municipal, no casino 
Fundanense ou nos muitos solares que 
marcam o centro histórico. Terminamos 
a visita no Centro de Interpretação - 
Moagem do Centeio, onde identificamos 
a herança moageira da cidade através 
do sistema mecanizado pertencente à 
antiga Fábrica de Moagem e às memórias 
presentes dos antigos trabalhadores. 
Almoço em restaurante local. Em hora a 
combinar saída em direção a Lisboa com 
paragens pelo caminho. Chegada ao final 
do dia.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante 
Tryvel durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo, de 51 lugares, 
com ar condicionado para o percurso 
mencionado;
• 01 noite de alojamento e pequeno almoço 
em hotel de 4 *;
• 01 jantar em restaurante local com 
bebidas incluídas;
• 02 almoços, com bebidas incluídas;
• Visitas e entradas orientadas por guia 
local da região;
• Passeio de barco às Portas de Rodão;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de carácter particular 
designados como extras;

02 E 03 JULHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

180€

15€

Festa da Cereja
Fundão

FUNDÃO
COM VITOR CASUL

PORTAS DE RODÃO / 
ALPEDRINHA/ CASTELO NOVO / 
FUNDÃO


