
1º DIA – LISBOA 
/ ALCONGOSTA / 

CASTELO NOVO / 
FUNDÃO / LISBOA

08h00 Inicio da 
viagem em Sete Rios 

em frente ao Portão 
principal do Jardim 

Zoológico, com destino 
ao Fundão. Paragem 

pelo caminho. Às 11H15 
Chegada a Alcongosta onde 

iniciaremos uma viagem 
deslumbrante pela Serra da 

Gardunha em comboio turístico 
para admirar as cerejeiras em 

flor. É o início da Primavera 
que permite um dos cenários 
mais maravilhosos da natureza. 
Milhares de cerejeiras (milhões de 
pétalas) ganham tons de branco 
num admirável manto alvo que 
ornamenta toda a Gardunha. Está 
garantida uma paisagem de cortar 
a respiração e que os tryvelers 
vão guardar para sempre na sua 
memória de viajantes. No final do 
trajeto seguiremos até à Aldeia 
Histórica de Castelo Novo por 
estrada panorâmica para uma vez 
mais poder observar as cerejeiras 
em flor. Chegada a Castelo Novo e 
inicio de uma caminhada por esta 
Vila Histórica ao ritmo da água 
fresca que corre na levada. O grupo 
percorrerá cada rua e descobrirá as 
capelas, os solares, os chafarizes, 
a igreja e lá no cimo o imponente 
castelo. Castelo Novo é um tesouro 

que permanece intacto à espera de 
ser vivido, guardando memórias 
que o vento ainda hoje nos sussurra. 
Será uma visita mágica, curta mas 
irrecusável a esta Aldeia Histórica! 
Almoço no Restaurante “O 
Lagarto”. Seguiremos depois para o 
Fundão onde visitaremos o Centro 
Histórico da Cidade com entrada no 
Centro de Interpretação Moagem 
do Centeio, onde será identificada 
a herança moageira da cidade 
através do sistema mecanizado 
pertencente à antiga Fábrica de 
Moagem e às memórias presentes 
dos antigos trabalhadores. O 
grupo subirá depois para o centro 
histórico onde descobrirá solares 
e palacetes, pequenas lojas cheias 
de memória e a herança judaica 
marcada nas ombreiras das portas. 
Consideramos obrigatória a visita 
ao premiado Museu Arqueológico 
José Alves Monteiro, onde 
recuaremos milhares de anos, 
numa viagem entre a pré-história e 
a romanização. Regresso a Lisboa 
onde a chegada está prevista para 
as 21h00. Esta viagem pretende 
ser uma preparação para a grande 
viagem que se irá realizar de 8 a 10 
de junho para participar na Festa 
da Cereja no Fundão.
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PROGRAMA INCLUI:
• Viagem de autocarro de turismo;
• Passeio de comboio turístico na Serra da 
Gardunha;
• Visitas indicadas e entradas conforme 
programa, com guias locais;
• Acompanhamento de responsável Tryvel;
• Almoço com bebidas incluídas;
• Seguro de viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não estiver mencionado 
como incluído.
• Despesas de carácter particular 
designados como extras;

07 ABRIL 2018

 PREÇO P/PESSOA 60€

Cerejeiras
em Flor

CASTELO BRANCO
COM VITOR CASUL

A Tryvel pretende disponibilizar aos seus 
tryvelers uma viagem encantadora onde 
os participantes vão deliciar-se não 
só com imagens deslumbrantes das 
cerejeiras em flor, como inclusive vão ter 
a oportunidade de apreciar a primeira 
fase do nascimento do precioso fruto 
que carinhosamente designamos de 
“rubís”.


