
1º DIA – LISBOA / 
BRAGA

Encontro em Sete 
Rios – frente ao 

Portão principal do 
Jardim Zoológico e 

partida pelas 08h00, 
com destino a Braga 

com passagem pelo 
Porto. Paragens técnicas no 

trajeto. Chegada, à Cidade 
dos Arcebispos para almoço 

no Restaurante “Expositor do 
Migaitas”. Subida no ascensor 

do Bom Jesus (com um sistema 
ecológico de deslocação pois 

apenas é utilizada a água), visita 
ao Santuário, continuamos a subida 

até ao Sameiro. Visita e descida até 
ao centro da cidade. Tempo livre. 

Check inn no Hotel Meliá Braga 5 * o 
melhor da cidade.

2º DIA – BRAGA / PONTE DA BARCA 
/ PONTE DE LIMA / BRAGA
Pequeno almoço no hotel. Saída em 
direção ao Mosteiro de São Martinho 
de Tibães também referido como 
Mosteiro de Tibães, localizado na 
freguesia de Mire de Tibães, o conjunto 
engloba a Igreja e cruzeiro de Tibães. 
Foi fundado no século XI e ocupado 
pela ordem Beneditina (século XII, 
tornando-se em casa-mãe desta 
Ordem no século XVI). Encontra-se 
classificado como Imóvel de Interesse 
Público desde 1944. Continuação 
da viagem até Ponte de Lima para 
uma pequena visita. Almoço de 
cabrito no “Restaurante Varanda do 
Lima”. Após o almoço, visitaremos o 
Museu dos Terceiros que se encontra 
instalado em duas casas religiosas 
associadas à Ordem Franciscana: o 
extinto Convento de Santo António 
dos Capuchos e o edifício da Ordem 

Terceira de São Francisco. A igreja 
conventual apresenta alguns vestígios 
do período inicial, mas recebeu 
importantes modificações entre os 
séculos XVII e XIX, sobretudo a nível 
do recheio. A Igreja da Ordem Terceira, 
edificada entre 1745-1747, foi recheada 
nas décadas seguintes com retábulos, 
púlpitos e sanefas de desenho rococó. 
Mais tarde, nos inícios do século XIX, 
foram acrescentados o cadeiral e 
o órgão de tubos, ambos de feição 
neoclássica. O museu foi constituído 
na década de 70 do século XX, com a 
criação do Instituto Limiano – Museu 
dos Terceiros sendo uma referência na 
arte sacra do norte do país. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – BRAGA / BARRAGEM DA 
CANIÇADA / TERRAS DO BOURO / 
LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Saída em 
direção á Barragem da Caniçada 
passando pelo miradouro da Pousada 
de S. Bento. Desceremos até à albufeira 
e iniciaremos aí um magnifico passeio 
de barco de cerca de 1h30 no barco 
que assegura passeios turísticos na 
Albufeira da Caniçada, em Terras de 
Bouro, com paragem “obrigatória” 
frente à casa de Cristiano Ronaldo. 
Subiremos, depois a S. Bento da 
Porta Aberta onde poderemos visitar 
os dois santuários o novo e o velho. 
Continuação para o meio das terras 
do Bouro e almoço no Restaurante 
Abadia. Após o almoço regressaremos 
a Lisboa onde a chegada está prevista 
para as 20h00.
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PROGRAMA INCLUI:
• Viagem em autocarro de grande turismo;
• Acompanhante Tryvel durante toda a 
viagem;
• Alojamento no Hotel Meliá Braga 5 *****;
• Refeições conforme indicado no 
programa (Pensão completa);
• Visitas conforme indicado no programa;
• Bebidas às refeições;
• Seguro de viagem.

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

30 MARÇO A 01 ABRIL 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

280€

100€

BRAGA
COM VITOR CASUL

BRAGA / PONTE DA BARCA / 
PONTE DE LIMA / BARRAGEM DA 
CANIÇADA / TERRAS DO BOURO 

Páscoa
no Minho


