
1º DIA – LISBOA / CASTELO 
BRANCO

08h30 – Saída de Sete Rios 
(frente ao Jardim Zoológico) em 

autocarro de turismo até Vila Velha 
de Rodão. Passeio de barco no Tejo 

para admirar o Monumento Natural 
(Portas de Ródão) com almoço a 

bordo. Continuação até Castelo Branco. 
Chegada e início da visita de cidade com 

guia local, destacando o Jardim do Paço 
Episcopal que é um dos exemplos mais 

originais do Barroco em Portugal. Foi o Bispo 
da Guarda, D. João de Mendonça (1711-1736) 

que encomendou e provavelmente orientou as 
obras do Jardim. Este formoso jardim barroco, 

em forma retangular, é dominado por balcões 
e varandas com guardas de ferro e balaústres 

de cantaria. Dispõe de cinco lagos, com bordos 
trabalhados, nos quais estão montados jogos de 

água. Visita ao Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior, criado em 1910 pelo arqueólogo de quem 

recebeu o nome, assume como missão “o estudo e a 
investigação, a recolha, a documentação, a conservação, 

a interpretação, a exposição e a divulgação do património 
cultural (coleções de Arqueologia e de Têxteis). A visita 

terminará no Hotel Tryp Colina do Castelo 4 * onde 
efetuaremos o check inn. Jantar e alojamento. Após o jantar 
haverá animação musical ao vivo no Lounge do hotel.

2º DIA – CASTELO BRANCO / CASTELO NOVO
Pequeno almoço buffet. Saída para visita de meio dia a 
Castelo Novo cujos vestígios arqueológicos conhecidos 
sugerem uma ocupação humana do território provavelmente 
desde o calcolítico, projetando-se num crescimento de 
testemunhos que se referem às idades do Bronze e do Ferro 
e se consolidam na colonização romana. Destacaremos a 
Lagareta (lagariça) construção provável (séculos VII e VIII); 
Igreja Matriz de Castelo Novo: embora remonte ao período 
medieval, foi totalmente remodelada no século XVIII e possui 
no seu interior elementos do estilo barroco e simbologia 
do caminho de Santiago); Igreja da Misericórdia de Castelo 
Novo: construção do século XVIII. Capela de Santo António 
de Castelo Novo de construção medieval; Pelourinho junto 
do edifício quinhentista dos antigos Paços do Concelho de 
construção Manuelino; Chafariz da Bica de estilo barroco, 
com a pedra de armas de D. João V e uma Janela manuelina. 
Seguiremos depois para a Herdade do Regato onde será 
serviço o almoço. Regresso à cidade de Castelo Branco 
pelas 16h00 com tempo livre para usufruir do hotel ou para 
passeios a gosto pessoal. 19h30 – Inicio do programa de fim 
de ano com um welcome drink no lounge do Hotel. 20h30 
– jantar de gala com uma ementa tradicionalmente rica em 
sabores e qualidade, com música ao vivo. 00h00 – Boas 
vindas ao ANO NOVO com passas e Champanhe. 01h30 – 
Ceia de Ano novo e alojamento.

3º DIA – CASTELO BRANCO / LISBOA
Pequeno almoço buffet. Manhã livre para usufruir do hotel. 
Pelas 11h30 visita ao Castelo para admirar o magnifico 
panorama que dali se avista. Regresso ao Hotel para o 
almoço buffet de Ano Novo. A meio da tarde e em hora a 
combinar, saída e regresso a Lisboa com uma paragem no 
Castelo de Almourol.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante 
Tryvel durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado 
para o percurso mencionado;
• 02 noites de alojamento e pequeno almoço 
buffet no Hotel Tryp Colina do Castelo 4*;
• 02 jantares Buffet, com bebidas incluídas 
(águas, vinho branco e tinto, refrigerantes e 
café);
• 01 almoços em restaurante, com bebidas 
incluídas (águas, vinho branco e tinto, 
refrigerantes e café);
• Passeio de barco de 2 horas nas Portas Rodão, 
com almoço a bordo e bebidas incluídas
• 01 ceia de Fim de Ano;
• 01 almoço buffet de ANO NOVO;
• Visita de cidade com guia profissional;
• 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;

30 DE DEZEMBRO DE 2018 A 
01 DE JANEIRO DE 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

460€

90€

ESPECIAL
REVEILLON

*****

VIAGEM 
Reveillon em

Castelo Branco

CASTELO BRANCO
COM VITOR CASUL


