
1º DIA – LISBOA / 
CASTRO VERDE / 

MÉRTOLA
Em hora a combinar, 

saída de Sete Rios em 
autocarro privado de 

turismo em direção a Castro 
Verde com paragens técnicas 

pelo caminho. Castro Verde é 
uma lindíssima e histórica vila 

Alentejana, sede de concelho, 
situada no coração do chamado 

“Campo Branco”, por entre as 
planícies do Alentejo que encostam 

à serra do Caldeirão. A sua essência é 
maioritariamente rural, e assim se tem 

mantido ao longo dos séculos, com 
campos cultivados e de pastagens a 

perder de vista, e antigas explorações de 
minérios que ajudaram a fixar populações 

desde cedo. O fervor religioso de Castro 
Verde está presente nos seus importantes 

monumentos, como é visível na Basílica Real 
ou Igreja Matriz do século XVI, a Igreja das 
Chagas do Salvador (século. XVII), a Capela 
da Misericórdia e os muitos templos que se 
podem encontrar nas redondezas da vila. Vila 
bem Alentejana, conserva nas suas tradições 
parte da sua essência, como se pode observar 
nas suas peças típicas artesanais, como 
trabalhos de tecelagem, buínho e cerâmica. 
Almoço em restaurante. Saída em direção a 
Mértola. Vila do Baixo Alentejo, sede de um dos 
maiores municípios do País, Mértola é um local 
histórico de rara beleza natural e patrimonial, 
que importa conhecer. Passeando pelas ruas 
de Mértola repara-se na sua rica história, num 
local com vestígios de presença humana que 
remontam ao Neolítico, tendo passado por aqui 
Fenícios (que criaram um importante porto 
comercial), Romanos, Visigodos e, deixando 
uma marca bem forte, os Mouros. Situada 
numa zona abençoada pela natureza, na 
margem do Rio Guadiana, desde cedo Mértola 
utilizou o melhor que o rio tem para oferecer. 
Palco de alimento, comunicação e troca de 
bens, e até de defesa nacional. Apelidada de 
Myrtilis Iulia (ou Mirtylis Iulia) pelos Romanos, 
e de Mārtulah pelos Muçulmanos, hoje alberga 
o maior Museu Islâmico da Europa a exibir 
exclusivamente peças de arte Islâmica. Com 
a adoção do catolicismo pelos romanos, os 
cidadãos de Mértola acompanharam os sinais 
de mudança, sendo testemunho os vestígios 
arqueológicos representativos de locais de 

culto e enterramento na cidade, como é visível 
nas Basílicas Paleocristãs do Rossio do Carmo e 
da Alcáçova.Toda a Vila denota este Património 
histórico, marco da importância desta 
localidade ao longo dos séculos, encimada pelo 
seu bonito Castelo, e agrupada hoje em dia por 
diversos núcleos que melhor a dão a conhecer, 
como o Núcleo da Ermida e Necrópole de S. 
Sebastião, o de Arte Sacra, na antiga Igreja 
da Misericórdia, ou mesmo o de Artesanato, 
a Basílica Paleocristã, a Casa Romana ou a 
Igreja Matriz, antiga mesquita do Século XII, 
tendo a sua construção incorporado elementos 
de construções anteriores, nomeadamente 
de época romana. Chegada ao Hotel Museu 
3*. Distribuição dos quartos e resto de tarde 
livre para passearem pelo Festival Islâmico de 
Mértola que se realiza apenas de 2 em 2 anos. 
A Mértola islâmica dos dias do Festival enche-
se de uma mistura de sonoridades de cá e de 
lá, do outro lado do mediterrâneo. No “souk”, 
os cabedais, as djellabas, o incenso, o sândalo, 
o chá de menta, as especiarias e a mistura 
de vozes árabes e lusitanas dão cor, aroma e 
melodia especial às ruas cobertas de tecidos; 
refúgio perfeito para a luz do sol. Jantar livre. 
Alojamento no hotel.

2º DIA – MÉRTOLA / ALCOUTIM / VILA REAL 
DE STO ANTÓNIO / LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída em direção a 
Alcoutim. Embarque num passeio de barco 
que nos leva de Alcoutim a Vila Real de Santo 
António rio abaixo entre Portugal e Espanha, 
onde poderá desfrutar da beleza natural 
do Guadiana e das suas aldeias ribeirinhas. 
Chegada a Vila Real de Santo António situado 
na extremidade mais a Este do Algarve e 
fazendo fronteira com Espanha, é acima de tudo 
um grande centro de comércio. Uma atividade 
intensa de turistas, paralela a uma procura às 
imensas lojas existentes em Vila Real, torna a 
cidade num local bastante movimentado. Uma 
simpática marina traz ainda mais visitantes. A 
Ria Formosa, tal como a intensa serra algarvia, 
são também procuradas por turistas adeptos 
de uma rica fauna e flora, de um espirito de 
aventura que em Vila Real reúne todas as 
exigências. Almoço em restaurante. Em hora 
a combinar regresso a Lisboa com paragens 
técnicas pelo caminho.
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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;
• 01 noite de alojamento e pequeno almoço 
no Hotel Museu 3***;
• 02 almoços;
• Descida do Guadiana em barco privado;
• 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;
• Gratificações a motoristas.

MÉRTOLA
COM VITOR CASUL

Castro Verde / Mértola / Alcoutim / 
Vila Real de Sto António

16 E 17 MAIO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

180€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

30€

Festival Islâmico
de Mértola e 
Passeio de barco 
no Guadiana


