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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

930€

170€

1º DIA – LISBOA / GUARDA / 
PODENCE / BRAGANÇA

07h00 – Encontro dos viajantes 
à partida de Lisboa em Sete Rios 

(defronte da entrada principal do 
Jardim Zoológico).

07h15 – Partida de autocarro para 
a Guarda, com paragem numa área 

de serviço.
Almoço na Guarda seguida de 
visita ao centro histórico da cidade. 
Continuação rumo a Podence, no 
concelho de Macedo de Cavaleiros, 
com aparecimento dos caretos. 
Conclusão da viagem até Bragança. 
Check in na Pousada de Bragança 
4****. Jantar e alojamento.

2º DIA – BRAGANÇA / RIO DE ONOR / 
PARQUE NATURAL DE MONTESINHO 
/ VINHAIS / BRAGANÇA
Visita do centro histórico de Bragança, 
incluindo o castelo e Torre de 
Menagem, pelourinho e Museu Ibérico 
da Máscara e do Traje. Partida de 
autocarro para visita de Rio de Onor 
e o Parque Natural de Montesinho. 
Almoço. Visita a Vinhais. Regresso a 
Bragança. Jantar e alojamento.

3º DIA – BRAGANÇA / ALCANIZES / 
MIRANDA DO DOURO
Saída de manhã com passagem por 
Alcanizes, em Espanha, onde foi 
assinado em 1297 o tratado fronteiriço 
que ainda hoje está em vigor. Reentrada 
em Portugal e chegada a Miranda 
do Douro, onde se almoça. Visita de 
Miranda do Douro, incluindo o castelo, 
a catedral e a igreja da Misericórdia. 
Participação em Cruzeiro Fluvial 
Douro Internacional. Check-in no Hotel 
Parador Santa Catarina 4****. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – MIRANDA DO DOURO / 
FREIXO DE ESPADA À CINTA / BARCA 
D’ALVA / ALMEIDA / LISBOA
De manhã partida para visitar Freixo 
de Espada à Cinta, onde se visitará a 
antiga torre do castelo e a Igreja matriz. 
Segue-se para sul, ao longo do Douro 
até Barca D’Alva, prosseguindo para 
Almeida. Almoço nesta vila. Regresso 
para Lisboa com paragem numa área 
de serviço.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa;
• Acompanhamento por responsável Tryvel;
3 noites de alojamento nos hoteis mencionados 
ou similares;
• Refeições com bebidas incluídas conforme o 
programa;
• Todos os transportes conforme o programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Portugal tem a mais antiga fronteira do 
mundo, através do Tratado de Alcanizes, 
de 1297, que, grosso modo, continua em 
vigor. Linha demarcadora, que encerrou 
dentro de si um povo com uma só 
língua disperso por um território 
diversificado. A sua estabilidade muito 
contribuiu para que Portugal fosse 
o primeiro estado europeu onde se 
manifestaram sentimentos claros 
de nacionalidade. A Tryvel, o CNC 
e o CHAM vão à procura dos sinais 
dessa fronteira centenária.

BRAGANÇA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

O nosso mais recente projeto de viagens 
com História, Património e Memória, 
resultante da parceria entre o prestígio 
do CNC - Centro Nacional de Cultura, o 
conhecimento científico do CHAM - Centro 
de Humanidades da Universidade Nova, e a 
excelência da TRYVEL - Groups & Incentives.

Mais Antiga
Fronteira
Distrito de 
Bragança


