
1º DIA – LISBOA -  
PORTAS DE RODÃO - 

FUNDÃO
Saída de Lisboa com 

destino às Portas de 
Ródão onde realizaremos 

um cruzeiro de uma hora 
neste magnifico monumento 

natural. Posteriormente 
seguiremos em direção à Foz 

do Cobrão onde teremos o 
almoço no restaurante do mesmo 

nome. A viagem continuará até ao 
Fundão para alojamento e jantar no 

“Alambique de Ouro”.

2º DIA - FUNDÃO
Pequeno almoço no Hotel, dia 

integralmente livre para disfrutar das 
magnificas condições do hotel. Almoço 

no Restaurante Pierrot próximo do hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA -  FUNDÃO - BELMONTE - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para 
disfrutar das piscinas e locais aprazíveis 
do hotel. Ao meio dia saída em direção 
a Belmonte onde teremos o almoço no 
restaurante da Quinta da Amoreira ou 
similar. De tarde visita ao Museu dos 
Descobrimentos em Belmonte. Um espaço 
que pretende dar a conhecer a história do 
período de descobrimentos portugueses. 
O Museu que se encontra no Solar dos 
Cabrais (pertencia a família de Pedro 
Álvares Cabral), dispõe de salas interativas, 
para ajudar todo o público a entender a 
história que envolve os Descobrimentos 
e principalmente, o do Brasil. Num 
museu elaborado para abranger o mais 
variado público, existe espaço para filmes, 
animações, fotografias e até a réplica 
de uma cela para os escravos. Visitando 
o museu faz-se uma autêntica viagem 
pelos anos de descoberta marítima, onde 
a multimédia, tecnologia, acessibilidade 

e simplicidade na apresentação de 
informação são uma agradável realidade.

4º DIA – FUNDÃO - SORTELHA - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do Hotel. Ao meio dia saída 
em direção a Sortelha onde teremos o 
almoço no Restaurante Don Sancho. Após 
o almoço visitaremos a histórica Vila 
de Sortelha com o seu castelo erguido 
sobre um maciço granítico em posição 
dominante sobre o vale de Riba - Côa, 
área de passagem entre a Meseta Ibérica 
e a depressão da Cova da Beira, integra o 
conjunto da que é considerada uma das 
mais bem conservadas Aldeias Históricas 
da Beira Interior. Regresso ao Fundão 
para jantar e alojamento no Hotel.

5º DIA – FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do hotel. Ao meio dia saída 
para o almoço no Restaurante Pierrot. De 
seguida visita ao Centro de Interpretação 
– Moagem do Centeio, onde identificamos 
a herança moageira da cidade através 
do sistema mecanizado pertencente à 
antiga Fábrica de Moagem e às memórias 
presentes os antigos trabalhadores.

6º DIA – FUNDÃO - CASTELO NOVO - 
LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das condições do hotel. 
Ao meio dia saída em direção a Castelo 
Novo. Almoço no Restaurante o Lagarto 
seguido de pequena visita a esta Aldeia 
Histórica de Portugal. No final regresso a 
Lisboa e fim da viagem
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BEIRA BAIXA
COM VITOR CASUL

Mais do que um programa de turismo, 
pretendemos oferecer umas magnificas 
férias num Hotel espetacular onde 
sentimos que estamos a viver o ambiente 
idílico das caraíbas. Efetivamente o 
“Alambique de Ouro” proporciona aos 
seus utilizadores todas as condições 
que encontramos nos hotéis da 
paradisíaca costa centro americana, 
apenas falta o mar salgado e o calor 
húmido. Convidamo-lo a passar 
seis dias das suas férias connosco 
e seguramente no ano seguinte 
voltará e provavelmente com o 
resto da família.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por 
Acompanhamento Tryvel;
• Autocarro de turismo, de 49 lugares, com ar 
condicionado, para o percurso mencionado;
• Alojamento no hotel com pequeno almoço;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 11, COM BEBIDAS INCLUÍDAS;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, bagageiros, etc.);
• Gratificações a guias e motorista;

8 A 13 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

550€

135€

FÉRIAS MAGNIFICAS NAS
 “Caraíbas da Beira”


