
1ºDIA - LISBOA / 
CELORICO DA BEIRA / 

TORRE DE MONCORVO 
/ ALFÂNDEGA DA FÉ

Saída em hora e local 
a indicar em autocarro 

de turismo em direção 
a Celorico da Beira com 

paragens pelo caminho. 
Chegada e almoço. 

Continuação com uma visita 
panorâmica pela zona dos Lagos 

do Sabor, são 70 kms de água 
cristalina, desde a barragem do 

Baixo sabor até á foz do Azibo, 
com grandes lagos, ligados entre 

si por gargantas e penhascos, que 
formam um verdadeiro santuário da 

vida selvagem e oferecem aos visitantes 
um céu azul e um horizonte de cortar 

a respiração. Hoje faremos o caminho 
entre o Lago de Cilhades e o Santuário 
de São Lourenço. Passagem pelo centro 
da vila de Torre de Moncorvo, onde não 
passa desapercebida, a sua Igreja Matriz 
classificada como Património Nacional e 
considerada como o maior templo religioso 
da Província de Trás-os-Montes. Torre 
de Moncorvo faz parte do circuito das 
Amendoeiras em Flor, que atingem o seu 
esplendor nos meses de fevereiro e março. 
Continuação para Alfandega da Fé. A 1100 
metros de altitude, o Hotel & Spa Alfândega 
da Fé 4* ou similar proporciona vistas 
panorâmicas da Serra de Bornes e do Rio 
Douro. Possui uma piscina interior, sauna e 
banheira de hidromassagem, distribuição 
dos quartos, jantar e alojamento.

2ºDIA - ALFÂNDEGA DA FÉ / MIRANDA 
DO DOURO (CRUZEIRO DOURO 
INTERNACIONAL) / ALFÂNDEGA DA FÉ
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção 
a Miranda do Douro, situada na margem 
direita do Rio Douro, em plena fronteira 
com Espanha, num terreno montanhoso e 
árido, que possibilita magnificas paisagens, 
rodeada pelo inigualável Parque Natural 
do Douro Internacional. Com vestígios de 
presença humana desde tempos remotos, 

Miranda tem fortes raízes celtas e foi mesmo 
ocupada pelos Romanos. Com uma posição 
estratégica importante, fronteiriça com 
Espanha, foi uma importante localidade na 
Idade Média. Situada numa região árida e de 
difíceis acessos durante muitos anos, esta 
região soube preservar as suas tradições 
e modos de vida num mundo cada vez 
mais desenvolvido. Testemunho disso é a 
própria língua, o Mirandês património da 
região, que tem sobrevivido à passagem 
do tempo. Visita guiada ao Centro Histórico 
da cidade com entrada na Catedral e no 
Museu. Almoço em restaurante típico da 
cidade com a famosa Posta Mirandesa. 
Saída para a fronteira Luso espanhola 
de Miranda e embarque num magnifico 
cruzeiro de 1 hora na reserva Transfronteiriça 
da UNESCO “Meseta Ibérica”. Passeio pelo 
tramo vertical mais espetacular do Parque 
Natural do Douro Internacional e Arribes 
del Duero, desde Miranda até ao Pontão 
dos Contrabandistas. Durante o percurso 
os guias interpretam a geologia, fauna, 
flora e recursos etnográficos deste “Grande 
Canyon” europeu. Regresso ao hotel ao final 
do dia. Jantar e alojamento.

3ºDIA - ALFÂNDEGA DA FÉ / FREIXO 
DE ESPADA À CINTA / BARCA D’ALVA / 
ALMEIDA / LISBOA
Após o pequeno almoço, saída em direção 
ao Santuário de Santo Antão da Barca, onde 
teremos uma vista panorâmica do Lago dos 
Santuários. Seguimos para Freixo de Espada 
a Cinta, visita á igreja matriz, mandada 
edificar por D. Manuel I, a torre Heptagonal, 
designada pelos habitantes como Torre de 
Galo e o seu pelourinho também de estilo 
manuelino, entre outros. Sendo a Seda o 
ex-libris da Vila de Freixo, faremos uma 
visita ao seu Centro de artesanato. Visita ao 
Miradouro do Penedo Durão onde poderá 
desfrutar de uma incrível paisagem sobre 
as encostas cobertas de amendoeiras a cair 
sobre o Douro. Continuação até Barca D’Alva 
para apreciar as amendoeiras e partida para 
Almeida, onde será servido o almoço. No 
final, início da viagem de regresso a Lisboa 
onde chegaremos ao final do dia.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um guia oficial
durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo, com ar
condicionado para o percurso mencionado;
• 02 noites de alojamento e pequeno
almoço em hotel de 4* mencionado ou similar;
• 02 jantares no hotel com bebidas incluídas;
• 03 almoços, com bebidas incluídas;
• Passeio de barco no Douro Internacional;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19;
• Todos os impostos aplicáveis.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de
forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados
como extras;

DOURO E BEIRA ALTA

Celorico da Beira / Torre de 
Moncorvo / Alfândega da Fé / 
Miranda do Douro / Freixo de 
Espada à Cinta / Barca d’Alva

19 A 21 MARÇO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

495€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

115€

Lagos do Sabor, 
Cruzeiro Douro 
Internacional e 
Amendoeiras 
em Flor


