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1º DIA – LISBOA / BRA-
GA / RUIVÃES / CHAVES

Em hora e local a combi-
nar partida de Lisboa em 

autocarro de turismo com 
destino a Braga. Paragem 

técnica durante o percurso. 
Ao chegar a Braga, almoço no 

restaurante Solar do Paço ou si-
milar. De tarde saída em direção 

a Cabril, destino Ruivães e visita 
da Ponte de Misarela, um lugar 

fascinante e mágico com uma len-
da sui generis:…. Como era costume 

em tempos idos, qualquer obra que 
extravasasse as capacidades humanas 

era obra do diabo. A velha ponte de Mi-
sarela, não escapou a esse destino e a sua 

construção estará irremediavelmente ligada 
a um homem que entrega a alma a Belzebu. 

No local e a julgar pelas escarpas que ladeiam 
a ponte, esta lenda fica bem real. Ponte roma-
no-medieval foi, também, palco de um comba-
te entre as tropas francesas que retiravam do 
Porto no final da II invasão francesa, e milicia-
nos locais, no ano de 1809. Tempo para fotos e 
disfrutar da paisagem. 
Continuação para Chaves onde chegaremos ao 
final da tarde. Check-in e instalação no Hotel 
Forte de São Francisco**** ou similar. Tempo 
livre.
Á noite, jantar no hotel e alojamento. 

2º DIA – CHAVES / MONTALEGRE / PITÕES 
DA JÚNIAS / TOURÉM / PAREDES DO RIO / 
CHAVES

Pequeno-almoço no hotel. 
Saída para Montalegre. Visita do centro histó-
rico assim como um dos polos do ecomuseu 
do Barroso. Oportunidade para café a meio da 
manhã com a iguaria de pão com mel local. 
Continuaremos para Pitões das Júnias, capital 
do turismo Barrosão. A localização no extremo 
norte de Portugal, os seus invernos inóspitos e 
a consequente emigração, contribuíram para 
que a aldeia conservasse uma população mí-
nima e envelhecida assim como o seu aspeto 
medieval. As construções de pedra e a beleza 

natural fizeram com que no inicio da década de 
90 do séc. XX, se transformasse na meca do 
turismo ecológico. Visita do EcoMuseu de Bar-
roso. Espaço museológico interessantíssimo, 
foi criado nas aldeias e está instalado na antiga 
“corte do Boi”. Neste espaço estão vincadas as 
atividades mais marcantes da região como a 
pastorícia e a tecelagem, entre outros aspetos 
etnográficos. Almoço no restaurante Casa do 
Preto ou similar. Continuação para Tourém. Esta 
localidade nas margens da barragem do rio Sa-
las era o Terminus do “caminho privilegiado”: o 
caminho do contrabando entre Portugal e Es-
panha através do Couto Misto. Visita da aldeia 
e do EcoMuseu de Paredes do Rio. Regresso a 
Chaves e ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

3º DIA – CHAVES / BARRAGEM DO ALTO BAR-
RAGÃO / BOTICAS / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel e check-out. 
Saída com destino á Albufeira da Barragem do 
Alto Rabagão – Pisões. Chegada e panorâmi-
ca, com destaque para a paisagem lindíssima. 
Continuação para Boticas. A localidade é ce-
lebre pela gastronomia nomeadamente pela 
carne – vitela Barrosã, mas também pelo “vi-
nho dos mortos”, que conseguiu esta designa-
ção desde os tempos das invasões francesas. 
Diz a lenda que no ano de 1809 a população 
assustada com o saque das tropas francesas, 
enterraram os seus bens mais preciosos entre 
eles o vinho. Passado anos ao desenterrarem 
comprovaram que o vinho esta um verdadeiro 
“néctar dos Deuses”… ainda hoje se enterram 
garrafas de vinho. Chegada e visita. Destaque 
para a igreja Paroquial do séc. XIX e o impres-
sionante “Guerreiro Calaico ou Castrejo”, um 
monólito antropomórfico esculpido no Castelo 
de Lesenho. Tempo ainda para visitar o Centro 
de Artes de Nadir Afonso e da Adega do Vinho 
dos Mortos, com prova de vinhos. Após almoço 
no restaurante Rio Beça ou similar, na localida-
de de Carreira de Lebre, continuação para Lis-
boa onde chegaremos ao inicio da noite. 
Fim da nossa viagem por estas terras “míticas e 
mágicas do Barroso”.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento personalizado por representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo conforme indicado no 
itinerário | programa;
• WI-FI no autocarro;
• Entradas em: Centro de Artes Nadir Afonso; 
• EcoMuseu do Barroso; Pitães da Junia; Tourém e Paredes 
do Rio;
• 2 noites de alojamento no Hotel Forte de São Francisco**** 
ou similar em quartos standard na modalidade de alojamento 
e pequeno-almoço;
• Almoços e jantares nos restaurantes informados no 
programa | itinerário ou similares. Menus pré-definidos e 
incluindo bebidas * - A quantidade e a tipologia das bebidas 
é da responsabilidade de cada restaurante e será informado 
posteriormente;
• Taxas de serviço e IVA;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem;
• Seguro de assistência em viagem * - O seguro normal e 
obrigatório; não cobre COVID-19 ;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA; 
• Kit Covid p|pessoa *  - Composto por Gel, máscara e luvas;
• Auriculares.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras|  despesas de carácter pessoal, tais como 
telefonemas, passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no 
presente programa:
• Gratificações.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de alojamento e disponibilidade de todos os 
fornecedores envolvidos no programa. Não estão reservados quaisquer 
serviços informados no itinerário. Assim, 
os preços são sempre a reconfirmar. 

Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão válido.

14 A 16 Maio 2021
MÍNIMO 20 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

590€

110€

PORTUGAL


