
NA ROTA DOS GAMAS

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 na Pousada do Alvito;
• 01 jantar na Pousada com bebidas incluídas;
• Grupo Coral de Cante Alentejano para animar 
o jantar;
• 02 almoços, com bebidas incluídas;
• Seguro Multiviagens MIP 1500€;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit Higiene e Segurança Covid 19.

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

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

29 e 30 JUNHO 2021

LISBOA 
com Vitor Casul

MÍNIMO 30 PESSOAS

Com esta viagem vamos ao encontro da Vila onde viveu Vasco da Gama e os seus 
descendentes e herdeiros da Casa da Vidigueira a qual fazia parte do condado, 
compreendido pela Vidigueira e Vila de Frades. Por carta régia de 29 de dezem-
bro de 1519, o rei D. Manuel concedeu a Vasco da Gama o título de Conde da 
Vidigueira, com todas as honras, direitos e privilégios, tendo o Almirante pas-
sado a residir aqui com a família até à data da partida para a sua última viagem 
à Índia, onde veio a falecer em 1524, na cidade de Cochim.
Aqui viveu e escreveu Fialho de Almeida “O País das Uvas”, obra literária que 
tão bem ilustra a história da vida no Alentejo. A Rota tem como objetivo 

da Vidigueira, dando a conhecer ao público os vários locais e monumen-
tos que testemunham a sua permanência nesta vila, bem como dos 
seus descendentes.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

(máximo de 2 quartos)

205€

65€

1ºDia - LISBOA / 
VIDIGUEIRA / ALVITO

Encontro pelas 07h30 junto 
à entrada principal da 

Gulbenkian e saída pelas 
07h45 em direção à Vidigueira 

pela A6 e N18. Chegada, e início 
da visita guiada junto à Igreja da 

Misericórdia. A rota do Condado 
dos Gamas, terá a seguinte 

sequência: Torre do Relógio, Bica da 
Cascata, Torre de Menagem. Após 

esta visita faremos um almoço típico 
em restaurante. De tarde continuare-

mos com visita a Museu Municipal da 
Vidigueira e Ermida de S. Rafael. Continu-

amos para a Vila Romana S. Cucufate e 
acabamos com uma visita a uma Adega de 

Vinho da Talha. Terminada a Rota seguire-
mos para a Pousada Histórica do Alvito. 
Jantar e alojamento.

2ºDia - ALVITO / VILA NOVA DE BARONIA/ 
LISBOA
Pequeno-almoço na Pousada e visita guiada à 
mesma. Visita à Igreja Matriz, com passagem 
por parte do itinerário Manuelino. Viagem até 
Vila Nova da Baronia onde será servido o 
almoço. Após a refeição, visita à Igreja Matriz 
e à Ermida de S. Neutel. Terminaremos as 
nossas visitas na Barragem de Odivelas que 
foi construída em 1972, sendo uma das 
maiores barragens da região. Regresso a 
Lisboa, ao final do dia.


