
     
 
 
 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            

          
               
               
               

        
        
  
  
  
  

         

       
 

 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 180,00 
Em quarto Individual 210,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 120,00 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
07h30 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h45 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
08h00 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

NÃO INCLUI: 

Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- 1 Pequeno-almoço 
- 1 Almoço Regional 
- 1  Almoço Buffet 
- 1 Jantar Buffet 
- Animação musical no Jantar de S. Martinho  
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Visita à Feira Nacional do Cavalo 
- Visita à Vila de Oleiros 
- Guia local na visita a Oleiros 
- Visita livre a Coimbra 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 

- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

Madrid 

 14 e 15 Novembro 2020 

2020 

Sábado – Guimarães / Tomar / Golegã / Soure 
Partida por A7, Porto, Santa Maria da Feira (pausa) e continuação por Condeixa em direcção a 
Tomar. Breve visita pedonal ao centro histórico da cidade templária. Almoço buffet. Chegada à 
Golegã, terra de monarcas e de republicanos , considerada por muitos a capital do Cavalo. Tarde 
livre para podermos participar na mais importante e mais castiça de todas as feiras, a Feira 
Nacional do Cavalo ou Feira de S. Martinho onde podemos assistir ao desfile de carruagens e 
do puro-sangue lusitano. Todos os anos, centenas de milhares de visitantes afluem até à vila 
para assistir e participar neste evento. Além dos cavalos, a animação castiça é parte do encontro 
desta festa, com castanhas assadas, água-pé e muitas tasquinhas. Prosseguimos para Soure. 
Instalação em hotel 4*. Jantar de S. Martinho com música ao vivo para dançar. E para 
completar a festa, não faltarão a jeropiga e as sempre apetecidas castanhas assadas. 
Alojamento.  

 

Domingo – Soure / Aldeia de Roqueiro / Guimarães 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direcção à região do Pinhal Interior Sul para visita 
guiada a Oleiros, cujo património histórico e religioso, revela testemunhos desde os tempos 
medievos. Projecção de filme sobre este território. Continuação do passeio até à aldeia de 
Roqueiro. Na “Adega dos Apalaches”, junto ao forno de lenha, iremos saborear o presunto na 
tábua, o queijo do azeite e os petiscos acompanhados por vinho “Callum”, enquanto 
participamos na fase final de confecção do Cabrito Estonado, cujo ritual de preparação o torna 
uma iguaria única e emblemática de Oleiros. Mantendo a tradição, brindamos com uma 
Aguardente de Medronho. Partida para Coimbra com paragem junto ao Largo da Portagem, 
mesmo ao lado do rio Mondego. Tempo livre para um passeio a pé na baixa da cidade dos 
Doutores. Vale a pena passear por estas ruas estreitas cheias de vida, onde se encontram muitas 
lojas, praças, igrejas e óptimas pastelarias. Em hora a combinar localmente damos início à 
viagem de regresso por Mealhada, Porto e Guimarães. Chegada prevista às 20h30. FIM DOS 

NOSSOS SERVIÇOS. 

LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA 



      Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431 Guimarães 
Telf. 253 554 504/5     Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 

                                email: geral@guimaraesviagens.com 
website: www.guimaraesviagens.com 

            RNAVT 2670  -  Grupo GEA 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 80,00€ por pessoa. 
- O restante pagamento deverá ser efectuado até 10 dias antes do início do serviço. 
- Em situações excepcionais, o cliente poderá efectuar o depósito num prazo máximo de 3 dias a contar da data da inscrição, mas  
  nesse sentido, deverá avisar a agência das suas intenções. 
  A GUIMARÃES VIAGENS reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições  
  acima mencionadas.   
  Não dispensa consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido . 

 

mailto:geral@guimaraesviagens.com
http://www.guimaraesviagens.com/

