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                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
07h15 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h30 – GUIMARÃES     – Hotel Íbis 
07h45 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 40 participantes) 

Em  quarto duplo 180,00 

Em quarto Individual 205,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 120,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- Circuito das Amendoeiras Floridas 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços regionais 
- 1 Jantar Buffet 
- Animação musical no Jantar de Sábado 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Visita ao Museu do Queijo c/provas e bebida 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência G.V. durante toda a viagem 

- Seguro Multiviagens 

- IVA à taxa em vigor 

1º. Dia – Guimarães / Mirandela / Penamacor 
Partida por Amarante até Vila Real. Breve pausa para o pequeno-almoço livre. Continuação para Mirandela. Tempo na cidade para 
visita e compra de produtos tradicionais. Após Mirandela, segue-se em direcção a Macedo de Cavaleiros e Castro Vicente. É tempo 
para provar um dos pratos mais emblemáticos da região transmontana “A POSTA À MIRANDESA”, com hospitalidade única que tão bem 
conhecemos. Após Castro Vicente, chegará o momento de contemplar a paisagem das encostas de amendoeiras que aromatizam o 
ar, com o doce perfume que anuncia a primavera. A direcção é Freixo de Espada-à-Cinta, conhecida como a “vila mais manuelina 
de Portugal”, o que não é pouca coisa, O estilo Manuelino personifica um dos períodos arquitectónicos mais esplendorosos do país. 
Ao começar o seu passeio aqui, visite a vila. Passeie pelas suas ruas estreitas e silenciosas, visite a igreja matriz, surpreenda-se 
com o Freixo d´Armas com idade superior a quinhentos anos (classificada em 2018 como “Árvore de Interesse Público”), e visite a 
Torre do Galo, uma torre heptagonal, que é exemplar único. Seguimos em direcção a Barca d´Alva e prometemos-lhe 20 Kms de 
beleza impar. Montes e Vales que parecem estar cobertos por uma manta de retalhos, de desenhos e texturas diferentes. Campos 
infindáveis de oliveiras e amendoeiras em flor, que se perdem de vista, e onde as ovelhas se passeiam. A cada curva, uma 
paragem, dezenas de fotografias e minutos de contemplação. Prosseguimos a viagem até às Termas de São Tiago, situadas no 
sopé da Serra da Malcata, onde a natureza parece infinita. Instalação em Hotel (4*). Jantar (Buffet) com animação. Alojamento. 
 

2º. Dia – Penamacor / Covilhã / Guimarães 
Pequeno-almoço buffet. Partida para Peraboa. Visita ao Museu do Queijo para conhecer os segredos e a receita tradicional do 
Queijo da Serra. No final desta visita, haverá prova de várias qualidades de Queijo, que acompanha com pão e vinho da região. 26 
Quilómetros que separam a aldeia do ponto mais alto da Serra da Estrela, a Torre. E, mais uma vez, é o caminho que nos 
surpreende. Quando chegarmos à Torre, podemos desfrutar de momentos imperdíveis na neve (caso as condições climatéricas o 
permitam). Agora, a direcção é Nª Senhora do Desterro, aliás, à medida que nos aproximamos da aldeia, o nosso olhar começa a 
fixar-se na deliciosa gastronomia serrana. No Restaurante “A Margarida”, iremos saborear o melhor da gastronomia local. De tarde, 
regresso aos locais de embarque, com breve paragem em área de serviço. Chegada prevista às 20h00. FIM DA VIAGEM.  

 

INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar 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 a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 
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