
                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Dia (Sáb) – GUIMARÃES / CASTELO BRANCO 

Partida para Santa Maria da Feira (pausa) e continuação para Castelo Branco, capital da Beira Baixa. Almoço regional. Após o 
almoço e com a orientação de um guia local, partimos para o circuito das Aldeias Históricas, por Idanha-a-Velha, erguida onde 
outrora foi edificada a gloriosa cidade Egitânia, inúmeras vezes invadida e saqueada. Visita e continuação para Monsanto. 
Visita àquela que foi considerada a “Aldeia mais Portuguesa”, situada em localização estratégica e com a sua população afável 
que mantém tradições como o adufe. Após Monsanto, segue-se Penha Garcia, povoação raiana de cariz medieval. Visita aos 
locais mais emblemáticos desta curiosa aldeia portuguesa. Quer pela posição quer pela beleza natural, com as típicas casinhas 
em pedra ruiva dispersas pelas estreitas ruas e ruelas. Penha Garcia é digna de um postal ilustrado, e quando lá chegar, já fica a 
perceber porquê. Agora a direcção é Castelo Branco. Instalação no Hotel Rainha D. Amélia Arts & Leisure (4*), seguido de 
Jantar de Carnaval, animado com grupo de cantares regionais. Alojamento.  
 

2º. Dia – (Dom) – CASTELO BRANCO / 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 regional e vinho 
da região. Prosseguimos viagem sempre por paisagens de rara beleza, por Covilhã, outrora capital da industria da lã, depois, 
Belmonte, Guarda, Celorico da Beira, Seia e S. Romão. Almoço Regional com os sabores tradicionais da gastronomia local. De 
tarde, regresso aos locais de embarque, com breve paragem em área de serviço. Chegada prevista às 20h30. FIM DOS NOSSOS 

SERVIÇOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- Circuito das Aldeias Históricas 
- Guia local no Circuito das Aldeias Históricas 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços regionais 
- 1 Jantar Buffet  
- Animação musical no Jantar de Carnaval 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Visita ao Museu do Queijo c/provas, pão regional 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 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 40 participantes) 

Em  quarto duplo 190,00 

Em quarto Individual 215,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 130,00 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
07h00 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h15 – GUIMARÃES     – Hotel Íbis 
07h30 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 
Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
INSCRIÇÃO: 90,00€ por pessoa 
RESTANTE PAGAMENTO: 10 dias antes do início da viagem 
Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

26 e 27 Fevereiro 2022 

CARNAVAL NA ROTA DAS ALDEIAS HISTÓRICAS 
 

AUTÊNTICA VIAGEM AO PASSADO ENTRE PAISAGEM E GASTRONOMIA 

NOVIDADE 
NOVIDADE 
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