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1º. Dia (Sáb) – GUIMARÃES /Moimenta da Beira / BRAGANÇA 

Partida por Vila Real com breve pausa para um reconfortante café. Continuação até à aldeia vinhateira do Ucanha. Visita à 
ponte fortificada e torre medieval. Seguida para o Museu do Espumante para visita e degustação deste precioso néctar e 
também da bola de Lamego. Partida para Moimenta da Beira. Almoço buffet em ambiente relaxante e descontraído. De tarde, 
percurso pela Rota da Castanha. Chegada à vila medieval de Penedono. Tempo para assistir a uma das mais antigas 
manifestações populares do distrito de Viseu, a FEIRA DA CASTANHA ou MERCADO MAGRIÇO. O certame conta com uma 
grande mostra de produtos locais, tasquinhas, animação musical e magusto. Recomendamos uma visita ao curioso e 
conservado castelo pentagonal, exemplar único no género em Portugal. Depois da visita, seguimos viagem até Bragança. 
Instalação em hotel (4*). Jantar de S. Martinho, animado com grupo de cantares regionais. As castanhas assadas e a jeropiga 
estarão sempre presentes. Alojamento. 
 

2º. Dia (Dom) – BRAGANÇA / Castro Vicente / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita da cidade a pé, com guia local, durante a qual podemos admirar a conservada cidadela, 
onde se encontram o Castelo, Igreja de Santa Maria, “Domus Municipales” e Pelourinho, símbolos desta cidade transmontana. 
Depois desta curiosa visita, segue-se para a aldeia de Castro Vicente. Almoço Tradicional Transmontano no Restaurante 
Apolinário. Para completar a festa e o famoso ditado popular: “Pelo S. Martinho prova o Vinho”, não faltarão a jeropiga e as 
sempre apetecidas castanhas assadas. Continuação até Mirandela, cidade banhada pelo rio Tua que lhe confere encanto 
próprio. Destaca-se o soberano edifício dos Paços do Concelho, outrora Palácio dos Távoras. Tempo para compras no 
comércio tradicional, recheado de produtos regionais. Regresso aos locais de embarque. Chegada prevista às 20h30. 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

 

 

   

 
  

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- 1 Pequeno-almoço 
- 1 Almoço Buffet 
- 1 Jantar de S. Martinho 
- 1 Almoço Regional 
- Animação tradicional no jantar de S. Martinho 
- Visita ao Museu do Espumante com degustação 
- Visita de Bragança com guia local 
- Bebidas em todas as refeições 
- Visita livre em Mirandela  
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 
- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 195,00 
Em quarto Individual 220,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 150,00 

                                     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 
INSCRIÇÃO: 80€ por pessoa 

RESTANTE PAGAMENTO: Até 02 de Novembro 2022 
Não di    Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

são martinho no nordeste 
PENEDONO – UCANHA - BRAGANÇA – CASTRO VICENTE 

12 e 13 Novembro 2022 
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