
     
   
 
 
 
 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  
               
               
               

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 

             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*) 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços regionais 
- 1 Jantar de Carnaval 
- Animação e Baile de Carnaval 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho) 
- Guia local na visita ao CIVGGLAZ (Manteigas) 
- Prémio para o melhor disfarce no Jantar de Carnaval 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência G.V. durante toda a viagem 

- Seguro Multiviagens 

- IVA à taxa em vigor 

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

Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
  

1º. Dia – Guimarães / Castro Vicente / Termas de S. Miguel 
Partida por Amarante até Vila Real. Aconselhamos passeio pela Av. Carvalho Araújo, Sé, Paços 
do Concelho e Capela Nova. Continuação por Pópulo, Santa Eugénia e Vila Flor. Tempo para 
visitar uma das mais belas vilas da região da Terra Quente Transmontana com destaque para a 
Praça da Vila, Igreja Matriz, de estilo barroco, o Pelourinho e o Arco de D. Diniz. Possibilidade de 
compra de produtos regionais. Após Vila Flor, chegará o momento de contemplar a paisagem 
das encostas de amendoeiras que aromatizam o ar, com o doce perfume que anuncia a 
primavera. Continuação da viagem pelo Vale da Vilariça até ao Santuário dos Cerejais, dotado 
de igreja, calvário e loca em réplica da Cova da Iria, em Fátima. Tempo para compromissos 
religiosos. Após a visita, o nosso destino é a Aldeia de Castro Vicente situada no concelho de 
Mogadouro, onde vão de certeza, saborear o que de melhor a gastronomia da região de Trás-
os-Montes tem para oferecer com hospitalidade única que tão bem conhecemos. Durante a 
tarde o passeio continuará e só terá fim nas paisagens lindíssimas de Foz Côa, a Capital da 
Amendoeira. Aqui haverá tempo livre para podermos apreciar todo o ambiente festivo em torno 
da animada feira de rua, onde poderá adquirir vários produtos regionais. Continuação até às 
Termas de S. Miguel, situadas no sopé da Serra da Esgalhada, onde a natureza parece infinita. 
Instalação em hotel (4*). Jantar de Carnaval acompanhado pelos ritmos da animada música ao 
vivo… Prémio para o melhor disfarce. Alojamento. 
 

2º. Dia – Termas de S. Miguel / Nª Srª do Desterro / Guimarães 
Pequeno-almoço buffet. Partida para o Parque Natural da Serra da Estrela, recanto onde 
encontramos miradouros com vistas deslumbrantes para o Vale Glaciar do Zêzere. Visita guiada 
ao CIVGLAZ-Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere. Momento imperdível. Passagem 
pelas Penhas da Saúde e Nave de Santo António e chegada à Torre para desfrutar de momentos 
na neve (caso as condições climatéricas o permitam). Continuação da viagem para Nª Srª do 
Desterro. No Restaurante “A Margarida” deliciamo-nos com a gastronomia serrana. De tarde, 
iniciaremos a viagem de regresso com passagem por Nelas, Viseu, Albergaria e Guimarães, com 
chegada prevista para as 20h00. 
 
 
 
 

LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 22 e 23 Fevereiro 2020 

2020 



      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. 
  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/

