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Ao longo dos seus dois mil anos de história, Braga esteve sempre ligada aos destinos de Roma e foi, por essa via, um importante
território de penetração de novas ideias, novos cultos e novos deuses. Esta viagem propõe um roteiro de cerca de 2000 anos que
leva os visitantes a entrever a antiga Bracara Augusta através dos esplendores barrocos da corte arquiepiscopal que fizeram de
Braga uma cidade única em Portugal.
A viagem prossegue para um retiro nocturno no Bom Jesus do Monte, onde a natureza, a arquitectura e a gastronomia
conspiram entre si para despertar os nossos sentidos para uma viagem interior rumo às nossas próprias origens. Recentemente
classificado como Património Mundial pela UNESCO, o grandioso complexo monumental é o maior e mais elaborado sacromonte do nosso país e um dos maiores do mundo. Nele converge um elaborado simbolismo que resulta de uma inusitada
confluência de elementos mitológicos e bíblicos. O monte sagrado de Braga inclui ainda duas importantes estruturas. O
complexo de Santa Maria Madalena da Falperra é ainda hoje um importante centro de romarias cuja origem que se enraíza nos
cultos pagãos da fertilidade e da natureza, onde a mulher e a sua sexualidade desempenha um papel determinante. A coroar este
percurso pelo barroco bracarense, a visita termina no esplêndido mosteiro de Tibães, famoso pela sumptuosa talha dourada da
igreja e pela Cerca conventual, a única preservada no país.
No seu conjunto, o itinerário proposto proporciona uma autêntica experiência imersiva única no imaginário religioso do Barroco,
marcado por utopias de transformação e redenção.

26 de Setembro - Sábado
Saída de Lisboa às 7h30 (local a indicar).
Após a chegada a Braga, almoço em restaurante local, seguido de visita do centro histórico da cidade: Praça da República,
Castelo, Paço e Jardim Arquiepiscopal, Sé-catedral, altar de Ísis, Capela dos Coimbras, Igreja de Santa Cruz, Recolhimento das
Convertidas e Igreja da Senhora da Lapa.
Lanche livre na «Brasileira» ou no «Viana».
Continuação para o Parque do Bom Jesus e instalação no Hotel do Parque 4**** ou similar.
Saída para visita do Bom Jesus do Monte. Regresso ao hotel para jantar. Visita nocturna do Parque do Bom Jesus do Monte.
Alojamento no hotel.

27 de Setembro – Domingo
Pequeno almoço no hotel, Check out e saída para visita ao Parque de Santa Maria Madalena da Falperra.
Continuação para o Mosteiro de Tibães. Almoço na Hospedaria de Tibães.
Regresso a Lisboa (chegada prevista às 20h00).

Fim da viagem
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Quarto Duplo

295 €

Suplemento de Quarto Individual

O PREÇO INCLUI

35 €

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento de Rogério Sousa (em Braga);

• Extras de caráter particular;

• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;

• Gratificações;

• Transporte em autocarro de acordo com as normas
exigidas pela DGS;
• Estadia de 1 noite no Hotel do Parque 4**** (ou similar)
em regime de alojamento e pequeno almoço;
• 2 almoços e 1 jantar;
• Todas as visitas e entradas mencionadas;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

