
SÃO MARTINHO 
EM SERNANCELHE

12 A 15 NOVEMBRO 2020

NA TERRA DA CASTANHA



Com a chegada do Outono, chega-nos também o São Martinho, a época das castanhas e da prova do vinho novo e nada
como fazê-lo no local e ambiente certo. 

Seguimos por entre paisagem mista de vales e montanhas, unidas por rios e ribeiros, que irrigam os pastos e os terrenos
agrícolas à sua passagem e que se complementam com um cenário em granito, edificado ao longo dos séculos pelo homem. 

Num encontro com a natureza, património edificado e tradições, venha connosco até à Beira Alta: a Terra da Castanha.

1º dia –12 de Novembro (5ª feira) – LISBOA | CANAS DE SENHORIM | S. JOÃO DE TAROUCA | FREIXINHO
Saída de Lisboa com destino a Canas de Senhorim. 
Passeio a pé por esta linda vila com o seu magnífico património arquitetónico. Almoço no restaurante Zé Pataco (ou similar).
Após o almoço, visita ao Mosteiro de S. João de Tarouca. Após a visita a esta jóia escondida, seguimos para o Freixinho. 
Check in no Hotel Rural Convento Nossa Sra. Do Carmo 4*(ou similar). 
Jantar e alojamento. 

2º dia – 13 de Novembro (6ª feira) - FREIXINHO | PENEDONO | FREIXINHO 
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção ao Penedono, fazendo uma primeira visita em Fonte Arcada. Chegada ao Penedono
e visita a esta vila medieval, com acompanhamento de guia local. Almoço no restaurante Taberna Costa (ou similar). Pela tarde,
saída para Freixinho, passando por Ferreirim e Vila da Ponte. Tempo livre em Sernancelhe antes de regressar ao hotel. Animação
pelo Rancho Folclórico no hotel. 
Jantar e alojamento. 

3º dia – 14 de Novembro (sábado) - FREIXINHO|SENHORA DA LAPA| TRANCOSO | FREIXINHO
Pequeno almoço no hotel. Saída para visita ao santuário da Senhora da Lapa (possibilidade de assistir a missa) com visita ao
santuário. Tempo ainda para um passeio pela aldeia. Almoço no restaurante Judeu (ou similar). Após o almoço, saída em direção
a Trancoso. Visita com guia local, onde vamos ver a Sinagoga, a Judiaria, e tantos outros edifícios magnificamente conservados.
Ao final da tarde regresso ao hotel onde teremos a nossa festa de São Martinho. 
Jantar com noite de fados. Alojamento. 

4º dia – 15 de novembro (domingo) - FREIXINHO | SERNANCELHE | LISBOA 
Pequeno almoço no hotel e check out. Saída para Sernancelhe para visita guiada a esta Vila Histórica. Almoço na Quinta de Santo
Estevão, com iguarias regionais. 
Após o almoço tomaremos o caminho em direção a Lisboa. Chegada ao final da tarde. 
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•Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de caráter pessoal designados como extras.

•Gratificações;

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;

• Transporte em autocarro de acordo com as normas exigidas
pela DGS;

• 3 noites de alojamento em regime  de meia pensão no Hotel
Rural Convento Nossa Sra. Do Carmo 4*(ou similar); 

• 4 almoços em restaurantes regionais;

• Todos os transportes e guias como indicado no programa;

• Todas as visitas mencionadas no programa;

• Todas as entradas mencionadas no programa;

• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

• Seguro Multiviagens;

O PREÇO INCLUI

NA TERRA DA CASTANHA

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:

Quarto Duplo

Suplemento de Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

495 €

70 €


