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Mais Antiga
Fronteira
Gerês

17 A 20 OUTUBRO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

890€

180€

1º DIA - LISBOA / BRAGA / GERÊS
07h00 – Encontro dos viajantes 

à partida de Lisboa em Sete Rios 
(defronte da entrada principal do 

Jardim Zoológico).
07h15 – Partida de autocarro para 

Braga com paragem numa área de 
serviço.

Almoço em Braga. A seguir à refeição, 
visita guiada à Sé de Braga. Continuação 

para o Gerês
Check in na Pousada da Caniçada 4****. 
Jantar e alojamento na Pousada.

2º DIA - GERÊS / SÃO BENTO DA PORTA 
ABERTA / GERÊS
Partida de manhã de autocarro para visita 
de São Bento da Porta Aberta. Almoço nas 
Caldas do Gerês.
A seguir à refeição, saída do Gerês para 
visitar o Miradouro da Pedra Bela, Cascata 
do Arado, Miradouro da Ermida, Miradouro 
Mirante Velho, Mirante Novo. Regresso 
para ao Gerês. Jantar em restaurante local. 
Alojamento. Criado em 1977, o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês foi a primeira 
Área Protegida criada em Portugal., sendo 
a única com o estatuto de Parque Nacional, 
e um dos últimos redutos do país onde se 
encontram ecossistemas no seu estado 
natural, com reduzida ou nula intervenção 
humana, integrados numa paisagem 
humanizada.

3º DIA - GERÊS / PORTELA DO HOMEM 
/ TORNEIROS / AMEIJOEIRA / CASTRO 
LABOREIRO / LAMAS DE MOURO / SOAJO 
/ ARCOS DE VALDEVEZ
Saída de manhã do Gerês com visita à 
Portela do Homem, Torneiros (águas 
quentes), Entrimo, Ameijoeira, Cascata do 
Rio Laboreiro, Almoço em Castro Laboreiro. 
De tarde, continuamos a viagem pitoresca 
por Lamas de Mouro, Gavieira, Soajo e seus 
espigueiros, terminando esta expedição 
com a visita ao Castelo do Lindoso. Check 
in e alojamento no Ribeira Collection Hotel 
4**** em Arcos de Valdevez. Jantar de 
Despedida num restaurante local.

4º DIA - ARCOS DE VALDEVEZ / PONTE DA 
BARCA / LISBOA
De manhã passeio pedestre em Arcos de 
Valdevez incluindo a Igreja Matriz e a Igreja 
da Misericórdia. O centro histórico da vila 
reflete toda a história e identidade desta 
terra milenar. Profundamente moldado 
pelo pronunciado meandro do Rio Vez, o 
casario, as ruas e os principais edifícios e 
monumentos estão interligados com as 
vivências das populações, sobretudo a partir 
da Idade Média. A caminho de Ponte da 
Barca visita ao Paço da Giela. Este paço é um 
exemplar notável de arquitetura medieval, 
considerado um dos mais importantes 
monumentos nacionais. A sua origem está 
ligada à formação da importante “Terra 
de Valdevez”. Almoço em Ponte da Barca. 
Regresso para Lisboa com paragem para 
visita às ruínas do Castelo da Nóbrega. A 
caminho de Lisboa paragem numa área de 
serviço.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa;
• Acompanhamento por responsável Tryvel;
3 noites de alojamento nos hotéis mencionados 
ou similares;
• Refeições com bebidas incluídas conforme o 
programa;
• Todos os transportes conforme o programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Portugal tem a mais antiga fronteira do 
mundo, através do Tratado de Alcanizes, 
de 1297, que, grosso modo, continua em 
vigor. Linha demarcadora, que encerrou 
dentro de si um povo com uma só 
língua disperso por um território 
diversificado. A sua estabilidade muito 
contribuiu para que Portugal fosse 
o primeiro estado europeu onde se 
manifestaram sentimentos claros 
de nacionalidade. A Tryvel, o CNC 
e o CHAM vão à procura dos sinais 
dessa fronteira centenária.

GERÊS
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

O nosso mais recente projeto de viagens 
com História, Património e Memória, 
resultante da parceria entre o prestígio 
do CNC - Centro Nacional de Cultura, o 
conhecimento científico do CHAM - Centro 
de Humanidades da Universidade Nova, e a 
excelência da TRYVEL - Groups & Incentives.


