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Mais Antiga
Fronteira
Terras do Sul
Onde a terra acaba e o mar começa 21 A 24  MARÇO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

890€

160€

1ºDIA - LISBOA / LAGOS
13h30 – Encontro dos viajantes à partida de Lisboa 
em Sete Rios (defronte da entrada principal do Jardim 
Zoológico).
14h00 – Partida de autocarro para Lagos. Chegada a 
Lagos e passeio pela zona histórica da cidade.
Check-in no Hotel Marina Club Lagos 4**** ou similar. 
Jantar no hotel. Alojamento.

2ºDIA - LAGOS / SAGRES / ALVOR / LAGOS
De manhã, saída para visita a Raposeira, Cabo de São 
Vicente e Sagres.
Almoço em Alvor no Restaurante Restinga Praia.
Regresso a Lagos e continuação das visitas, incluindo o 
Museu dos Escravos e a Igreja Matriz.
Jantar no Restaurante Adega da Marina. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

3ºDIA - LAGOS / SILVES / FARO / TAVIRA
Partida para Silves. Visita desta cidade incluindo o 
castelo e o museu municipal arqueológico.
Almoço em Silves no Restaurante Marisqueira Rui.
Saída para Faro com visita ao centro histórico da capital 
do Algarve incluindo a Sé.
Check- in no Ozadi Tavira Hotel 4**** ou similar.
Jantar no Restaurante Capelo, em Santa Luzia. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

4ºDIA - TAVIRA / CASTRO MARIM / VILA REAL DE 
SANTO ANTÓNIO / ALCOUTIM / LISBOA
De manhã, visita a Tavira e ao Castelo de Castro Marim.
Almoço em Vila Real de Santo António no Restaurante 
Sem Espinhas.
De tarde, regresso a Lisboa via IC27, com passagem por 
Alcoutim.

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:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

ONDE A TERRA ACABA E O MAR COMEÇA 
O oceano foi a derradeira fronteira meridional do reino forjado por D. Afonso Henriques 
e seus sucessores. A costa algarvia foi um finisterra durante séculos, pois era banhada 
por uma massa de água informe e desconhecida. Consumada a conquista de Faro, 
em 1249, esta costa continuou a ser uma fronteira activa, pois esteve sujeita aos 
assaltos persistentes dos muçulmanos. No século XIV, apesar das guerras travadas 
com Castela, as populações algarvias tinham um quotidiano mais arriscado do 
que as das vilas da raia castelhana. A conquista de Ceuta interrompeu o ciclo dos 
ataques muçulmanos e pouco depois o Algarve tornou-se no ponto de partida de 
navegações que trouxeram novos produtos e novos conhecimentos ao mesmo 
tempo que alteravam definitivamente a natureza da fronteira portuguesa. 
Na nossa viagem visitaremos as localidades mais relevantes para a história 
da fronteira algarvia, as da reconquista, as dos descobrimentos e as que 
defenderam a fronteira ao longo dos séculos.

ALGARVE
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.


