
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1º DIA: ORIGEM – SERNANCELHE – CELORICO DA BEIRA – SABUGAL - GUARDA 
 
Saída dos locais e hora indicados em autocarro GRANDE TURISMO em direção a SERNANCELHE, 
terra de aldeias históricas, de monumentos, de mosteiros e solares, capital da castanha, região do 
bom granito e onde a inteligência humana sempre o moldou, em conjunturas de tal forma 
complexas, que parece inimaginável a confeção de obras em material tão difícil de moldar. 
Continuação até CELORICO DA BEIRA. Chegada ao hotel e acomodação. Almoço (incluído). 
Pela tarde, saída em direção SABUGAL, uma bonita cidade Beirã localizada numa área 
montanhosa, banhada pelo bonito Rio Côa, desde cedo palco de diversos conflitos e batalhas, 
envolvida por diversas fortificações defensivas. Regresso ao hotel com breve paragem na 
GUARDA, um destino inesquecível onde os monumentos históricos nos conduzem aos primórdios 
da nação, como é o caso do seu centro histórico e Sé catedral. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.  
 

 

 
2º DIA: FUNDÃO – VISITA A POMAR DE CEREJEIRAS – ALPEDRINHA – CASTELO NOVO – 
BELMONTE - ORIGEM 

Pequeno-almoço e saída em direção ao FUNDÃO. Chegada e visita a um Pomar de Cerejais, 
nesta visita terão a oportunidade de vivenciar e participar no dia-a-dia de trabalho no pomar. De 
seguida, visita a ALPEDRINHA, uma vila antiquíssima, remontando a sua fundação à 
antiguidade e ao período da romanização. A localidade transpira uma história que se funde com 
a modernidade do Palácio do Picadeiro, desafiando-o a embarcar numa viagem pelo território 
concelhio, recorrendo as novas tecnologias virtuais. Segue-se visita por CASTELO NOVO, 
aldeia com um património edificado e repetível, descobre-se o encanto do seu castelo dotado de 
um moderno miradouro virtual, das casas beiras, dos solares complementadas pela natureza 
da água que brota do granito das suas fontes e da paisagem natural da Serra da Gardunha. 
Almoço num restaurante da zona (incluído). Pela tarde, início da viagem de regresso aos 
nossos locais de origem com passagem em a BELMONTE, um concelho quase tão antigo como 
a nacionalidade. Dos panoramas do Vale do Zêzere aos encantos e mistérios da Torre de 
Centum Cellas, cruzando pontes, aldeias com belos solares e histórias de minas antigas. Visite 
o Museu do Azeite, instalado no antigo Lagar de Azeite, produto de extrema importância na 
economia do Concelho, em tempos ainda não muito distantes. Fim dos nossos serviços.  

 

 
 
 
 
 
 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis seleccionados, Seguro de Responsabilidade 
civil Tranquilidade.  
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no 
programa da viagem, o suplemento de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá 
lugar para incorporar variações de preço dos transportes, incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de câmbio aplicados a viagem 
organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia no momento de formalizar a reserva, o resto da importância terá que ser paga pelo menos 15 dias antes do início dos nossos 
serviços. A excursão só se realiza com o mínimo de 35 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem. 
 
 

  
 
 

http://sernancelhe.planetaclix.pt/freguesias-anexas-Lapa-index.htm
http://sernancelhe-vila.planetaclix.pt/freguesias-sernancelhe-3.htm
http://sernancelhe-vila.planetaclix.pt/MOSTEIROS-CONCELHO-10-11-2003-INDEX.htm
http://sernancelhe-vila.planetaclix.pt/freguesias-sernancelhe-5.htm
http://sernancelhe-castanha.planetaclix.pt/Castanha-index.htm

