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LAGOS DO SABOR, A ALDEIA HISTÓRICA DE MARIALVA E AS PORTAS DO ALMOURÃO 

14 a 16 de outubro de 2022
• Dia 14 de outubro

Às 8 horas ponto de encontro em Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. Seguiremos em autocarro turístico

a caminho da Guarda onde iremos almoçar.

Depois do almoço viajaremos até à Aldeia Histórica de Marialva (ver foto) para fazer uma visita guiada ao seu Castelo e visitar a

área das Casas do Côro, em pleno coração da Aldeia. É exatamente nesta vila mágica e repleta de história que Cármen e

Paulo Romão edificaram um sonho. Revitalizaram a zona e construíram um dos mais espetaculares empreendimentos hoteleiros

não apenas em Portugal, mas na Europa: As Casas do Côro. de Marialva, Prémio Plubituris, Prémio Chave de Ouro do Guia Boa Cama

Boa Mesa e Grande Prémio Beira Interior Imprensa.

Chegaremos ao Longroiva Hotel e Termal Spa **** por volta das 18 horas, onde faremos o check in, mas ainda haverá tempo, até

às 20h, para tomar um banho de água quente na piscina exterior do hotel (com água a 30 graus e aberta das 8h às 20h) . Em

outubro não estará a nevar, mas se estivesse ainda seria mais agradável…

Pelas 20h30m jantaremos no hotel Sopa de Abóbora com Queijo, Bacalhau com Broa e Torta de Laranja, com bebidas incluídas.

Alojamento no Hotel.
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LAGOS DO SABOR, A ALDEIA HISTÓRICA DE MARIALVA E AS PORTAS DO ALMOURÃO 

14 a 16 de outubro de 2022 
• Dia 15 de outubro

Depois do pequeno almoço, às 9 horas, partida para o dia da visita aos Lagos do Sabor.

Começaremos por nos dirigir ao Miradouro do Vale do Sabor, onde se vislumbra uma magnifica paisagem sobre o vale do Sabor,

sendo visível ao longe o Rio Sabor a desaguar no Douro, na Foz do Sabor (ver foto).

Seguidamente iremos ter uma visita guiada ao centro histórico da capital dos Lagos do Sabor, Torre de Moncorvo.

Almoço em Torre de Moncorvo no Restaurante Lagar.

Depois do almoço visitaremos o CIARA – Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal do Vale do Sabor. Este

equipamento tem como objetivo organizar e promover a cultura científica, tecnológica e a difusão do conhecimento do território

do Baixo Sabor. Possui condições únicas para o tratamento e recuperação de aves e outros animais selvagens, com uma taxa

de sucesso que ronda os 70%.

Finalizaremos a nossa visita aos Lagos do Sabor por visitar o espetacular Miradouro de São Lourenço. Este miradouro está situado

no santuário de São Lourenço. Daqui, podem observar-se as encostas do Sabor, o Santuário de Santo Antão da Barca, em Alfândega

da Fé, e uma beleza pura sobre o magnífico Lago de Cilhades, um dos quatro Lagos do Sabor criados com a construção da Barragem

do Sabor. Destaca-se também o vasto manto de água cristalina que deixa qualquer um sem palavras.

O jantar será na Taberna Medieval Fornos do Rei em Penedono e a iguaria será javali de caça, como não poderia deixar de ser

nesta zona.

Alojamento no Hotel.



27/07/2022
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14 a 16 de outubro de 2022 
• Dia 16 de outubro

Das 8h às 10h ainda poderemos banhar-nos na piscina de água a 30 graus para despedida do Hotel e depois do pequeno almoço

partiremos em direção às Portas do Almourão – Foz do Cobrão. As Portas de Almourão situam-se entre a Aldeia do Xisto da Foz

do Cobrão (Vila Velha de Ródão) e Sobral Fernando (Proença-a-Nova), correspondendo à garganta do rio Ocreza. Trata-se de

uma ocorrência geológica que resulta da ação deste rio, cujas águas rasgaram as imponentes escarpas quartzíticas, e de um geosítio

classificado no Geoparque Naturtejo, local de uma beleza de cortar a respiração. Faremos visita guiada.

Almoço sobre as Portas no Restaurante Vale Mourão. Da ementa constará sopa de peixe, ensopado de borrego e tarte de maçã

com bola de gelado.

Depois do almoço faremos uma visita guiada pela encantadora aldeia da Foz do Cobrão, numa ligação pedonal entre o Núcleo

Museológico do Linho e da Tecelagem e a zona balnear, através de um passadiço. Visitaremos também um moinho de água.

Faremos a despedida desta zona provando, na zona balnear, os produtos típicos desta região.

Regresso a Lisboa.



27/07/2022



O Nosso Hotel



BI ou Cartão 

de Cidadão 

Válidos.

Preço inclui:

Acompanhamento por representante da Agência;

3 almoços e 2 jantares com bebidas incluídas;

Alojamento de 2 noites no Longroiva Hotel e Termal Spa ****

Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito;

Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais, incluindo entradas nos

patrimónios mencionados no programa;

Seguro de viagem;

Gratificações a motorista e guias locais

Preço não inclui:

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa

Grupo Mínimo: 25 Participantes

Grupo Máximo: 35 Participantes

Preço por pessoa: em duplo € 395

Preço por pessoa: em single €455

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Condições de pagamento: 
Faça a sua pré-inscrição para geral@pontesdalua.com, indicando os nomes completos dos participantes, os respetivos NIFs e o
contacto telefónico.

Responderemos de seguida enviando as condições de pagamento para que possa ser feita a inscrição efetiva.

Os pagamentos deverão ser feitos para o NIB  0036 0052 9910 0333 7326 3 

Condições de desistência: será devolvido o valor pago, sempre que seja possível a substituição dos desistentes


