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• O ponto de encontro é às 8h15m em Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. Seguiremos em autocarro

turístico a caminho das Termas do Cró.

• Depois de chegados às Termas do Cró procederemos ao check in no Cró Hotel Rural & Termal Spa e o almoço será no Hotel.

• Depois do almoço partida para Almeida para visita ao seu Centro Histórico, ao Museu Histórico Militar, às Muralhas, ao Picadeiro,

à Exposição Etnográfica e à Casa da Roda dos Expostos. O Prof. Moutinho Borges, historiador, acompanhar-nos-á nestas visitas,

bem como em todas as outras até ao final desta viagem.

• Pelas 18h visita ao Solar São João – Casa Memória. O Solar São João da Praça encontra-se edificado no centro histórico da vila e

fortaleza de Almeida. Foi mandado construir em 1726 pelo Coronel de Infantaria José Delgado Freire, casado com D. Maria de

Azevedo, das famílias mais importantes de Riba Côa. Ainda hoje é uma Casa representativa da grande fidalguia de militares nesta

praça-forte da Beira, uma das Aldeias Históricas de Portugal.

• No final da visita ao Solar haverá, por volta das 19h, uma prova de vinho e produtos endógenos.

• Regresso ao Cró Hotel para alojamento.

• Como a prova de vinho com produtos endógenos no solar será saboreado já ao fim da tarde, o jantar fica livre e ao critério de cada

participante. No hotel há restaurante e bar.
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Dia 1 de abril

• Depois do pequeno almoço partida para o lado espanhol, para Ciudad Rodrigo. Visita ao seu centro histórico, ao Palácio de los

Aguilla, à Sé Catedral e ao Museu.

• Almoço no Restaurante Estoril, em Ciudad Rodrigo, e depois do almoço partida para Mogarraz e La Alberca.

• Mogarraz, uma das mais encantadoras e fascinantes aldeias históricas da província de Salamanca. Um pequeno/grande detalhe

distingue-a das outras aldeias e embeleza todas as casas, todos os monumentos, todas as ruas e recantos: fotografias ampliadas de

antigos/as moradores/as. Ninguém lhe ficará indiferente. O magnífico conjunto toca-nos de um modo especial, emotivo, conquista-

nos ao primeiro olhar.

• La Alberca, o principal prazer de a visitar consiste em passear aleatoriamente pelas suas ruas labirínticas, contemplando a

arquitetura peculiar das casas, às riscas castanhas e brancas. A Praça Maior, rodeada por casas assentes em colunas, é icónica nesta

aldeia. Com uma malha urbana que conserva a arquitetura típica da serra de França, La Alberca foi declarada conjunto histórico

artístico, em 1940.

• Jantar em Vilar Formoso, na Quinta do Prado Verde. Depois do jantar seguiremos para o Cró Hotel para alojamento.
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• Depois do pequeno almoço e do check out, partida para Castelo Mendo para visitar o seu centro histórico, as muralhas, as igrejas

e o castelo. Edificado no alto de um monte num ponto de defesa estratégica, sobre vestígios datados da Idade do Bronze e da

época Romana, Castelo Mendo é uma aldeia histórica rodeada de muralhas reconstruídas no séc. XII por ordem de D. Sancho I rei

de Portugal. As ruas extremamente estreitas, facilitavam a defesa da povoação que foi palco de lutas durante as guerras em que

Portugal participou, especialmente aquelas que envolveram portugueses e espanhóis.

• Seguidamente saída para Freineda.

• Almoço no Restaurante Wellington com a seguinte ementa: Entradas, Creme de Abóbora com Amêndoas Crocantes, Lagarada de

Bacalhau, Guisadinho de Vitela com Arroz de Passas e Esparregado de Couve, Brownie de Chocolate areado com gelado, Bebidas

incluídas e café.

• Depois do almoço visita ao Solar dos Morgados de Freineda. Serviu de Quartel-General de Lord Wellington, durante as Terceiras

Invasões Francesas.

• No final, regresso a Lisboa.



BI ou Cartão 

de Cidadão 

Válidos.

Preço inclui:

Acompanhamento por representante da Agência;

3 almoços e 1 jantar conforme programa;

Alojamento de 2 noites no Cró Hotel Rural e Termal Spa

Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito;

Visitas de acordo com o itinerário, orientadas e acompanhadas pelo Prof. Moutinho Borges,

historiador;

Audio guias e auriculares para toda a viagem

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: 40 Participantes

Preço por pessoa em quarto duplo € 395

Preço por pessoa em quarto single € 460

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
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