
 
 

                                  

 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Alocação e distribuição de lugares de acordo com 

medidas de distanciamento; 

 

 

 

 

 

 

 

Torres Vedras - saída da nossa agência às 8h00, em 

direção a Alamal por autoestrada, com uma breve 

paragem. 

Chegados à praia fluvial do Alamal aventure-se pelo 

Passadiço do Alamal ao longo da margem do Tejo, com 

cerca de 2km de paisagens deslumbrantes. 

Se preferir deixe-se ficar pela praia a relaxar. 

Desfrute ainda de um passeio de barco pelo Tejo durante 

o qual, poderá observar a fauna local, nomeadamente os 

grifos e aves de rapina.  

 

Em hora a indicar almoço no Restaurante da Praia Fluvial do Alamal.  

 

Após o almoço, seguimos para Nisa. Visita ao Museu do Bordado e do Barro, núcleo representativo 

do artesanato local. De seguida tempo livre para conhecer um pouco desta vila do Alto Alentejo, 

rica em artesanato e na sua gastronomia, destacando-se o famoso Queijo de Nisa DOP. Aproveite 

para percorrer a recente e original rua com calçada colorida em homenagem à olaria pedrada 

(uma arte candidata a Património Imaterial da Humanidade) e aprecie esta arte. Nos 100 metros 

da pequena rua, é possível ver o padrão desenhado com pequenos cubos de barro, e pequenas 

pedras de mármore a imitar o quartzo. 

Em horário a combinar, regressamos por auto-estrada até Torres Vedras.  
 

 

PREÇO POR PESSOA: 60 €  

Preço criança até 10 anos: 50 € 

Redução de cartão sénior CMTV: 1 € 
 
PREÇO INCLUI: 
 Viagem de autocarro; 
 Almoço com bebidas incluídas; 
 Passeio de barco; 
 Acompanhante da agência; 
 Seguro de Viagem. 

 
Grupo mínimo de 25 pessoas. A Inscrição será efectuada mediante sinal de 20€.  
O presente programa pode sofrer alterações por motivos logísticos ou de condições atmosféricas, nomeadamente na ordem 
das atividades. 
Programa emitido em 22/04/21 de acordo com as condições gerais. 


