
 
 

                                  

 

  

1º DIA – TORRES VEDRAS – SANTARÉM – ALMEIRIM – NISA – ALPALHÃO 
Mafra – saída às 07h15, Torres Vedras - saída da nossa agência às 8h00, seguindo por auto-estrada até Santarém. 

Chegando a Santarém tempo para pequeno-almoço livre. Em hora a combinar concentração do grupo para visitar alguns 

dos belos monumentos desta cidade que é conhecida como a “Capital do Gótico”, a Igreja da Nossa Senhora da Graça, a 

Igreja do Santíssimo Milagre e a Muralha e Jardim das Portas do Sol. Terminando a visita seguimos para Almeirim para 

almoço em restaurante local. Aproveite para saborear a típica Sopa da Pedra. 

Depois de um bom almoço, continuamos viagem até Nisa onde iremos visitar o “Museu do 

Bordado e Barro”. Tão importante é o seu papel na defesa e promoção do património local 

nisense, focando-se naquela que é talvez a manifestação popular e artística mais 

emblemática e genuína das gentes de Nisa: o seu artesanato, nomeadamente a famosa olaria 

pedrada e os bordados típicos. Em hora a indicar seguimos para Alpalhão – Alojamento e 

Jantar no Monte Filipe Hotel & SPA 4*. 

2º Dia: ALPALHÃO – CASTELO DE VIDE – MARVÃO – TORRES VEDRAS  
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para Castelo de Vide. Tempo para conhecer esta 

localidade conhecida como “Sintra do Alentejo”, onde merece destaque o burgo medieval, o castelo, o forte de S. Roque, 

as muralhas que envolvem a vila, a judiaria e a sinagoga medieval.  

Seguimos até Marvão para almoço em restaurante local com Menu alusivo à Quinzena Gastronómica da Castanha. Tarde 

livre para aproveitar a “XXXIV Festa do Castanheiro - Feira da Castanha”. Durante estes dias, pode encontrar, na Vila de 
Marvão, quatro locais com o tradicional magusto, dezenas de pontos de venda com produtos típicos do outono, 
exposições, música popular e animação itinerante.  
Pelas 17h30 iniciamos o regresso por auto-estrada até Torres Vedras – Fim dos nossos serviços. 

  
PREÇO POR PESSOA: 140€  
Crianças dos 2 aos 11anos: 90€ (compartilhando o quarto com 2 adultos) 
Suplemento de quarto individual: 25€; 
Redução de cartão sénior CMTV: 5€;  
 

 PREÇO INCLUI: 

 Viagem de autocarro; 

 Almoço c/ bebidas no 1º e 2º dia; 

 Entradas: Museu do Bordado e Barro; Festa do Castanheiro; 

 Alojamento em regime Meia Pensão (Pequeno-almoço e Jantar) no Monte Filipe Hotel & SPA 4*; 

 Seguro de Viagem e Guia Acompanhante da Agência;  
 

Programa emitido em 11/10/18 de acordo com as condições gerais.   

Grupo mínimo de 35 pessoas. A Inscrição será efectuada mediante sinal de 50€.  
 


