Á Descoberta do Património Mundial
10 de JUNHO - Feriado
TOMAR
MINI-CRUZEIRO NA ALBUFEIRA DE CASTELO DE BODE
Mafra – 07h15 / Torres Vedras – Partida às 08h00, seguindo por
autoestrada até Tomar, cidade situada nas bonitas margens do rio
Nabão. Vamos à descoberta do segredo dos templários no
Convento de Cristo durante uma visita guiada. A viagem por
vários séculos que fazemos no convento é apenas uma das razões
que justificam a sua classificação desde 1983, como Património
Mundial da Humanidade.
Após a visita, partimos em direção a Ferreira do Zêzere, até à praia
fluvial da Lagoa Azul para embarque no Barco S. Cristóvão. Damos
início ao maravilhoso mini-cruzeiro no lago da Barragem com
almoço a bordo:
Ementa Buffet Prevista
FRIOS: Paleta de carnes frias; Enchidos tradicionais; Salada de atum c/ ervas
aromáticas; Salada russa; Saladas da época; Tomate e mozzarela c/ coentros
QUENTES: Caldo Verde; Bacalhau à Bráz; Arroz de pato lascado com
enchidos tradicionais
SOBREMESAS: Cesto de frutas frescas; Torta de laranja; Mousse de
Chocolate; Arroz-doce c/ canela
(Durante a refeição) - Vinhos brancos e tintos da Seleção do Barco S.
Cristóvão, refrigerantes, cervejas, águas minerais e café

Terminado o cruzeiro, seguimos até Constância, vila ribeirinha que nasce no verdejante encontro do Tejo com o Zêzere!
Conhecida como Vila poema, diz a tradição que acolheu Luís de Camões por algum tempo e a memória do épico faz parte
da alma da vila. Tempo livre para apreciar as belas paisagens e a tranquilidade das suas águas. Em hora a indicar,
regressamos por autoestrada até Torres Vedras/Mafra. Fim dos nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA: 65€
Redução de cartão sénior CMTV: 2€;

SERVIÇOS INCLUÍDOS:

✓
✓
✓
✓
✓

Viagem de autocarro;
Visita guiada ao Convento de Cristo;
Cruzeiro c/almoço a bordo;
Representante da agência;
Seguro de Viagem;

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 35 €.
Grupo mínimo de 30 pessoas.
 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro;
Programa emitido em 27/04/2022 de acordo com as condições
 Conforme as normas da DGS à data da viagem;
gerais.
Condições de cancelamento: 1 semana antes da data de partida, aplicam-se gastos de cancelamento totais. Após confirmação do
grupo
mínimo podem aplicar-se taxas de cancelamento
at... https://partiupelomundo.com/serra-da-freita/
. mediante os serviços reservados.

REQUISITOS DE VIAGEM

