
Passadiços Serra D’ossa e Vila Viçosa
Mostram paisagens pouco comuns do Alentejo
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A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUÍDO.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM TODAS AS VIAGENS.

RESERVAS:

Saída dos pontos indicados em Autocarro Privado em direção ao Alentejo onde iremos efetuar um
percurso na Serra d’Ossa, junto à Aldeia da Serra, concelho de Redondo. O trajeto linear tem mais de
um quilómetro de extensão. Segue um vale repleto de vegetação e é complementado com um
passadiço. 300 degraus numa encosta escarpada. Apesar dos Passadiços serem inaugurados em abril
de 2021, já são hoje um dos locais de visita obrigatória no Alentejo para todos os amantes de natureza.
Até porque percorrê-los, permite conhecer uma face bem distinta desta região, mais associada a vastas
planícies do que a escarpados serrados.
Almoço em Restaurante Tipico
Visita a VILA VIÇOSA rusticamente alentejana, considerada a jóia do tesouro Alentejano, destaque para
o Castelo, e a Igreja Nossa Senhora da Conceição. .
Visita ao PALÁCIO DUCAL (entrada incluída), antiga residência dos Duques de Bragança. No seu interior
50 salas visitáveis onde se guardam peças das preciosas coleções de arte que pertenceram a D. Manuel
II, ultimo monarca reinante de Portugal. No final da visita regresso aos pontos de origem, na certeza de
termos passado um dia fantástico.

Fim da viagem e…até breve amigos!!!

PROGRAMA DA VIAGEM

INCLUÍDO: Viagem em autocarro Privado; regime e visitas conforme programa; Almoço; seguro de assistência em viagem; Guia; IVA.

NÃO INCLUÍDO: Extras de carácter pessoal; entradas nos monumentos. A viagem realiza-se com um mínimo de 35 passageiros.

1
dia

A viajar juntos desde 1993.


