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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 e hora indicados em autocarro privado, em direção a Santarém. Esta cidade é um miradouro sobre

a região fértil da lezíria, o vale do rio Tejo conhecido pela agricultura, Destaque para o jardim das Portas do Sol, a

alcáçova do antigo castelo. Visita ao centro histórico, onde iremos encontrar a Torre do Relógio, do séc. XIV, hoje

o Núcleo Museológico do Tempo, a românica Igreja de São João do Alporão transformada em Núcleo Museológico

de Arte e Arqueologia, com a cabeceira construída em estilo gótico.

Almoço regional Entradas, sopa da Pedra, lagarada de Bacalhau e sobremesa.

Pela tarde, viagem em direção a Salvaterra de Magos para visita à Falcoaria Real. Iremos assistir à beleza do lance

de caça e captura de presa (falsa). Continuação e visita ao Museu Escaroupim e o Rio, o verdadeiro contributo à

memória das várias comunidades ribeirinhas do Tejo, seguindo até à Casa Típica Avieira, de pequenas dimensões,

pintada com cores vivas e assente em pilares devido às cheias do Tejo. No final, passeio de barco pelo Rio Tejo, no
troço mais bonito, povoado por cavalos, aves e peixes, onde o céu é mais azul e o rio é mais verde Desembarque e depois

desta experiência inesquecível.

No final da tarde, 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; 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.

Paraíso NATURAL

O RIO TEJO É MUITO MAIS QUE ÁGUA. ESTÁ
CHEIO DE LUGARES MÁGICOS, DE VIDA, DE
CULTURA, HISTÓRIA E NATUREZA.


