P ORTUGAL

Noventur – viagens temáticas

02 a 04

Costa Alentejana e Costa Vicentina

Outubro 2014
03 dias

Paisagem e História

Preço por pessoa:
375€
inscrições
abertas
supl. indiv 45 €
sinalização de 100 €

O LITORAL SUL PORTUGUÊS POSSUI ALGUMAS DAS MAIS BEM
CONSERVADAS E DESCONHECIDAS
PAISAGENS
DO NOSSO PAÍS. O MAR
ROTA
DAS ALDEIAS
BRAVIO, AS FALÉSIAS E PROMONTÓRIOS, AS
DEPRAIAS
XISTOSELVAGENS E O
MÍTICO CABO DE SAGRES. SONHO E GLÓRIA DE UM POVO QUE
VENCEU O MEDO, SÃO ALGUNS DOS TEMAS DESTA VIAGEM.
1º dia –02/10
LISBOA / PORTO COVO / ALMOGRAVE / CABO SARDÃO /
SAGRES
09h00 – Partida de Lisboa em direcção ao Sul pela auto-estrada do Algarve.
Em Grândola entramos na estrada que nos vai levar a conhecer alguns dos
mais belos lugares da Costa Vicentina. Paragem em Porto Covo na
simpática vila de pescadores de onde avistamos também a Ilha do
Pessegueiro. ALMOÇO. Continuamos para Vila Nova de Milfontes e
descemos até à praia do Almograve, (paragem) com seus extensos areais e
paisagem típica desta Costa. Depois seguiremos pelo Cabo Sardão, a
primeira das falésias e promontórios míticos da nossa viagem (paragem).
Continuação até à Zambujeira do Mar e chegada a Sagres. Alojamento no
Hotel View 4* ou similar. JANTAR em restaurante local

2º dia –03/10 -SAGRES / CABO S. VICENTE / SAGRES
09h30 – Pequeno-almoço no hotel. Visita da vila, do porto de pesca, praias e
a Fortaleza de Sagres, implantada no promontório sacro que evoca toda uma
mística em torno da aventura marítima dos portugueses, a construção
fortificada data do séc. XV como ponto de apoio para a navegação naquela
zona já próxima do Norte de África e foi amplamente restaurada no séc.
XVIII fazendo parte da linha defensiva da costa vicentina. Nela podemos
encontrar vestígios da chamada vila do Infante e um museu onde poderemos
apreciar artefactos e elementos náuticos ligados à história dos
descobrimentos. Durante a visita teremos uma pequena conferência sobre o
tema das Descobertas e Sagres por um historiador local . Continuamos para o
Cabo de S. Vicente, com o seu emblemático farol e magnífica vista sobre o
Oceano Atlântico. Continuando ao longo da costa encontramos a maravilhosa
praia da Bordeira e aí será servido o ALMOÇO no restaurante O Sítio do Rio,
onde teremos mais uma vez oportunidade de provar o magnífico peixe
daquelas águas. De tarde, regresso por Vila do Bispo com visita à sua
igreja matriz, antiga Igreja de N. Sra. do Cabo, e com notável decoração
de azulejaria e talha dourada. Regresso à Vila de Sagres e dependendo
das condições do mar terá a possibilidade de realizar um passeio em
traineira ao longo da costa até ao farol, (opcional) ou aproveitar as
magníficas instalações do CONSULTE
hotel e o ambiente relaxante
dos seus espaços
AS VIAGENS
NO
abertos sobre o mar. JANTAR em restaurante local

PASSEIO 4X4

mar terá a possibilidade de realizar um passeio em traineira ao longo da costa
até ao farol, (opcional) ou aproveitar as magníficas instalações do hotel e o
ambiente relaxante dos seus espaços abertos sobre o mar. JANTAR em
restaurante local.

3º dia –04/10 - SAGRES / LAGOS / PORTIMÃO/LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, se não tiver sido possível o passeio de
barco pela costa poderá fazê-lo nesta altura (cerca de 01h30). Partida para
Lagos com paragem entre Budens e Raposeira para a visita da ermida de N.
Sra. de Guadalupe de estilo romano-gótico, que a tradição refere como a
capela onde o Infante D. Henrique vinha rezar porque vivia numa quinta
próxima e que possui um interessante museu.
Em Lagos, vamos visitar a igreja de S. António, com um dos mais belos
exemplares de trabalhos em talha dourada e azulejaria do nosso país, a Cerca
Velha e a fortaleza dos governadores ambas do séc. XIV e o local do
mercado de escravos junto da alfândega. ALMOÇO na marina. De tarde
iremos visita o Museu de Portimão que abriu em 2008 e recupera as
instalações da fábrica de conservas Feu e foi considerado já como um dos
mais importantes museus do nosso país pela preservação da memória de uma
das mais importantes actividades da região. Regresso a Lisboa
O PREÇO INCLUI:









Transporte em autocarro de grande turismo;
2 noites de alojamento em hotel de 4****;
03 almoços com águas e vinhos;
02 jantares com águas e vinhos;
Visitas guiadas nos monumentos indicados;
Acompanhamento por Guia da Noventur
Seguro de viagem;
Taxas de turismo, de serviço e IVA.

RESERVE JÁ, GARANTA A SUA VIAGEM !
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