Noventur – viagens temáticas

PASSEIO
VIAGENS TEMÁTICAS 1º TRIMESTRE
20174X4
3 programas imperdíveis
* Património Cultural da Humanidade e Carnaval no
*

Alentejo

– 24 a 26/02

Malaga,

Cidade natal de Picasso e os novos museus : Carmen Thyssen; Centro Pompidou
e Museu de arte Russa delegação do Hermitage - 09 a 12/03

* Rota do cavalo Lusitano no

Ribatejo

- 25/03

24 a 26 de FEVEREIRO - ALENTEJO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
1º Dia – 24/02-Sexta-feira - Lisboa/Montemor-o-Novo/Alcáçovas /Évora
Partida de Lisboa em direcção a Montemor-o-Novo chegados à Herdade do Freixo do Meio com 440ha de montado onde se
pratica a agricultura biológica e explora eficientemente o ecossistema natural alentejano. Passeio pela herdade- 13.00 ALMOÇO
tradicional , Cozido de grão em panelas de barro com lume de chão, vinho e fruta da herdade. Seguimos para Alcáçovas e vamos
conhecer a Arte Chocalheira em ferro e cobre. Visita da Capela da N. Srºa da Conceição mais conhecida por Capela das Conchas
e vamos descobrir porquê…Terminamos com uma actuação exclusiva de grupo Cante Alentejano “papa Borregos” e um lanche
ajantarado, queijos, petiscos alentejanos, açorda bacalhau, e bolo caseiro. Continuação para Évora, alojamento no hotel St.Clara

2ºDia -25/02 – Sábado - Évora / Azaruja / Évora
Após o pequeno almoço saída para a aldeia de Azaruja para conhecer as
oficinas que trabalham a cortiça…. Regresso a Évora ALMOÇO no restaurante
“½ para as 9” com um saboroso momento gastronómico. De tarde vamos
percorrer as ruas de Évora e descobrir pequenas preciosidades, começamos
pela Igreja de S. Francisco, belíssimo exemplar da arquitectura góticomanuelina e totalmente restaurada, depois, na Praça do Giraldo a igreja de
Santiago onde os revestimentos azulejares e a pintura mural se associam de
forma surpreendente. Continuamos para visitar as Casas Pintadas e os seus
belíssimos frescos renascentistas. Alojamento e JANTAR no hotel.

3º Dia– 26/02 -Domingo-Évora/S.Miguel de Machede/ Redondo / Lisboa
Pequeno almoço, saída para S.Miguel de Machede onde na adega da Casa Agrícola Alexandre Relvas, iremos descobrir e provar
os seus deliciosos vinhos e desfrutar da beleza e tranquilidade do Alentejo. Continuamos para a vila do Redondo com ALMOÇO no
restaurante a Torre. De tarde assistimos ao tradicional desfile de Carnaval, Regresso a Lisboa.

Preço 350€, supl single 45€. Inclui- transporte em autocarro de turismo; duas noites de alojamento em hotel de 3
estrelas;3 almoços e dois jantares típicos; visitas conforme programa guiadas local; acompanhamento por guia da Noventur;
Txas de serviço e IVA, Seguro de viagem. SINALIZAÇÃO DE 100€ ATÉ 15 de Janeiro 2017

RESERVE JÁ GARANTA A SUA VIAGEM!
Nota importante – grupos realizam-se com mínimo de 15 participantes

9 A 12 DE MARÇO - MALAGA – Arte e História
1º Dia - 09 Março - Quinta-feira - Lisboa / Málaga
Comparência no aeroporto da Portela ás 07.15 para embarque no voo da TP 1138 com destino a Málaga, com chegada prevista às
11.30. Inicio da visita guiada da capital da Costa do Sol,de fundação Fenícia, e depois uma das mais importantes cidades romanas.
O seu período mais prospero foi igualmente durante o domínio muçulmano, primeiro como parte do califado Cordobes e depois
do de Granada, destacamos assim o Alcazaba e o Teatro romano e o castelo Gibralfaro do sec XIV donde se avista uma esplêndida
vista sobre a cidade e o seu famoso porto, ALMOÇO em restaurante local, continuação para o hotel a meio da tarde. Alojamento e
JANTAR no hotel Don Curro ou similar

2º Dia - 10 Março - Sexta-feira - Málaga
Pequeno almoço. Inicio da visita na zona histórica e tendo como primeiro destaque a visita na CasaNatal do pintor Pablo Picasso hoje também museu e se expões várias obras deste mestre da pintura
do sec XX, continuamos ainda com o pintor para o Museu Picasso onde de novo teremos mais obras
relevantes deste artista. Sendo estes museus na zona antiga da cidade veremos a sua catedral do sec
XVI e os bairros tradicionais de la Mercede e del Obispo, nas sua ruelas típicas poderemos desfrutar
do ambiente medieval que ainda conserva bem como o mercado central que ocupa as antigas
Ataranazas muçulmanas. ALMOÇO me restaurante local. De tarde visita do novo Museu Carmen
Thyssen no Palacio Villalon do sec XVI e adaptado recentemente pela Fundação Thyssen Bornemisa
e se expõe uma notável colecção de mais de 200 obras reunindo todos os géneros que protagonizam
a pintura espanhola até ao sec XIX, destaque para Zurbaran, Domingos Becquer, Sorolla, Julio Romero
entre muitos outros. Regresso ao hotel a meio da tarde. JANTAR e alojamento.

3º Dia - 11 Março - Sábado - Málaga
Pequeno almoço. Manhã, visita do novo Museu de Arte Russa, delegação do
Hermitage instalada no edifício Tabacalera de estilo malaguenho da década de 1920
e reabilitado para acolher parte da colecçção do museu russo de San Petersburgo e
converter-se numa referencia da cultura russa na Europa, nele estão representados
desde os pintores russos aos modernistas europeus numa ampla mostra a não
perder. Continuação para o igualmente novo museu da cidade o Centro Pompidou
(Málaga possui hoje cerca de 30 museus e pretende ser o dinamizador cultural
andaluz, assim como Bilbao, se tornou do Norte). Neste espaço vamos encontrar
obras de Bacon,Fernand Leger, Chagal, Dubuffet, Tapies, Picasso, entre outros.
ALMOÇO em restaurante local junto á marginal e praias da cidade. Tarde, tempo
livre e JANTAR e alojamento no hotel.

4º Dia - 12 Março- Domingo - Málaga/Lisboa
Pequeno almoço - 10.00, transfer para o aeroporto e embarque no vo da TP 1139 às 12.30 e chegada a Lisboa ás 12.45.

Preço 675€ supl single110€. Inclui: viagem de avião Lisboa/Málaga/Lisboa em classe turística; 3noites de alojamento
em hotel de 3*, 3 almoços e 3 jantares; entradas e visitas nos locais indicados; guia local em Málaga; Acompanhamento por
guia da Noventur, taxas de serviço e Iva; taxas de aeroporto e seguro de viagem. SINALIZAÇÃO DE 175€ ATÉ 15 JANEIRO
-------------------------------------------------------------------------------

25 deMARÇO- Sábado Ribatejo - ROTA do CAVALO LUSITANO e os AVIEIROS
09.00 – Partida de Lisboa em direcção à Casa Cadaval em Muge, breve
apresentação da quinta e demonstração equestre do cavalo lusitano e
baptismo equestre. Porto de honra. Continuação para o restaurante
Escaroupim na aldeia avieira do mesmo nome, ALMOÇO . De tarde, passeio
de barco no rio Tejo para poder observar os cavalos nos mouchões e a
aldeia avieira da Palhota onde iremos referenciar a vivencia destes homens
e recordar o famoso romance de Alves Redol. Regresso a Lisboa ao fim da
tarde.

Preço 110€,inclui: transporte em autocarro de turismo, visitas
guiadas, almoço no rest. Escaroupim, Guia da Noventur, taxas de serviço,
Iva e seguro de viagem. SINALIZAÇÃO DE 25€ ATÉ 15 Março
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