Noventur –viagens temáticas

COVILHÃ- Arte e Lã
Do passado ao Presente
VIAGENS EXCLUSIVAS 2018
COVILHÃ UMA DAS REGIÕES MAIS AFAMADAS PELA SUA PRODUÇÃO DE TECIDOS,AQUI PASSAVA A ESTRADA DA LÃ POR
ONDE ALMOCREVES LEVAVAM LÃS DE ESPANHA ATÉ TOMAR, É HOJE PARTE DA TURISTICA “ROTA DA LÃ”. DAS VELHAS
INDUSTRIAS ARTESANAIS AOS MODERNOS ESTILISTAS, COVILHÃ RESPIRA LÃ E ARTE.

04 a 06 de Maio 2018
1º Dia – 04/05 – Lisboa /Cebolais de
Cima/Covilhã
08.00 – Partida de Lisboa em direcção ao interior de Portugal. Paragem
em Cebolais de Cima para visita do novíssimo MUTEX- museu Textil de
Castelo branco inaugurado em Julho, na recuperação da antiga fábrica
de cardação e fiação Corga, aqui poderemos observar a evolução das
técnicas de cardação até à tecelagem ao longo dos tempos. Seguiremos
depois para a Covilhã, ALMOÇO, num ambiente intimista e degustando
excelentes carnes da região., De tarde visita do património histórico do
centro da Covilhã e onde sobressaem hoje as pinturas coloridas nas paredes de muito edifícios sobre a temática da lã e descobrindo ainda a
antiga judiaria e importância dos judeus no mercado de lanifícios. Alojamento no moderno
HOTEL PURA LÂ- Wool Valley hotel & Spa.JANTAR.

2ºDia –05/05 – Covilhã
Pequeno almoço, inicio das visitas, Visita às ramolas de Sol e Estendedouros de lãs, seguido de
visita do galardoado Museu dos lanificios da Covilhã. ALMOÇO em restaurante local.De tarde,
iremos conhecer a Covilhã moderna, com descida nos elevadores panorâmicos até ao Vale da
Ribeira da Carpinteira onde se encontra a artistica ponte pedonal escolhida como um dos sete
destinos design mais interessantes do mundo. Neste vale veremos o New Hand Lab, espaço
industrial que deu lugar à arte e artesanato dos estilistas do burel Miguel Gigante e da artista
plástica Maria Eugenia Gomes, a nova vertente da lã. Terminamos com doces da Covilhã. Regresso
ao Hotel.JANTAR.Animação no hotel com os “Adufes do Paúl”

3ºDia –06/05 – Covilhã/Sobral de S. Miguel/Lisboa
Após o pequeno almoço partida para Sobral de S.Miguel”Coração do Xisto”onde iremos ver o património edificado,
conhecer estórias de vida de quem criava rebanhos debaixo de condições extremas e famílias que sobreviveram
com o pouco que rendia o carvão da Panasqueira para as fábricas da Covilhã. Degustação da ginga e descida até ao
Fundão e visita a um rebanho de 500 ovelhas e participar na ordenha e recolha de uma dezena de animais.Visita
de uma queijaria tradicional. ALMOÇO. Regresso a Lisboa.
Preço

475€, para mínimo 15 participantes; 20€ supl single

Inclui- transporte em autocarro de turismo; 2 noites de alojamento no Hotel Pura Lã; 3 almoços e 2
jantar; visitas guiadas conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur e Iolanda; IVA,
Seguro de viagem.

SINALIZAÇÃO DE 100€ Até 20 de Fevereiro 2018

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