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O Tapete está na Rua! Pelas ruas de Arraiolos, 
decoradas a preceito pelos seus afamados 
e exuberantes tapetes, descubra um dos 
certames etnográficos mais importantes de 
Portugal, onde o património cultural imaterial 
se notabiliza.

DIA 1  ›  Porto  ›  Valença  ›  Melgaço  ›  
Monção  205 Kms 

DIA 2  ›  Monção  ›  Porto  205 Kms 

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das 
Camélias. Início da viagem até à vila medieval de Valença para 
visita a uma das principais fortificações militares da Europa 
nas margens do Rio Minho. Destaque para lugares como as 
Igrejas de Santa Maria dos Anjos e Santo Estêvão, as Portas da 
Coroada, o Baluarte do Socorro e a Capela Militar do Bom Jesus. 
Tempo livre para desfrutar do ambiente animado em pleno 
centro histórico, repleto de esplanadas e lojas de artesanato. 
Sugerimos a prova do tradicional doce “Valencianos”. Almoço. 
Seguimos até Melgaço, terra conhecida pela famosa casta de 
vinho verde, o Alvarinho, e pelo seu vasto património natural 
e gastronómico.  Pelas vielas empedradas iremos conhecer a 
Igreja da Misericórdia, o Castelo, a Fonte de São João e a Praça 
da República, terminando no Solar do Alvarinho para visita 
e degustação de Alvarinho. Prosseguimos até Monção, vila 
amuralhada rica em costumes e tradições onde se destaca 
a Festa da Coca. Jantar. Alojamento no Bienestar Termas de 
Monção  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo centro histórico 
que nos remete para um ambiente medieval. Visita ao 
emblemático Palácio da Brejoeira, um dos ícones da região 
e provar a célebre Aguardente Bagaceira. Tempo livre. 
Sugerimos a prova das deliciosas “Roscas de Monção” e 
as “Barriguinhas de freira”. Almoço. Tarde dedicada às 
celebrações de um dos ex-líbris culturais de Monção, a Festa 
da Coca, caraterizada pelo tradicional combate entre São 
Jorge, defensor do bem, e a Coca, figura mítica representada 
por um dragão, feito de madeira e pintado de verde, defensor 
do mal. Reza a lenda que a vitória São Jorge trará riqueza e 
abundância nas próximas colheitas, todavia a vitória da Coca 
traduzir-se-á em tempos difíceis para o povo. Em hora a 
determinar, início da viagem de regresso ao Porto. Chegada, 
fim da viagem e dos nossos serviços.

08 09Festa 
da Coca 
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JUNHO  VIAGEM EM GRUPO JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 1 jantar com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho; 
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem;
› Entrada no Solar do Alvarinho com degustação do 
vinho Alvarinho e Palácio da Brejoeira com prova 
de aguardente;
› Seguro de Viagem  – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições conforme o programa (2 almoços e 1 
jantar com bebidas incluídas, ½ de água e ¼ de 
vinho); 
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem;
› Entrada nas Salinas de Rio Maior, Castelo em 
Montemor-o-Novo, Capela dos Ossos em Évora e 
Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos;
› Seguro de Viagem  – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› ›
REFEIÇÕES REFEIÇÕESVISITAS VISITAS
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DIA 2  ›  Évora  ›  Arraiolos  ›  Lisboa ou 
Porto  420 Kms 

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das 
Camélias. Início da viagem até Rio Maior para visita às Salinas 
Naturais situadas no sopé da Serra dos Candeeiros, rodeadas 
de uma bela paisagem verdejante, são consideradas uma 
verdadeira maravilha da natureza, uma vez que o mar fica 
a 30 km de distância. Destaque para a pequena aldeia com 
as suas típicas casas de madeira, antigos armazéns de sal 
e ruas de pedra. Almoço. Continuação para Montemor-o-
Novo para visita ao ancestral Castelo homónimo, construído 
sobre as prováveis ruínas de uma remota fortificação 
muçulmana, foi palco de alguns dos maiores momentos 
da História de Portugal. Passagem pelo Paço Real e pelo 
Convento de Nossa Senhora da Saudação. Prosseguimos 
até Évora, em pleno coração do Alentejo. Herdeira de um 
vasto património histórico e cultural, através de um passeio 
pelo seu centro histórico, Património Mundial da UNESCO, 
teremos oportunidade para conhecer o Templo Romano de 
Diana, as Termas do Paço do Concelho, a Praça do Giraldo, a 
Cerca Velha (Muralhas de Évora), o Arco Romano de D. Isabel, 
a Casa de Burgos e a Catedral de Évora (visitas exteriores). 
Visita à Capela dos Ossos, um dos ícones da cidade. Jantar. 
Alojamento no Hotel Vila Galé Évora  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Arraiolos, 
vila famosa pela sua típica tapeçaria. Visita pelo centro com 
destaque para o Castelo, a Igreja de Nossa Senhora do 
Castelo e a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. Entrada 
no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, onde 
iremos conhecer um pouco da história, conservação e 
valorização do património etnográfico local. Almoço. Tempo 
livre para apreciar as belas ruas e varandas decoradas a 
preceito, juntamente com os artesãos que ao longo do dia 
vão bordando e criando os célebres Tapetes de Arraiolos. 
Sugerimos que se junte a este verdadeiro workshop ao ar 
livre e experimente criar o seu próprio. Início da viagem de 
regresso ao Porto. Chegada, fim da viagem e dos nossos 
serviços.

Palácio da Brejoeira, Solar 
Alvarinho, Festa da Coca e Valença

Arraiolos,
o tapete

está na rua

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   195€

   225€

   150€

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   235€

   300€

   180€

2 dias › 1 noite de alojamento
de 13 a 14 de Junho

2 dias › 1 noite de alojamento
de 13 a 14 de Junho

Participe nas arruadas e cortejos e assista ao 
tradicional e secular combate entre São Jorge
e a Coca, carregado de lendas e misticismo,
em plena Festa da Coca de Monção. DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Rio Maior  ›  

Montemor-o-Novo  ›  Évora   410 Kms 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos. A realização deste 
circuito depende de um número mínimo de 25 viajantes. Caso tal 
não aconteça, o viajante será informado de acordo com os prazos 
estipulados nas Condições Gerais. 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos. 
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25 
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

2. VILA DE ARRAIOLOS2. PALÁCIO DA BREJOEIRA, MONÇÃO

1. TAPETE DE ARRAIOLOS1. FESTA DA COCA, MONÇÃO

Partida do PortoPartida do Porto


