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FEVEREIRO  VIAGEM EM GRUPO

03
DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Montalegre  ›  
Pedras Salgadas  ›  Vidago  ›  Chaves  240 Kms

DIA 2  ›  Chaves  ›  Mirandela  ›  Chaves
105 Kms

DIA 3  ›  Chaves  ›  Podence  ›  Lisboa ou 
Porto 260 Kms

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque 
das Camélias para saída em direção a Montalegre. Visita ao 
Castelo de Montalegre, palco das famosas festividades da 
Sexta-feira 13 e ao Ecomuseu do Barroso, onde teremos a 
oportunidade de conhecer a história do vasto património 
regional e provar alguns dos produtos típicos. Almoço. Saída 
para a povoação de Pedras Salgadas, em Vila Pouca de 
Aguiar, para visita à conhecida Fábrica das Águas das Pedras, 
marca com mais de um século de existência. Tempo livre para 
um passeio no parque natural. Partida para Chaves com uma 
breve paragem na freguesia de Vidago. Jantar. Alojamento no 
Chaves Castelo Hotel  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Visita a pé pelo magnífico centro 
histórico da cidade de Chaves com destaque para o Castelo 
de Chaves, Torre de Menagem, Museu de Arte Romana, Igreja 
de Santa Maria Maior e o Forte de São Neutel, terminando na 
Ponte de Trajano, um dos legados romanos do antigo centro 
urbano Aquae Flaviae que prevalece até aos dias de hoje. 
Tempo livre para provar o delicioso Pastel de Chaves, a maior 
iguaria Flaviense. Almoço. Prosseguimos até Mirandela, terra 
das afamadas alheiras. Visita a uma loja típica onde teremos 
a oportunidade de provar os tradicionais enchidos regionais. 
Passeio pela cidade para conhecer a Capela de São Miguel, 
as Igrejas Matriz e da Misericórdia, a Ponte Romana e parte 
do antigo Castelo de Mirandela. Regresso a Chaves. Jantar. 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a aldeia de Podence, 
em Macedo de Cavaleiros, para assistir às festividades 
do Entrudo Chocalheiro. Os Caretos de Podence, símbolo 
da cultura do nordeste transmontano, representam 
personagens diabólicas que, através do uso de máscaras 
de nariz pontiagudo e trajes coloridos, confecionados com 
colchas de franjas, desfilam pela aldeia ao som dos chocalhos 
e campainhas à cintura. Dia livre. Em horário a determinar 
localmente, viagem de regresso ao local de origem. Fim da 
viagem e dos nossos serviços. 

Entrudo 
Chocalheiro

Venha participar nas festividades do carnaval mais genuíno de Portugal, 
o Entrudo Chocalheiro, símbolo da cultura do nordeste transmontano. 

1. CARETOS DE PODENCE

2. CENTRO HISTÓRICO, CHAVES 3. CARETO DE PODENCE 4. CASTELO DE MONTALEGRE

Partidas do 
Porto
3 dias › 2 noites de alojamento
de 23 a 25 de Fevereiro

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 2 jantares com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho; 
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o circuito;
› Entrada no Ecomuseu do Barroso com prova 
de mel e infusão de ervas, Fábrica das Águas das 
Pedras e prova de alheira em Mirandela;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem  – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

03 04

Duplo

Single

Crianças *

   295€

   370€

   225€

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.


