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MARÇO  VIAGEM EM GRUPO

06
DIA 1  ›  Porto  ›  Figueira De Castelo 
Rodrigo  ›  Almeida  ›  Sabugal  ›  Belmonte 
350 Kms

DIA 2  ›  Belmonte  ›  Guarda  ›  Trancoso   ›  
Porto 250 Kms

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque 
das Camélias para saída em direção a Figueira de Castelo 
Rodrigo, parte integrante das magníficas Aldeias Históricas 
de Portugal. Com uma beleza paisagística sublime, destaque 
para o seu centro histórico onde encontraremos a Cisterna 
medieval, importante marco da herança judaica, a Casa 
da Misericórdia, as Ruínas do Castelo e a Igreja Matriz. 
Continuação para a vila fortificada de Almeida. Almoço. Da 
parte da tarde, percorreremos as muralhas medievais com 
passagem por locais como a Porta de Santo António, o 

Pequeno-almoço no hotel. Visita em Belmonte, cidade que 
alberga um dos maiores legados da tradição e presença 
judaica em Portugal.  Visita à Sinagoga de Belmonte (Bet 
Eliahu) e ao Museu Judaico que retrata a história do judaísmo 
no nosso país. Degustação do vinho Kosher. Tempo ainda 
para um passeio a pé com passagem por lugares como o 
Castelo, a Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais, Museu 
dos Descobrimentos e a Igreja Matriz. Continuação até à 
Guarda, cidade marcada pela presença de uma das maiores 
comunidades judaicas em Portugal. Almoço. Passeio pelo 
antigo bairro judeu onde ainda são visíveis as marcas de 
uma das comunidades mais ancestrais, desde traços e 
símbolos nas fachadas de edifícios. Prosseguimos a viagem 
até Trancoso, outrora também um importante centro deste 
povo. Visita à judiaria e ao Centro de Interpretação Judaica 
Isaac Cardoso e à Sinagoga “Beit Mayim Hayim”, em pleno 
coração daquele que se acredita ser o antigo bairro judeu. 
Destaque para um dos mais importantes edifícios da cidade, 
a Casa do Gato Negro, que tem inseridas na fachada as Portas 
de Jerusalém e o Leão de Judá, entre outras esculturas. Em 
hora a determinar, início da viagem de regresso ao Porto. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Picadeiro D’el Rey, o Paiol da Pólvora, a Igreja da Misericórdia 
e o Quartel das Esquadras. Continuação para o Sabugal onde 
visitaremos a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense, 
espaço no qual encontraremos um pouco do espólio da 
presença dos judeus no concelho. Viagem para Belmonte. 
Jantar preparado de acordo com a lei judaica baseado na 
cozinha Kosher. Alojamento no Belmonte Sinai Hotel  
o primeiro Hotel em Portugal preparado para atender às 
necessidades da comunidade judaica, especialmente a nível 
gastronómico. 

Legado
Judaico em 

Portugal
Descubra os locais sagrados do interior do nosso país, percorrendo 

as vilas e aldeias repletas dos grandes traços da herança judaica em 
Portugal, verdadeiros pedaços de património histórico e cultural.

1. CASA DA JUDIARIA

2. BELMONTE 3. RUA TÍPICA, BELMONTE

Partida do 
Porto
2 dias › 1 noite de alojamento
de 28 a 29 de Março

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Guia Acompanhante 4TOURS durante todo o 
circuito;
› Guias locais de língua portuguesa em Belmonte 
e Guarda; 
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar.
› Refeições: 2 almoços e 1 jantar típico com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entradas na Casa da Memória Judaica da Raia 
Sabugalense, Sinagoga e Museu Judaico em 
Belmonte, Museu Judaico, Centro de Interpretação 
Judaica Isaac Cardoso e Sinagoga “Beit Mayim 
Hayim” em Trancoso; 
› Degustação de vinho Kosher;
› 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

05 03

Duplo

Single

Crianças *

   255€

   295€

   195€

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.


