ROTA DO AZEITE, RABAÇAL
E PRESÉPIO DE PENELA

5e6
JAN.
2019
SÁBADO:
Saída de Massamá às 07h00 por Queluz, Amadora, Condeixa a Nova e Penela.
Iremos até ao Castelo para visita do Presépio (entrada incluída) e tempo livre.
Almoço em restaurante local.
Continuamos para o Rabaçal com visita do Espaço Museu VILLA ROMANA,
com visita guiada para conhecer os artefactos encontrados no local da escavação.
Seguimos para visita a uma queijaria e lagar de azeite com degustação de
produtos locais. Possibilidade de comprar produtos regionais.
Continuação para o hotel em Coimbra, chegada, distribuição dos quartos e em
hora a indicar, saída para Jantar com Fados em restaurante local.
Regresso ao Hotel Dona Inês e alojamento.

Castelo e
Presépio de
Penela
Espaço Museu
Vila Romana
do Rabaçal

DOMINGO:
Após o pequeno almoço saída na direcção de Góis e Aldeia da Cabreira.
Inicio da Lagarada, onde o processo de prensagem é feito tendo a água como fonte
de energia, ficaremos a conhecer o principio do processo de transformação da
azeitona em azeite, num Lagar de Varas.
Almoço no restaurante da aldeia, Tibornada (bacalhau, batata, couve e muito azeite).
Prosseguimos para pequena caminhada pelos trilhos tradicionais que ligam a aldeia
ao lagar, visita ao Núcleo Museológico da Cabreira e acabamos a tarde com Mel,
Castanhas, Filhoses e Jeropiga, acompanhado com musica regional.
Em hora a combinar, regresso a Lisboa e locais de partida.

Fados de
Coimbra

Rota do
Azeite em
Góis

Preço por pessoa em quarto duplo: 220,00€
O PREÇO INCLUI:
Transporte em autocarro de turismo, estadia de uma
noite com pequeno almoço incluído em quarto duplo.
Dois almoços e um jantar de Fados com bebidas
incluídas. Visitas com entradas incluídas e guiadas,
conforme itinerário do programa.
Seguro de viagem e acompanhamento permanente.

NOTAS:

- Suplemento para quarto individual: 20,00 €
- Criança dos 4 aos 11 anos: 100,00 €
- Número mínimo de partcipantes.
- Este programa poderá ser alterado por motvos
imprevistos
- Consulte condições gerais do programa, informação
pré contratual e fcca informatva em:
www.queluztur.pt

Agência de Viagens e Turismo
Rua Direita de Massamá, 100 A * Massamá T: 214 300 860 / 918 669 602
Avenida José Elias Garcia, 98 A * Queluz T: 211 982 222 / 916 143 870

www.queluztur.pt
geral@queluztur.pt
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