
1 º DIA :: Sábado
Saída de Massamá as 07h por Queluz, Amadora, Lisboa e Alentejo. 
Vista com prova de vinhos de uma herdade Alentejana. Almoço. 
Continuamos para Mértola e tempo livre para visitar a FEIRA 
MEDIEVAL. Encontro de culturas no XX Festival Islamico de 
Mértola que celebra toda a herança histórica desta Vila Museu e a 
sua forte in�uência islâmica. A vila revela-se fértil em cultura, 
animação e conhecimento, sendo o ponto alto o Souk (mercado) com 
exposições, concertos, teatro, dança e animação de rua. Neste 
mercado improvisado nas ruas da vila velha, coberta de panos, os 
cabedais, as djellabas, o incenço, o chá de menta, as especiarias e as 
misturas de vozes dão cores, aromas e melodias especiais ao 
quotidiano outrora pacato.
Em hora a indicar, saída para Aljustrel. Jantar e alojamento no hotel 
Villa Aljustrel 3*
Jantar com cantos alentejanos pelos mineiros de Aljustrel. 

2 º DIA :: Domingo
Após o pequeno almoço saída para visita guiada a esta cidade 
alentejana que concilia a actividade mineira com o campo 
Alentejano. Visitaremos o Museu e a Ermida de nossa Senhora do 
Castelo, bem como o espaço mineiro com destaque para a central de 
compressores. Almoço. Em hora a indicar saída para Alcacer do Sal 
para visita com guia á Cripta Arqueológica do Castelo de Álcacer 
do Sal. Com vinte e sete séculos de história, o subterrâneo 
escavado no subsolo da fortaleza, oferece uma verdadeira viagem 
no tempo.
Numa atmosfera unica é possivel ver vestigios de todos os povos 
que viveram na colina aos pés da qual se ergue a cidade e aí 
deixaram a sua marca. Regresso a Lisboa e locais de partida.
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QUELUZTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA

NOTAS: 
•  Suplemento para quarto individual: 18,00 €
•  Número mínimo de participantes.  
• Este programa poderá ser alterado por motivos 
imprevistos
• Consulte condições gerais do programa, 
informação pré contratual e �cha informativa em:
www.queluztur.pt
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O PREÇO INCLUI:  
| Transporte em autocarro de turismo, estadia de uma noite com pequeno almoço em 
quarto duplo. Dois almoços e um jantar com bebidas incluídas. 
| Visitas com entradas incluídas e guiadas, conforme itinerário do programa.
| Seguro de viagem e acompanhamento permanente.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO = 245,00 € 


