SÃO MARTINHO

QueluzTur
2021

NOVEMBRO
13 E 14

220€

SÁBADO:
Saída de Massamá pelas 08h00 por Queluz, Amadora, Lisboa até ao Monte da
Ravasqueira em Arraiolos. Visita guiada ao museu das atrelagens, uma das maiores
colecções privadas da Europa e associada à criação de cavalos lusitanos, passeio pelas
vinhas e provas de vinhos. Almoço em Arraiolos. Seguimos para o centro interpretativo
do tapete de Arraiolos, iremos conhecer o processo artesanal de produção, às suas
técnicas e materiais. Partimos para Fronteira para visita ao centro de interpretação da
Batalha dos Atoleiros, projecto destinado a apresentar aos visitantes uma reconstituição
da batalha histórica travada a 6 de Abril de 1384 por Nuno Álvares Pereira. Continuação
para Arronches. Jantar e alojamento no Hotel Rural Santo António 3*
DOMINGO:
Pequeno almoço no hotel e saída para visita à Ganadaria Murteira Grave em Galeana,
explicação da localização e arquitectura da casa (Monte) e a forma como se cria o toiro
bravo, os cuidados com a sua alimentação e maneio, passeio guiado na herdade pelo
ganadeiro para observação de bezerros, novilhos, toiros e vacas, bastante perto mas em
total segurança, visita à sala de troféus, terminando com almoço regional. Continuamos
para Évora, onde efectuaremos uma breve paragem com tempo livre. Em hora a indicar,
regresso a Lisboa e locais de partida.
O PREÇO INCLUI:
Transporte em autocarro de turismo, visitas e provas conforme o itinerário, visita à Herdade da Galeana, dois
almoços e um jantar com bebidas incluídas, seguro de viagem e acompanhamento permanente.
NOTAS:
• Suplemento para quarto individual: 20,00 €
• Em função do numero de participantes o grupo pode ser dividido em dois.
• Limitado número de participantes. Obrigatório uso de máscara.
• Procedimentos de higiene e segurança conforme recomendações da DGS.
• Este programa poderá ser alterado por motivos imprevistos
• Consulte condições gerais do programa, informação pré contratual e ficha informativa em: www.queluztur.pt
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