
O preço não inclui: tudo citado como não incluído; entrada nos monumentos; extras de caráter pessoal.

Documentação: bilhete de identidade ou cartão de cidadão. Valor para um mínimo de 45 pessoas.

A empresa reserva o direito de alterar o programa em benefício dos clientes.

Em cumprimento da lei nº 144/2015 informamos que para a resolução de conflitos de consumo deve ser

contactada a comissão arbitral do Turismo de Portugal www.turismodeportugal.pt.

RNVT N.º 10192

Contactos:

CIRCUITO PENAMACOR
PENAMACOR – BELMONTE – VILA VELHA DO RODÃO – COVILHÃ 
SORTELHA – CIDADE RODRIGO – FIGUEIRA DA FOZ

12 a 17 de Setembro de 2022

6 DIAS

395 €

INCLUI

Viagem em autocarro de turismo com guia acompanhante; 5 noites de alojamento em hotel 
4* em quarto duplo; 5 peq-almoços, 6 almoços e 5 jantares  com bebidas; Visitas conforme 

itinerário; Seguro de Acidentes pessoais.

12/09/2022 - Segunda-feira: Saída em autocarro
Grande Turismo. (pequeno almoço não incluído).
Chegada ao Hotel das Termas de São Tiago,
distribuição de quartos e almoço. Tarde Livre.
Jantar no hotel e alojamento.
13/09/2022 - Terça-feira: Pequeno-almoço e saída
para visitarmos Belmonte, aqui a comunidade
abriga um importante facto da história judaica
relacionado com a resistência dos judeus à
intolerância religiosa na Península Ibérica. Foi
nesta localidade que nasceu Pedro Álvares Cabral.
Almoço no Hotel. Saída em direção a Vila Velha do
Rodão, para um belo passeio de barco pelo rio
Tejo. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
14/09/2022 - Quarta-feira: Pequeno-almoço e
saída para visitarmos Covilhã. Almoço no hotel e
saída em direção a direção a Monsanto para
visitar a aldeia histórica considerada a mais
portuguesa de Portugal. Continuação em direção
a Penha Garcia para deslumbramos a comunhão
perfeita com a natureza. Tempo Livre.
No final da tarde, regresso ao hotel, jantar e

alojamento.
15/09/2022 - Quinta-feira: Pequeno-almoço e
saída em direção a Sortelha, uma das mais belas e
antigas vilas portuguesas, que manteve a
sua fisionomia urbana e arquitetónica
inalterada. Almoço em restaurante. Continuação
da visita até ao Sabugal.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
16/09/2022 - Sexta-feira: Pequeno-almoço e
manhã livre. Almoço no hotel. Saída em direção a
Espanha para visitarmos a bela Cidade Rodrigo,
cuja rica e ocupada história de Cidade Rodrigo
inclui os vetões, romanos, bárbaros, muçulmanos,
a reconquista católica e a Guerra da
Independência. Tempo livre. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
17/09/2022 - Sábado: Pequeno-almoço e check-
out. Saída em direção a Figueira da Foz, um dos
centros turísticos mais importantes. Almoço em
restaurante local.
Início da viagem de regresso. Chegada. Fim dos
nossos serviços.


