Alentejo: terra
de paixões
A paisagem serena do Alentejo esconde
um património incrível. Sítios arqueológicos perdidos no espaço e no tempo,
imponentes monumentos carregados de
sentimento e de memórias.
Durante 5 dias, damos-lhe a oportunidade, de descobrir recintos de menires que
escondem segredos com 6000 anos, impressionantes testemunhos do império
romano e surpreendentes espaços místicos como a Capela dos Ossos em Évora.
920 (por pessoa, em quarto duplo)*
Todo o ano
· Acompanhamento por elemento da
Neverending durante toda a viagem;
· 5 noites de alojamento em hotéis de 4*
ou similar;
· 5 pequenos-almoços no hotel;
· 9 refeições em restaurantes com pratos
típicos da região;
· Todas as visitas e entradas mencionadas
no itinerário;
· Todos os impostos aplicáveis;
· Seguros de acidentes e de responsabilidade civil.
· Bebidas às refeições (excepto as mencionadas como incluídas);
· Tudo o que não esteja como incluído de
forma expressa;
· Despesas de carácter particular designadas como extras.
*grupo mínimo de 22 pessoas

Venha também descobrir a gastronomia
típica alentejana cuja sopa de tomate, as
migas, o arroz de açafrão e a sericaia nos
elevam aos céus.

Busto feminino
do período
romano, Museu
de Évora.

DIA 1 Partida de Porto e/ou Lisboa > Beja
Partimos do Porto e/ou Lisboa em local e
horário a combinar. Chegada a Beja. Check-in no hotel. Almoço e/ou jantar em restaurante.
DIA 2 Centro Histórico de Beja
Beja, antiga Pax Iulia, sede de uma importante área administrativa da época romana: o conventus pacenses. Cidade repleta
de histórias e de lendas, como a de Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador.
Percorremos a Beja primitiva através do
núcleo arqueológico do Sembrano e visitamos o Real Mosteiro de Nossa Senhora
da Conceição, morada da Irmã Mariana
Alcoforado que, por desgosto de amor,
escreveu um dos famosos clássicos da literatura mundial: Les Lettres Portugaises.
Paragem para almoço. Visitamos a Igreja
de Santo Amaro e uma das maiores coleções visigóticas de Portugal. Entramos
no castelo com a sua torre altaneira. Contemplamos a composição escultórica da
Árvore de Jessé (Árvore da Vida) na Igreja
de Santa Maria, templo construído sobre
uma antiga mesquita. Regresso ao hotel.
Jantar.
DIA 3 Vila de Frades > Cromeleque dos
Almendres > Évora
Dia dedicado a monumentos místicos carregados de histórias e carregados de simbolismo e a paisagens serenas a perder de
vista.
Check-out do hotel. Partimos para Vila de
Frades, uma pacata aldeia no coração do
Alentejo e descobrimos a fabulosa Villa romana de São Cucufate, cuja fundação ainda hoje se encontra envolta em mistério.
Paragem para almoço. Entramos depois
em Évora pela Porta do Raymundo e celebramos o fim do dia junto a um monumento mágico, o Cromeleque dos Almendres,

o maior conjunto estruturado de menires
da Península Ibérica. Check-in no hotel em
Évora. Jantar.
DIA 4 Alter do Chão > regresso a Évora
De Évora partimos para Alter do Chão, terra
dos puros cavalos lusitanos que podemos
admirar e tocar na Real Coudelaria, antiga
escola equestre fundada por D. João V em
1748. Almoço.
Conhecemos o magnífico mosaico da Villa
romana de Ferragial del Rey, o castelo de
Alter, a Casa do Álamo e a ponte romana
de Vila Formosa, uma das mais bem conservadas do Portugal Romano. Regresso
ao hotel em Évora. Jantar.
DIA 5 Centro Histórico de Évora
O nosso último dia é inteiramente dedicado a Liberalitas Iulia Ebora, cidade Património da Humanidade. Urbe de imperadores, de lendários guerreiros como Geraldo
“Sem Pavor” e de poderosos bispos.
Em Évora, todos os caminhos vão dar à
Praça do Giraldo e aqui começamos a
nossa viagem. Passamos a porta romana
de Dona Isabel e descobrimos a verdade sobre o Templo de Diana. Do coro alto,
contemplamos a surpreendente catedral,
descobrimos a famosa “Virgem do Ó” e o
Santo Lenho, que inspirou D. Afonso V na
Batalha do Salado. Almoço livre. Percorremos ruelas, largos e pracetas, admiramos
a Janela Manuelina de Garcia de Resende
e o fantástico portal de nós da Igreja do
Carmo. Vislumbramos os grandiosos Meninos da Igreja da Graça e terminamos na
assombrosa Capela dos Ossos. Regresso
ao hotel. Jantar.
DIA 6 Partida para Porto (ou Lisboa)
Check-out do hotel e partida para o Porto
e/ou Lisboa.
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