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ALENTEJO
Coudelaria de Alter, Évoramonte, 

Herdade do Esporão, Évora, Barragem do Alqueva,  
S. Pedro Corval, Monsaraz, Arraiolos 

Viagem de 3 dias em Pensão Completa

03 a 05 Outubro 2021

1º Dia - 03 de Outubro (Dom.) – LISBOA / ALTER DO CHÃO / EVORAMONTE /

HERDADE ESPORÃO / ÉVORA

Comparência em Lisboa em local e hora a combinar, e saída em autocarro de turismo

com destino a Alter do Chão, com paragem técnica durante o percurso.

Chegada a Alter do Chão e à Coudelaria de Alter para visita. Ao entrar na Coudelaria

Nacional de Alter, entramos no reino do puro cavalo lusitano. São 800 hectares de uma

propriedade de paisagem deslumbrante, dedicada à nobreza do lusitano. Foi nesta

antiga Coudelaria Real, fundada em 1748 e tendo por objetivo preparar cavalos para a

Picaria Real, que por vontade do rei D. João V, se iniciou a sua criação. “Que se

conserve sempre pura esta raça”, ordenava-se no reino em 1812. Nas cavalariças

podemos admirar a grandiosidade e beleza do cavalo lusitano, ferro de Alter Real, que

permite o desenvolvimento da Arte Equestre. As edificações que integram a coudelaria

possuem características arquitetónicas muito distintas, como uma antiga igreja

transformada em espaço de exposições/recepção e escritórios no andar superior. No

final da visita, almoço no Restaurante Páteo Real. Após o almoço, seguimos até

Évoramonte. Situado no cimo de uma colina com mais de 400 metros de altitude na

parte ocidental da Serra d’Ossa, é um dos raros castelos portugueses que alia

características únicas pelo conjunto arquitetónico que enquadra, pela excelência da

paisagem que dele se pode desfrutar, mas também pela sua importância história, uma

vez que foi aqui que decorreu o encontro de generais que em 26 de Maio de 1834

puseram fim à única mas sangrenta guerra civil que Portugal conheceu, entre liberais e

absolutistas. Saída para a Herdade do Esporão e visita guiada às Adegas e Caves. O

túnel das barricadas a 17 metros de profundidade, onde descansam vinhos especiais, é

uma das atrações da visita e após a mesma haverá uma prova de 2 tipos de vinho da

herdade. Continuação para Évora. Jantar e alojamento no Évora Hotel 4*.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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2º Dia – 04 de Outubro (Seg.) – ÉVORA / BARRAGEM do ALQUEVA / MONSARAZ /

SÃO PEDRO DO CORVAL / ÉVORA

Após o pequeno-almoço saída em direcção à Marina da Amieira, onde faremos um

passeio de barco pela barragem, que nos levará desde o local de embarque na Amieira

até ao paredão da Barragem e regresso à Amieira Marina. Durante este tranquilo

percurso, teremos oportunidade de usufruir das belas paisagens deste grande lago,

com uma superfície de 250 kms2, 83 km de cumprimento e uma margem de 1.200

kms. Continuação até Monsaraz, onde faremos uma visita a pé nesta vila medieval

muralhada, que oferece magníficas vistas panorâmicas sobre o grande Lago do

Alqueva. Almoço em restaurante local. Após o almoço, seguimos em direção a São

Pedro do Corval onde visitaremos uma olaria, para poder aprender um pouco mais

sobre esta arte. Haverá ainda tempo para visitar a Rocha dos Namorados, um menir

constituído por um bloco de granito natural, com cerca de dois metros de altura. A esta

rocha está associado um secular rito pagão de fertilidade: as raparigas em idade de

contrair matrimónio, vão consultar a rocha para saberem quanto tempo ainda falta

para se efetivar o casamento. Para este efeito, atiram para cima do menir uma pedra.

Se esta pedra não ficar em cima da rocha e cair ao solo, representa que têm de esperar

mais um ano para o casamento. No final das visitas, regresso a Évora. Jantar e

alojamento no hotel.

3º Dia – 05 de Outubro (Ter.) – ÉVORA / VALE DO PEREIRO / ARRAIOLOS / LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída de Évora até Vale do Pereiro, onde visitaremos a
Quinta “Pepe Aromas”, uma empresa familiar norteada por valores de
sustentabilidade e responsabilidade ambiental, preservação da biodiversidade,
promoção de um turismo de natureza responsável, valorização de alimentos naturais e
biológicos e protecção do património agroflorestal. Aqui ficaremos a conhecer um
pouco mais sobre a produção de figos-da-índia e todos os produtos que se podem
fazer a partir deste fruto. Faremos também um passeio de comboio pelo montado
alentejano, por entre as azinheiras e sobreiros e pomares de figueiras-da-índia, numa
viagem intemporal por paisagens magníficas, e para terminar a visita iremos almoçar,
numa experiência única de sabores tradicionais e locais.
Após o almoço, saída para Arraiolos, onde visitaremos o Centro de Interpretação do
Tapete de Arraiolos, espaço museológico permanente que tem como missão
promover o estudo e divulgação do Tapete de Arraiolos, assim como a sua
conservação, proteção, valorização e reconhecimento enquanto património histórico,
artístico e etnográfico. No final da visita, regresso a Lisboa, com paragem técnica no
percurso e chegada a Lisboa ao final do dia.

FIM DA VIAGEM

http://www.oasistravel.net/
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Preços por pessoa: 

Em quarto DUPLO 490 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 78 €

Serviços incluídos: 
✓ Transporte em moderno autocarro de turismo com ar condicionado, com capacidade mínima de 49 

lugares mas ocupado por um máximo de 25 passageiros, durante todo o circuito;
✓ 2 Noites de alojamento no Évora Hotel 4*, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Circuito em Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia num total de 5 refeições;
✓ Bebidas às refeições (vinho, água e café de cafeteira, não expresso);
✓ Acompanhamento por guia oficial OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Todas as visitas mencionadas no programa e respectivas entradas acompanhadas por guia oficial; 
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento 

entre os passageiros;
✓ Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais seguros de assistência e

cancelamento de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de 08.03.2021;
✓ Gratificações.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras

efetuados durante a estadia, tais como, telefonemas, lavagem de roupa, gratificação da guia, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão válido.

OASIStravel – 08.03.2021

http://www.oasistravel.net/
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OASIStravel – 12.01.2021

O Évora Hotel é o local ideal para fazer uma pausa e desfrutar do melhor 
que o Alentejo tem para oferecer. Num ambiente acolhedor e familiar, 
irá encontrar a simplicidade e genuinidade alentejana. Deixe-se levar 
pela nossa atmosfera.

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os
horários estão sujeitos a alteração, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha
de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do valor da
viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as
condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo
mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 25 Julho’21: 25€; de 26 Julho a 22 Agosto’21: 50€ por pessoa; de 23 Agosto a 2 Setembro’21: 50%
do valor da viagem; de 3 a 12 Setembro: 75% do valor da viagem; a partir de 13 Setembro’21 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da
viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/

