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Programa da Viagem: 

1º Dia – 9 de novembro: Pombal – Mirandela – Bragança 

07h00 – Saída de Pombal em direção a Mirandela. Visita ao Museu da Oliveira e do Azeite, situado no espaço das antigas 

instalações da moagem mirandesa. A antiga moagem já é quase uma peça arqueologia industrial. Almoço em restaurante 

local. Continuação da viagem até Bragança, capital da terra fria transmontana e sede do Parque Natural de Montesinho. Visita 

ao centro histórico; à Domus Municipalis, monumento de arquitetura românica civil; ao Museu da Máscara Ibérica, espaço de 

divulgação das tradições relacionadas com as máscaras do Nordeste Transmontano e da região de Zamora. No final da visita 

check-in no hotel, jantar e alojamento. 

 

2º Dia – 10 de novembro: Bragança – Puebla de Sanábria – Bragança 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Parque Biológico de Vinhais e ao Centro de Interpretação das Raças Autóctones. 

Continuação pelo interior do Parque Natural de Montesinho até Lagarelhos para ver o maior castanheiro do país. De seguida 

iremos até Puebla de Sanábria para o almoço num restaurante local. Seguimos para o Lago del Sanábria, o maior lago de 

origem glaciar da Península Ibérica com os seus 318 hectares de superfície e 51 metros de profundidade. Retorno a Puebla de 

Sanábria para visita ao “casco antigo”, com as suas ruas empedradas e onde o sabor a medieval se sente a cada esquina. 

Regresso a Bragança para o jantar de São Martinho em restaurante local com animação musical, castanhas assadas e jeropiga. 

Ida para o hotel e alojamento. 

 

3º Dia – 11 de novembro: Bragança – Rio de Onor – Pombal 

Pequeno-almoço e formalizações de check-out no hotel. Saída para Rio de Onor, a aldeia comunitária mais bem conservada 

do Parque Natural de Montesinho. É uma das 7 Maravilhas de Portugal - Aldeias. Interpretação da vida comunitária e da vida 

transfronteiriça vivida nesse espaço. Seguimos para Guadramil com uma pequena paragem. Continuação para Gimonde onde 

iremos almoçar no restaurante D. Roberto, instalado numa casa típica transmontana e aberto desde 1935, característico pelas 

ementas onde predominam os enchidos e o fumeiro regional. Regresso a Pombal com paragem técnica no caminho. Fim dos 

nossos serviços. 

 
Inclui: Viagem de autocarro; 2 noites de alojamento com pequeno-almoço e 1 

jantar no Hotel S. Lázaro 4*; 3 almoços + 1 jantar em restaurantes locais (bebidas 

incluídas); todas as visitas enumeradas e entradas incluídas; seguro de viagem 

básico e acompanhamento por um delegado da Costa de Prata. 

Lugares no autocarro por ordem de inscrição. 

Inscrições com 50% de depósito. 

Nº mínimo de participantes: 35 pessoas. 

 

Boa Viagem com a Costa de Prata! 

Preço por pessoa: 
Quarto Duplo: 

295,00 € por pessoa 

Quarto Individual: 

340,00 € por pessoa 

Exclusivo Costa de Prata 


