Exclusivo Costa de Prata

Programa da Viagem:
1º Dia – 18 Abril: Pombal – Caria – Belmonte
08h00 – Saída de Pombal em direção a Caria. Visita ao centro da vila, à Casa da Roda e ao Museu Etnográfico. Continuação
para Belmonte, cidade que alberga um dos maiores legados da tradição e presença judaica em Portugal. Almoço em
restaurante local. De tarde visita à Sinagoga de Belmonte (Bet Eliahu) e ao Museu Judaico, que retrata a história do judaísmo
no nosso país. Passeio a pé com passagem por lugares como o Castelo, a Igreja de Santiago e visitas ao Museu dos
Descobrimentos e à Igreja Matriz. Check-in no hotel e alojamento, o primeiro em Portugal preparado para a comunidade
judaica. Jantar no hotel preparado de acordo com a lei judaica baseado na cozinha Kosher. Conversa sobre os judeus em
Portugal.
2º Dia – 19 Abril: Belmonte – Guarda – Trancoso – Lourosa – Pombal
Pequeno-almoço e check-out do hotel. Saída às 9h00 para a Guarda, cidade marcada pela presença de uma das maiores
comunidades judaicas em Portugal. Passeio pelo antigo bairro judeu onde são visíveis as marcas de uma das comunidades
mais ancestrais, desde traços e símbolos nas fachadas de edifícios. Visita à Sé da Guarda. Prossegue-se viagem até Trancoso,
outrora também um importante centro deste povo. Visita à judiaria e ao Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso e à
Sinagoga (Beit Mayim Hayim), em pleno coração daquele que se acredita ser o antigo bairro judeu. Destaque para um dos
mais importantes edifícios da cidade, a Casa do Gato Negro, que tem inseridas na fachada as Portas de Jerusalém e o Leão de
Judá, entre outras esculturas. Almoço em restaurante local. De tarde saída para Cabanas de Viriato. Visita ao solar em
reconstrução do Cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. Em hora a determinar, continuação da viagem
até Pombal. Fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
Quarto Duplo:
195,00€ por pessoa
Quarto Individual:
230,00 € por pessoa
Inclui: Viagem de autocarro; 1 noite de alojamento com pequeno-almoço e jantar (bebidas incluídas) no Belmonte Sinai Hotel 4**; 2 almoços em
restaurantes locais (bebidas incluídas); todas as visitas enumeradas e entradas incluídas; Guia cultural especialista em judaísmo; 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!
Costa de Prata, Lda. – Viagens e Turismo | RNAVT 1909 | NIF e M.C.R.C. Pombal sob o n.º 501 500 340 – Cap. Social 100.000 €
Edifício Pombal, Loja H, N.º 8 – 3100-469 Pombal | Tel.: 236 209 660 | E-mail: geral@costadeprata.pt | www.costadeprata.pt

