o mundo rural

Fotografia cedida por Mário Carvalho

Todo o Ano

TURISMO FAMILIAR • 3 DIAS • 2 NOITES Desde
Preço por pessoa em quarto duplo:
Suplemento de quarto individual 46,00€

€

110

Uma viagem pelo Barroso, recentemente classificado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)
como Património Mundial Agrícola, que distinguiu a genuinidade deste território com base na forma tradicional de trabalhar as
terras, de tratar do gado e na entreajuda dos seus habitantes.
O comunitarismo é ainda um dos valores e costumes característicos desta região, intimamente ligado às práticas rurais de vida
coletiva das regiões montanhosas e à necessidade de adaptação ao meio ambiente.
Num programa que encantará até as crianças, venha com o pastor, acompanhar o seu rebanho, ouvir as suas histórias e músicas
ao som de flauta, sentir a hospitalidade, as tradições e a gastronomia barrosã, entre segredos das encostas das montanhas numa
jornada que reflete a vivência rural desta região.
Uma passagem por Chaves, espaço termal por eleição, onde se pernoitará, que teve outrora uma importância ímpar, quando da
ocupação romana.
Os mais novos também não foram esquecidos e serão brindados com algumas sugestões.
INCLUI
• Organização do Roteiro • Alojamento APA no Hotel Forte de S. Francisco****, em Chaves • Visita livre ao Castelo Pena de Aguiar
• Atividade com o pastor • Visita ao Centro de Artes Nadir Afonso • Jantar do segundo dia na “Pensão Flavia” em Chaves com
animação: Desfile de petiscos • Seguro de viagem • Sugestões de atividades para a tarde do segundo dia e manhã do terceiro •
Sugestão de restaurantes e menus.
NÃO INCLUI
• Transporte • 4 Refeições • Acompanhamento.

RESERVAS:
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