
Uma viagem pela belíssima região do Barroso é o ponto de partida para um pequeno passeio simbólico na EN2, uma das maiores 
e mais antigas estradas do mundo, que divide o país ao meio.
Um encontro com o comunitarismo, com a forma tradicional de trabalhar as terras e de tratar o gado, que a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) classificou como Património Mundial Agrícola.
Uma visita a povoações escondidas do mundo como Montalegre, Boticas, Pitões das Júnias e Vilar de Perdizes cuja notoriedade 
aparece ligada à figura do Padre Fontes.
Uma mesa cheia de paladares ancestrais numa cozinha que soube guardar segredos, a par de uma singular prova de águas nas termas em Chaves.
Iniciamos então a nossa rota a partir do Km 0 da EN2 em Chaves, passando por Vidago, Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar, Vila 
Real, Régua, Lamego até chegarmos a Viseu. Terras deste Portugal encantador que continuam a deslumbrar os automobilistas e 
os viajantes em geral com as suas paisagens e fundamentalmente com a diversidade cultural das terras por onde passa.
Podemos afirmar que a EN2 é um corredor de culturas unido por um pedaço de alcatrão.

INCLUI
• Organização do Roteiro • Alojamento no hotel Forte de S. Francisco **** em Chaves, ou similar • Alojamento no hotel Palácio dos 
Melos **** em Viseu, ou similar • Jantar no segundo dia na “Pensão Flávia” em Chaves com animação: Degustação de petiscos • 
Visita ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos • Visita ao Ecomuseu do Barroso com degustação de chá • Visita ao Castelo de Pena de 
Aguiar • Visita ao Museu do Douro • Visita à Sé de Viseu • Visita ao Museu Grão Vasco • Seguro de viagem.

NÃO INCLUI
• Transporte • 6 Refeições • Acompanhamento.

PELA ROTA DA EN2
Todo o Ano
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TURISMO FAMILIAR • 4 DIAS • 3 NOITES
Preço por pessoa em quarto duplo:

Suplemento de quarto individual 80,00€

Available & Incredible Unipessoal, Lda.
Rua Cidade de Espinho, n. 3 - R/C,

5000-611 Vila Real, Portugal  
RNAVT n. 6738

Telf.: +351 259 347 340
www.pontoporponto.eu

RESERVAS:

T. 910 839 423
geral@pontoporponto.eu


