
 

Mirandela     
Terra Quente transmonta, nas margens do rio Tua!...                

 
 

 

Riquíssima em património cultural que marca a sua história desde o reinado de D. Afonso III  e permite compreender 

o crescimento e desenvolvimento de Mirandela e a sua região: as casa senhoriais das Famílias Távora e Pinto Cardoso 

(Condes de Vinhais), o Arco de Santo António (antigas muralhas da vila), a Ponte Velha, construída no reinado de D. 

Manuel I, a Igreja da Misericórdia (séc. XVII), as ruas e novos espaços do séc. XIX e sua relação com o Rio Tua (Parque 

Império / Estado Novo). Mais recentemente, a obra do Arquitecto Mendo e a influência do Vaticano II (2ª Metade do 

séc. XX) colocam em dia  a arquitectura e a religião. Perdidos pelas ruas de Mirandela, podemos encontrar pormenores 

deliciosos da relação destes com o tempo. As aldeias do concelho de Mirandela são autênticas salas de visita desta  

terra e da identidade das suas gentes, o que pode ser resumido nos dizeres  dos azulejos colocados à entrada das 

casas (Romeu): Faz favor de entrar, mesmo sem se saber quem é o visitante. 

 

Alto Douro Vinhateiro ● Vila Real ● Palácio de Mateus  

                   Carrazeda de Ansiães ● Avantos 

 
 

 

 

Degustação de produtos regionais (azeites, vinhos, petiscos vários, tertúlia 

gastronómica) e muito, muito mais …Programa de viagem 

 

 

  

 

Serviço em Alfa Pendular  + Autocarro 

  

Partidas: 
- Setembro : 25 
- Outubro : 3, 16 e 30 
- Novembro : 6 e 20 



 

Programa de Viagem 

 
1º. Dia 
 

07h30 ● Comparência na Estação de Santa Apolónia para formalidades de embarque 
08h00 ● Embarque no Alfa Pendular com destino a cidade do Porto, Estação de Campanhã 
10h57 ● Chegada à Estação de Campanhã e saída em autocarro em direcção a Mirandela através do 

Alto Douro Vinhateiro 
12h30 ● Paragem em Vila Real, breve passeio a pé, pela cidade. 
13h00 ● Almoço servido em Restaurante local 
15h00 ● Visita ao Palácio Mateus e seus Jardins - mandado construir na primeira metade do século 

XVIII pelo 3º Morgado de Mateus, António José Botelho Mourão. A casa foi sempre 
administrada pela família. O projecto deste palácio foi presumivelmente desenhado 
pelo arquitecto Nicolau Nasoni. O Palácio é constituído pela Casa principal, pelos jardins, a 
Adega e uma Capela. No interior da Casa encontra-se uma biblioteca com 6000 volumes, onde 
se destaca a célebre edição ilustrada dos Lusíadas de Luís de Camões de 1816 e nas restantes 
divisões da casa, poderão ser vistas inúmeras peças de mobiliário, tapetes, loiças, vestes e 
relíquias 

16h00 ● Continuação da nossa viagem em direcção a Mirandela 
17h00 ● Chegada ao Grande Hotel Dom Dinis **** situado junto da Ponte Medieval sobre o Rio Tua 
  Acomodação e tempo livre para descansar. 
20h00 ● Saída para Jantar no Restaurante Dona Maria 

 

 

2º. Dia  

 

08h00 ● Pequeno Almoço buffet servido do Hotel 
09h30 ● Saída com destino a Carrazeda de Ansiães - O espaço geográfico que constitui o atual 

concelho de Carrazeda de Ansiães foi, desde tempos remotos, eleito pelo homem para aqui 
se fixar. A atestá-lo, estão os inúmeros locais identificados e que evidenciam vestígios de 
ocupações da Pré-História, como as pinturas rupestres do Cachão da Rapa, o Morro do 
Castelo de Linhares, o Monte da Senhora da Graça, o Monte das Chãs e a elevação do 
Castelo de Ansiães. Visitamos o Castelo e as Igrejas de São Salvador de Ansiães e de São 
João Baptista, patrono dos cruzados, vulgo Cavaleiros de Cristo. 

13h00 ● Almoço servido em Restaurante local 
14h30 ● Saída para Avantos para visitar a sua Igreja medieval que expõe nas suas paredes a maior 

concentração de pinturas de arte sacra. 
15h30 ● Visita guiada ao centro histórico de Avantos 
17h00 ● Regresso a Mirandela e ao Grande Hotel Dom Dinis. Tempo livre para descansar 
19h15 ● Saída para uma degustação de produtos regionais (Azeite, Vinhos, Petiscos Vários) Tertúlia 

Gastronómica e Vinícola com o perito Engº. António Monteiro. 
21h30 ● Regresso ao nosso Hotel. 

 

 

3º. Dia  

 

08h00 ● Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. 
09h30 ● Visita ao Centro Histórico de Mirandela – visita guiada pelo Professor Pedro Beato. Visita à 

Casa dos Távoras, ao edifício antigo da Câmara Municipal, à Igreja da Misericórdia e seus 
anexos, etc. 

11h30 ● Tempo livre no centro da cidade de Mirandela para compra de produtos regionais 
12h30 ● Almoço de despedida servido no Restaurante Dona Maria 
15h30 ● Saída em autocarro em direcção à cidade do Porto e à Estação de Campanhã. 
18h40 ● Embarque no Alfa Pendular com destino a Lisboa 
21h30 ● Chegada a Lisboa e à Estação de Santa Apolónia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Nasoni


 
   

Preço por pessoa (mínimo de participantes): 

Tipo Alojamento > nº. Participantes 40 35 30 25 20 18 12 

- Alojamento em Quarto Duplo 335,00 345,00 350,00 370,00 395,00 415,00 480,00 

- Suplemento para Quarto Single   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00 
 

Crianças : 2/12 anos | Partilhando ao quarto com 2 adultos 35% de desconto 

O Preço inclui: 

● Passagem de caminho de ferro (Alfa Pendular), 2ª. Classe, Lisboa / Porto / Lisboa 
● Circuito em autocarro de turismo com AC conforme itinerário (Porto / Porto) 
● Estadia no Grande Hotel D. Dinis 4**** durante 3 dias / 2 noites 
● Todas as refeições desde o Almoço do 1º. Dia ao Almoço do 3º. Dia 
● Serviços de Guia acompanhante durante toda a viagem 
● Guia local especializado (Prof Dr Pedro Beato) em todas as visitas contempladas no programa 
● Seguro de Assistência em Viagem 
● Visita ao Palácio “Casa de Mateus” em Vila Real 
● Visita ao Castelo, Muralhas, Capelas de São Salvador e S. João Baptista em Carrazeda de Ansiães 
● Visita à Igreja e centro histórico de Avantos 
● Visita ao Museu do Azeite de Mirandela 
● Degustação de produtos regionais (azeite, vinhos e petiscos vários) da Tertúlia Gastronómica 
● Visita à cidade de Mirandela 
● Todas as taxas e impostos de turismo 

 

  

                Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking 
- Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua 
Fernando Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, contribuinte 
fiscal nº 501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.  
 

 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30 
dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. 
 

 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência 
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do 
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos 
 

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros de 
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa (Setembro 2018 ) pelo que estão sujeitos às alterações 
que resultem  de variações de custos nos transportes,  do 
combustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, 
flutuações cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o 
cliente será imediatamente  informado e convidado a, dentro do 
prazo que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a 
sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na rubrica 
“ Desistências” 

 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante 
do programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da 
viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias 
pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual 
variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante 
deste programa e  emergentes das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na 
Companhia de Seguros Generali e por uma caução no Turismo de 
Portugal  nos termos da legislação em vigor. 

 
BOOKING TRAVEL ● Rua Fernando Lopes Graça, 10 A - 1600-067 LISBOA ●  Telef. 213161259 ● RNAVT 1951 

www.viagens-booking.com ● m.diasantunes@viagens-booking.com 

http://www.viagens-booking.com/

