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23, 24 E 25 MARÇO
FIM DE SEMANA SÉNIOR 
DOURO INTERNACIONAL

* Partidas do estacionamento do Mercado do Lumiar
** Inscrições abertas no atendimento da Junta de Freguesia do Lumiar

PASSEIOS
SENIORES
2018

23 DE MARÇO
9H00: Saída do Lumiar para Escalhão. 
Almoço em Escalhão com borrego assado no 
forno. Continuação do percurso até Miranda 
do Douro, passando pelos miradouros do 
Alto da Sapinha e Penedo Durão (miradouro 
impressionante, situado no alto de um 
penhasco, sobranceiro à barragem espanhola 
de Saucelle e à foz do rio Espanhol Huebra) e 
Freixo de Espada à Cinta (passeio pelo centro 
histórico com Igreja Matriz, Torre Octogonal 
e fachadas Manuelinas). 
Check in Hotel em Miranda do Douro. 
20H30: Jantar em Miranda do Douro, 
Restaurante Jordão. 

24 DE MARÇO
8H30: Saída do hotel para Fermoselle. Visita 
à Casa dei Parque de Arribes dei Ouero.
Viagem para Mogadouro e visita ao Museu 
Municipal de Arqueologia de Mogadouro. 
13H00: Almoço em Mogadouro, 
Restaurante “O Lagar do Nicolau”. 
Regresso a Miranda do Douro e visita ao 
Museu das Terras de Miranda e centro 
histórico.  
20H30: Jantar em Miranda do Douro, 
Restaurante “Capa d'Honras”.

25 DE MARÇO
8H15: Saída do hotel, com bagagem, para a 
fronteira luso-espanhola de Miranda do 
Douro com Zamora. 
8H30: Recepção do grupo e Cruzeiro 
Ambiental pelo tramo vertical do Parque 
Natural do Douro lntemacíonal e Arribes dei 
Ouero, desde a cidade de Miranda, até ao 
Pontão dos Contrabandistas, com 
desembarque no Vale de Águia e regresso. 
Ourante o percurso, interpretação da 
geologia, fauna, flora e recursos etnográficos 
deste "Grand Canyon" europeu e os seus 
projetos luso-espanhóis de recuperação meio 
ambiental em águas internacionais. 
Programa em navio hidrográfico de 
investigação, com cobertura panorâmica 
climatizada, terraços exteriores, câmaras de 
infravermelhos e microfones para fauna, 
laboratório a bordo, lanchas de segurança e 
estabilizadores anti enjoo. 
12H00: Almoço em Miranda do Douro, 
Restaurante “Jordão”, com Posta à 
Mirandesa. 
13H30: Regresso ao Lumiar com chegada 
prevista para as 20h45. 

*Inclui: Transporte, em autocarro de turismo, durante todo o percurso; passeio de barco no 3° 
dia; 3 almoços e 2 jantares com bebidas; alojamento e pequeno-almoço no hotel descrito no 
programa; acompanhamento por guia durante todo o percurso; entradas nos locais constantes do 
programa; seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil e iva das agências. 

Valor:
- Reforma abaixo do SMN: 150,00€
- Reforma acima do SMN: 200,00€
- Suplemento quarto single: 30,00€


