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Viagem ao Alto Alentejo e Estremadura espanhola 
 Organizado pelo Sindicato de Professores da Madeira 

 
DE 27 DE JULHO A 3 DE AGOSTO DE 2018 

 
Visitando: Estremoz, Vila Viçosa, Castelo de Vide, Alter do Chão, Marvão, 

Portalegre, Campo Maior, Elvas, Cáceres, Mérida, Trujillo, Guadalupe, Plasência 
e Évora 

 

 
27 DE JULHO – FUNCHAL / LISBOA / ESTREMOZ / VILA VIÇOSA / CASTELO DE VIDE  
Em hora a combinar comparência no aeroporto da Madeira. Formalidades de embarque e partida em avião 
com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência ao desembarque pela guia e saída para 
Estremoz e passeio a pé pelo centro histórico, subindo até ao castelo (hoje transformado em Pousada). Visita 
da Capela da Rainha Santa Isabel (antigo quarto onde faleceu). Almoço livre. Depois do almoço, continuação 
para Vila Viçosa, considerada a jóia do tesouro alentejano, dado o riquíssimo património monumental, 
nomeadamente a Igreja de N. Sra. da Conceição (imagem coroada Rainha de Portugal) e o Paço Ducal. 
Partida para Castelo de Vide. Jantar e alojamento no hotel. 
 

28 DE JULHO – CASTELO DE VIDE / ALTER DO CHÃO / CASTELO DE VIDE 
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e visita ao Centro histórico de Castelo de Vide, com o burgo 
medieval, o castelo, o forte de São Roque, as muralhas que envolvem a vila, a judiaria, a sinagoga medieval e 
as portas e janelas ogivais dos séculos XIV e XVI. Para além de constituir uma forte atração turística, o 
património arquitetónico de Castelo de Vide é um elemento de referência e identidade territorial dos seus 
habitantes. Almoço livre. Saída para Alter do Chão. Esta pequena e simpática vila do Alto Alentejo foi fundada 
pelos romanos sob o nome de Elteri (ou Eltori). Visita à Coudelaria Real de Alter do Chão, fundada em 1748 
para produzir cavalos de raça lusitana para a Picaria Real. Regresso a Castelo de Vide. Jantar e alojamento 
no hotel.  
 

29 JULHO – CASTELO DE VIDE / MARVÃO / PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE  
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para visitar Marvão. Situada numa escarpa da Serra 
de São Mamede e apenas a alguns quilómetros de Espanha, esta vila tranquila encontra-se cercada por 
muralhas construídas entre os séculos XIII e XVII. Das suas ruelas estreitas e demarcadas por casas 
pitorescas e brancas, pode obter-se uma vista espetacular, pois Marvão fica a mais de 862 metros de altitude. 
Almoço livre. De tarde, saída para Portalegre. Visita ao Centro histórico da cidade e à Sé Catedral. Em hora a 
indicar, regresso a Castelo de Vide. Jantar e alojamento no hotel.  

 

Meia Pensão 
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30 JULHO – CASTELO DE VIDE / CAMPO MAIOR / ELVAS / CÁCERES 
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para visitar Campo Maior, onde é realizada a famosa 
“Festa da Flor”, a cada 4 anos no mês de agosto, sendo as ruas desta povoação cobertas com tetos de flores 
de papel. Depois, apreciaremos a Barragem do Caia, empreendimento de bastante importância para o 
abastecimento de água nesta zona. Continuação para Elvas, cidade Fortaleza, cuja vocação militar já vem 
desde a época Romana. Testemunhas desta vocação são, desde logo, o Forte da Graça e o Forte de Santa 
Luzia. Porém, o ex-líbris é o imponente Aqueduto da Amoreira que dá as boas-vindas a quem entra na 
cidade. Almoço livre. Após o almoço, visita ao Centro Histórico e ao Museu Militar. O Museu Militar é 
representativo do importante papel que a cidade teve ao longo da história, na defesa das fronteiras 
portuguesas. Em hora a indicar, saída com destino a Cáceres. Jantar e alojamento no hotel.  
 

31 JULHO – CÁCERES / MÉRIDA / CÁCERES 
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para Mérida, capital da antiga província romana da 
Lusitânia, cujo conjunto arqueológico é um dos mais bem conservados da Europa. Visita guiada ao centro 
histórico, também classificado como Património da Humanidade, Mérida está repleta de monumentos 
romanos, tais como o teatro romano, etc. Almoço e tempo livre. Em hora a indicar, regresso a Cáceres. Jantar 
e alojamento no hotel.  
 

1 AGOSTO – CÁCERES – TRUJILLO / GUADALUPE / CÁCERES  
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para Trujillo que se encontra situada no cimo de uma 
montanha granítica. É uma famosa cidade medieval e, para conhecê-la, é preciso caminhar pelas suas 
históricas ruelas. Visita guiada ao centro histórico. Continuação para Guadalupe, atravessando a serra do 
mesmo nome. Almoço livre. De tarde, visita ao mosteiro de Guadalupe, classificado pela UNESCO como 
Património Mundial da Humanidade. Em hora a indicar, regresso a Cáceres. Jantar e alojamento no hotel.   
 

2 AGOSTO – CÁCERES / PLASÊNCIA  
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e visita a pé ao centro histórico de Cáceres, classificado 
como Património da Humanidade. Saída para Plasência. Almoço livre. De tarde, visita com guia local desta 
cidade fundada em finais do séc XII, a qual acolheu um importante núcleo da nobreza estremenha, que legou 
à cidade um rico património histórico e artístico. Em hora a indicar, regresso a Cáceres. Jantar e alojamento 
no hotel.  
 

3 AGOSTO – CÁCERES / ÉVORA / LISBOA / FUNCHAL 
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para Lisboa, passando por Évora. Passeio pelo 
centro histórico da cidade, também classificado como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, do 
qual destacamos: a Praça do Giraldo, Templo Diana, a Igreja de São Francisco, Évora é um Museu ao ar 
livre. Tempo e almoço livre. Em hora a indicar saída em direcção a Lisboa, caso haja tempo paragem no 
parque das Nações para ultimas compras. Chegarmos ao aeroporto para embarque em avião com destino ao 
Funchal. Chegada ao aeroporto Internacional da Madeira, assistência nas formalidades de desembarque. 

 
Preço por pessoa:  
Em quarto duplo (mínimo 35 Pessoas) ….    940€ - 130,40€ *   
Em quarto duplo (mínimo 30 Pessoas) ….    980€ - 130,40€ *  
Em quarto duplo (mínimo 25 Pessoas) …… 1.030€-130,40€ * 
Em quarto duplo (mínimo 20 Pessoas) …… 1.090€ -130,40€*   
Suplemento para quarto individual …………   180€  

*Reembolso de residente (caso se mantenham os moldes actuais) - 130,40€  por 
pessoa 
Esta viagem dá direito ao reembolso de residente nos CTT. Para isso deverá guardar os cotos dos cartões de 
embarque da ida e da volta + factura e recibo da Agência + cartão de cidadão 
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O preço inclui:  

 Transporte para o Aeroporto Internacional da Madeira e vice-versa 

 Passagem aérea Funchal / Lisboa / Funchal  

 Autocarro turismo para todo o percurso indicado no programa 

 Guia acompanhante durante todo o percurso  

 Estadia em bons hotéis com casa de banho privativa 

 Circuito em regime de meia pensão com bebidas começando no jantar do 1º dia e terminando no 
jantar do 7º dia) 

 Visitas conforme presente programa 

 Guia local em Mérida (meio dia) 

 Guia local em Trujillo (meio dia) 

 Guia local em Plasência (meio dia) 

 Guia local em Cáceres (meio dia) 

 Entrada no Paço Ducal (Vila Viçosa) 

 Entrada do Coudelaria Real (Alter do Chão) 

 Entrada no Museu Militar (Elvas) 

 Entrada no Museu Nacional de Arte Romana de Mérida 

 Entrada no Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe 
(Guadalupe) 

 Seguro de Viagem 

 Taxas de turismo e IVA 
 
 
Documentação necessária para cidadãos portugueses:  
Bilhete de Identidade válido, cartão de Contribuinte da Madeira. 
Menores de 18 anos necessitam autorização dos pais.  

 
 

Inscrições: 

 No Sindicato dos Professores  

 Madeiraviagens (Rua 31 Janeiro, 85 – Loja D – Tel 291241133) 
Depósito na inscrição – 190€ por pessoa 
2º Depósito – até 31 de março – 190€ por pessoa 
3º e último depósito – até 31 de maio 2018 
Desistências sem gastos – até 19 de abril de 2018. 
Pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cheque, multibanco, cartão de crédito ou através de 
transferência bancária. Nosso IBAN é: PT50 0007 0269 0005 3310 00464. Favor enviar comprovativo 
para o e-mail: maria.joao@madeiraviagens.pt 

 

Informação dos voos previsto: 
27/ julho – Funchal / Lisboa – TP1680 – 9h45 / 11h20 
3/ agosto – Lisboa / Funchal – TP 1691 – 21h25 / 23h10 
 
Obs: Caso tenha o cartão Tap Vitoria, favor enviar cópia para inserirmos na 

reserva. 
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