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SABORES DO RIO   

Data: 28 a 29 março Partidas: Bragança | Mirandela | Vila Real

 

Itinerário: 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ENTRE-OS-RIOS
Saída com destino a Entre-os-Rios. Receção na unidade INATEL. Almoço típico de lampreia, a “rainha” por estes dias. Prove a
iguaria característica desta localidade, deliciosamente confecionada pela unidade INATEL, de arroz de cabidela, e que todos os
anos atrai apreciadores de lampreia de todo o país. Após o almoço, animação musical e lanche. Jantar e alojamento no INATEL
Entre- os-Rios.
 
2º DIA – ENTRE-OS-RIOS | PENAFIEL | CIDADES DE ORIGEM
Partida com destino a Penafiel para visita de uma das principais quintas de produção de vinho verde do país, a Quinta da Aveleda.
Líder de mercado na região dos vinhos verdes, a Aveleda é uma empresa familiar que há mais de três séculos é dirigida e
orientada por gerações da mesma família, cujo talento foi desde sempre devotado a produzir vinhos com a qualidade que se lhes
reconhece e cuja fama desde há muito ultrapassou as nossas fronteiras, preservando até hoje o seu cariz familiar. Visita guiada a
esta quinta, ex-líbris da região do Alto-Minho, uma grandiosa construção em estilo neoclássico, dos princípios do século XIX. Além
do seu importante património arquitetónico, a Quinta da Aveleda é também conhecida pelos seus parques e jardins, onde
florescem raras espécies de árvores, algumas das quais centenárias. Almoço e regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.
 
Nota importante: por motivos alheios à Fundação INATEL o programa previsto poderá sofrer alterações.

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 184 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro;
1 noite de alojamento no INATEL Entre-os-Rios;
3 refeições: 1 almoço regional de lampreia, 1 jantar e 1 almoço na Quinta da Aveleda com bebidas incluídas;
assistente acompanhante INATEL;
seguro de viagem.
 

O preço não inclui: 
taxa de reserva (10€);
quaisquer serviços não mencionados.
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