
TRA,TRA,
PLANTAÇÃO DE ANANASES, RIBEIRA GRANDE, RIBEIRA DOS CALDEIRÕES 

TRA,

DORNES

TOMAR, ÁGUAS BELAS, DORNES, BARRAGEM DO 

BOUÇA, CABRIL, MONTE SENHORA DA CONFIANÇA 

PRAIA DA VIEIRA, SÃO PEDRO DE MOEL

NAZARÉ, CALDAS DA RAINHA

ALMOÇO ESPECIAL DE ANO NOVO

01 JANEIRO - PRAIA DA VIEIRA, SÃO PEDRO DE MOEL, 
NAZARÉ, SÃO MARTINHO, CALDAS DA RAINHA, LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar, saída 
para realizar um bonito passeio paisagístico por PRAIA DA 
VIEIRA, SÃO PEDRO DE MOEL, MARINHA GRANDE, SÍTIO DE 
NAZARÉ (paragem para contemplar uma belíssima paisagem 
e visitar o Santuario de Nossa Senhora da Nazaré e a Ermida 
da Memória. Descemos à Vila no Funicular e algum tempo 
livre. Saída por SÃO MARTINHO DO PORTO (percorremos a 
bonita baía no nosso autocarro), continuação para CALDAS 
DA RAINHA, onde em restaurante local, tem lugar o almoço 
especial de Ano Novo; Entradas regionais várias, couvert, 
sopa de alho francês, enrolado de garoupa com camarão e 
espinafres, medalhões de borrego com, creme de cenoura, 
Bacalhau à Marinheiro com batata assada e salada, Peito de 
Pato com batata gratinada e esparregado, pudim de leite 
com fios de caramelo, vinhos branco e tinto, águas e 
refrigerantes, licor, vinho do porto, whisky novo. Tempo livre 
para passeio pelo jardim do restaurante. Em hora a indicar, 
iniciamos a viagem de regresso a LISBOA.

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

31 DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO 2021       

   SOURE

2 DIAS

RÉVEILLON EM

31 DEZEMBRO - LISBOA, TOMAR, DORNES, BARRAGEM
      CABRIL, MONTE SENHORA DA CONFIANÇA, SOURE
Às 07h30 saída de Alcântara (Jardim Avelar Brotero) e Praça 
do Areeiro, em autocarro de turismo em direção a TOMAR (a 
cidade Templária banhada pelo rio Nabão) paragem para 
passeio pelo Mouchão Parque. Prosseguimos um 
maravilhoso circuito pelas margens do Zêzere, passando por 
FERREIRA DO ZEZERE, ÁGUAS BELAS, DORNES (paragem 
para fotos nesta localidade encantadora, situada numa 
pequena península à beira-Zêzere), BARRAGEM DO BOUÇA, 
CABRIL, Almoço no percurso. PEDROGÃO PEQUENO, 
subimos ao monte de Nossa Senhora da Confiança e 
contemplar a magnífica paisagem envolvente, o Zêzere e a 
Serra da Lousã (paragem para fotos). Prosseguimos em 
direção a SOURE, onde se localiza o Palace Hotel Termas 
do Bicanho & SPA * * * * 

- Em hora a indicar, ingresso no Salão de Festas do hotel,
onde se realiza o Jantar e Festa de Fim de Ano

Grande buffet de entradas incluindo mariscos. Jantar; sopa, 
prato de peixe e de carne, buffet de sobremesas

00h00 Espumante e passas de boa sorte - Grandioso buffet 
de frios - Chocolate quente.

TUDO INCLUÍDO

PREÇO POR PESSOA

Viagem em autocarro de turismo, guia acompanhante, 
estada em hotel de 4 estrelas, todas as refeições desde o 
almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia, incluindo o jantar de 
Gala de Réveillon, bebidas as refeições (vinhos da casa, 
aguas, sumos, cerveja, café), Funicular do Sitio à Nazaré, 
seguro de assistência em viagem taxas de turismo.

290€Em quarto duplo ou triplo
Criança até 11 anos com dois adultos
Suplemento de quarto individual

190€
30€

BARRAGEM DO CABRIL




