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PROGRAMAS TURÍSTICOS



PROGRAMA TURÍSTICO - PT.1 – DIA INTEIRO
PENHA GARCIA |MONSANTO|IDANHA A VELHA PROGRAMA 

Visita  guiada Penha Garcia 
Penha Garcia: Passeio Pedestre “A Rota dos Fósseis” - Percurso de pequena rota, por 
caminhos tradicionais e urbanos (3Km aproximadamente). Poderão observar os moinhos, os 
fósseis (trilobites da Era Primária que viviam nesta região, à época um leito marinho), o 
Castelo, a Albufeira e a deslumbrante paisagem).

Almoço livre

Visita guiada a Monsanto, – Considerada a “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal!”, deslumbra 
pela sua posição alcandorada num abrupto cabeço, pela harmonização e interpenetração das 
suas casas com os rochedos graníticos.

Viagem para Idanha-a-Velha – ALDEIA HISTÓRICA - onde poderá observar a Catedral, as 
Muralhas e Torre de Menagem, Porta e Ponte Romana do Pônsul, Pelourinho, Capela de S. 
Dâmaso, Lagar de Varas, Museu Egitaniense,...

PROGRAMA TURÍSTICO - PT.1 – DIA INTEIRO



PROGRAMA TURÍSTICO - PT.2 – DIA INTEIRO
Visita Castelo Branco – Vila Velha de Ródão – Adega 23

PROGRAMA 
Visita jardim do Paço em Castelo Branco
revela-se como um dos mais originais exemplares do Barroco em Portugal. Em especial no que respeita à estatuária: aos 
aspetos simbólicos e à disposição dos seus elementos em percursos temáticos…
Almoço Restaurante em Castelo Branco
INCLUI: entradas, sopa, 2º prato, sobremesa e bebidas (águas, cerveja, vinho e sumos)

Visita à Casa da Memória - Casa da Memória da Presença Judaica em Castelo Branco pretende contar a história 

de uma comunidade que em muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade no período quinhentista, as suas 
memórias e o legado que por cá deixou

Passeio de barco no Tejo - Com duração de aproximada de 3 horas, iniciado no cais fluvial de Vila Velha de 

Ródão e com passagem no Monumento Natural Nacional PORTAS DE RÓDÃO, com observação da vasta colónia de grifos 

ali existente, entre outras espécies. Passagem pelo Conhal do Arneiro, Ilha dos Pescadores e Fonte das Virtudes.

Visita à Adega A23 - programa de Enoturismo – a visita inicia-se com uma breve elucidação sobre o projeto,

vinha e terroir, da Adega 23, seguida de uma visita ao interior das instalações onde poderá ser observado todo o
processo de vinificação dos vinhos. Degustação de duas referências ADEGA 23 (branco e rosé) acompanhados por
uma tábua de produtos regionais que inclui: pão, azeite, queijo e enchidos.



PROGRAMA TURÍSTICO - PT.3 – DIA INTEIRO
ROTA MÍSTICA  - “ OS MÊDOS” – COM ENCENAÇÃO 

PROGRAMA 

Passagem por Sítios Místicos , memórias das gentes locais, transmitidas ao longo de 
gerações.

Relato e visita aos locais emblemáticos de crenças, rezas e superstições, como:
- A Moura Encantada / Misteriosos tesouros enterrados na Cobra Pintada / A Boa Hora / 

A Maldição do Cão Preto / A Má Hora / A Diabólica

Este programa conta com a participação de 5 atores para encenação das crenças



PROGRAMA TURÍSTICO - PT.4 – DIA INTEIRO
ROTA DOS FÓSSÉIS  - PENHA GARCIA

PROGRAMA 

Passeio Pedestre “A Rota dos Fósseis” é um percurso de pequena rota, por caminhos
tradicionais e urbanos (3Km aproximadamente). Poderão observar os moinhos, os fósseis
(trilobites da Era Primária que viviam nesta região, à época um leito marinho), o Castelo, a
Albufeira e a deslumbrante paisagem).

Lanche-A Frágua, galeria bar – buffet: trifásicas (porções de queijo de ovelha, paio e presunto), 
enchidos da região a palitar (morcela moura e chouriço), pão e bica de azeite de Penha Garcia, 
bolos regionais (broa de mel, borrachões e/ou biscoitos), cesta de fruta da época. bebidas: 
águas, sumos, vinho da casa.

A Rota é acompanhada por 1 guia.


