Programa Novo

Novidade 2020

MOINHOS de ARGONTIM
Encontro natural com o passado!
Celorico de Bastos | Fisgas do Ermelo | Rio Olo | Senhora da Graça
1 Dia Viagem
Partida programada:

12 Setembro 2020 (sábado)

Porto - Partida às 08h30. Viagem para Amarante (paragem). Prosseguimento até às
Fisgas do Ermelo para visitar as quedas de água do Rio Olo. Inserida em
pleno Parque Natural do Alvão no concelho de Mondim de Basto, a área protegida
das Fisgas de Ermelo constitui uma verdadeira obra prima da Mãe Natureza. Estas
cascatas são umas das maiores quedas de água da Europa com cerca de 400
metros de desnível e resultam da passagem milenar das águas do Rio Olo.
Continuação até Celorico de Bastos. Almoço com bebidas incluídas.
EMENTA
Entradas variadas em Buffet de frios e quentes:
Pão de Milho, Rissóis, Pataniscas de bacalhau, Presunto, Moelas, Chouriça, Rojões.
Sopa: Creme de Legumes
Pratos principais: Vitela Assada em Forno a Lenha
Buffet de sobremesas da casa: Salada de Fruta, Pudim, Leite-creme, Bolo Bolacha
Bebidas: Vinhos de garrafeira própria, Águas, Cerveja e Refrigerantes.
Café e digestivo caseiro
De tarde, visita aos Moinhos de Argontim. Nas margens do Rio Bugio, guardam
engenhos de tempos passados. São vários moinhos, uma serração de madeira
movida a água, uma azenha e até um alambique.
Subida ao Monte da Senhora da Graça (paragem). O encantador Santuário de

Nossa Senhora da Graça situa-se no alto do bonito Monte Farinha, a cerca
de 900 metros de altitude, encimando a agradável vila de Mondim de
Basto, e de onde se tem um panorama maravilhoso das muitas serras a
norte do Rio Douro. Em horário oportuno, regresso por Guimarães (paragem)
e Porto. Chegada prevista para as 21h00.

Preço por pessoa: € 52,00
Inclui:
Viagem em autocarro de turismo, visita mencionada, almoço, acompanhamento
por um representante da a Beneficência Familiar.
Não Inclui:
Extras pessoais; todo e qualquer serviço que não esteja mencionado como incluído.
Partida sujeita a mínimo de 25 participantes!

Informações e reservas:
Tel. 222 087 520
Rua Formosa, 325 – 1º - Porto | E-mail: geral@abfamiliar

