Mira d’Aire
1ºdia
Chegada ao Hotel. Check-in e jantar num restaurante local
(sugestão: Cova da Velha). Alojamento no Hotel pretendido*.
2ºdia
Pequeno-almoço no Hotel. Visita do MIAT (Museu Industrial e
Artesanal do Têxtil). Este museu leva-nos à história da Vila de Mira
de Aire, que prosperou em torno da indústria têxtil ligada à lã,
proveniente da atividade pastorícia da zona. Mostra-nos também
os processos de fabrico e tecelagem da lã para os inúmeros fins,
como: mantas, malhas, fazendas ou tapetes. Almoço no
restaurante das Grutas. Visita de uma das grutas calcárias naturais
mais espetaculares e mais bem preservadas de Portugal: a Gruta de
Mira de Aire, que faz parte de um grande sistema de galerias com
mais de 11km. Possibilidade de visitar a Fornea, o Parque Sensorial
Pia do Urso, as Salinas de Rio Maior e Fátima. Alojamento no Hotel
pretendido*.
3ºdia
Pequeno-almoço no Hotel. Visita do castelo de Porto de Mós,
também referido como Castelo de D. Fuas Roupinho. Visita do
centro de interpretação da batalha de Aljubarrota. Almoço no
restaurante Cova da Velha (opcional, +15€ por pessoa).

Preço por pessoa em quarto duplo: 185,00€
Suplemento single: 120,00€
Inclui: 2 noites de alojamento com pequeno almoço nos Hoteis indiciados ou similares,
1 jantar num restaurante local e 1 almoço no restaurante das grutas. Entradas incluídas:
Grutas, MIAT e Castelo de Porto de Mós.
Não Inclui: Transporte; extras não mencionados no programa.
Nota 1: As datas são flexíveis conforme disponibilidade do grupo.
Nota 2: A Omnitur possui 2 carrinhas de 9 lugares, caso opte por incluir transporte por
favor informar local de partida e número de pessoas.

*Alojamentos possíveis:
Cooking and Nature 4* Avados

https://www.cookinghotel.com/

Casa dos Aromas Alvados

https://casaaromas.com/

Luz Charming Houses Fátima

https://www.luzhouses.pt/

Casa Boho Alvados

https://www.casaboho.com/

Dept. Congressos & Incentivos | GRUPO GEA PORTUGAL
Av. Bernardo Santareno, 43 -Loja M2005-177 Santarém –PORTUGAL
Phone: +351 243333828 | 24H: +351 964702081
Email: congressos@omnitur.pt
IATA 64202390 NIF: 501 453 318

