
Lazer e Tempos Livres ALENTEJO - Elvas, Olivença e Vila Viçosa 

25 e 26 DE MARÇO DE 2017 

 

1º Dia – 25 de março (sábado) – LISBOA / ELVAS / OLIVENÇA 

Em hora e local a informar, partida em autocarro privado com destino a Elvas. Chegada e início 

da visita à cidade. O centro histórico da praça Forte de Elvas é abraçado pelas imponentes 

muralhas seiscentistas que desde então o defenderam da invasão estrangeira. Exemplo notável 

da primeira tradição holandesa de arquitetura militar, estas muralhas desenhadas pelo jesuíta 

holandês Cosmander, juntamente com os Fortes da Graça e Santa Luzia e os fortins, fazem de 

Elvas o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. Visita da Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas. Continuação para visita do Forte de Nossa 

Senhora da Graça, oficialmente denominado como Forte Conde de Lippe, a cerca de um 

quilómetro a norte da cidade de Elvas e classificado, desde o dia 30 de junho de 2012, como 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Almoço Regional no Restaurante a Bolota. 

De tarde, passagem da fronteira por Badajoz e visita de Olivença, cidade fronteiriça a cerca de 

24 km de Badajoz e que durante seis séculos pertenceu a Portugal, sendo por isso uma cidade 

com memória portuguesa. Visita exterior ao Castelo, à Igreja de Santa Maria, ao Pórtico 

Manuelino da Câmara Municipal e à Igreja da Madalena. Visita à Ponte da Ajuda.  

Regresso a Elvas. Check-in no Hotel São João de Deus 4****. 

À noite, saída para jantar no Restaurante Adega Regional. 

Regresso ao hotel e alojamento. 

 

2º Dia – 26 de março (domingo) - ELVAS / VILA VIÇOSA / ESTREMOZ / LISBOA 

Após o pequeno-almoço, saída em direção a Vila Viçosa, bonita Vila Alentejana, sede de 

concelho e com uma rica história e património invejável, sendo mesmo conhecida por “princesa 

do Alentejo”. Visita do Castelo e Museu da Caça e do Santuário de Nossa Senhora da 

Conceição de Vila Viçosa, também conhecido por Solar da Padroeira, por nele se encontrar a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. 

Continuação para visita do Paço Ducal, edifício monumental cuja construção se iniciou em 

1501, por decisão do quarto Duque de Bragança, D. Jaime. As campanhas de engrandecimento 

e melhoramento sucederam-se ao longo dos séculos XVI e XVII, conferindo ao edifício a 

dimensão e as características atuais - a fachada com 110 metros de comprimento é única na 

arquitetura civil portuguesa e revela inspiração clássica. Com a ascensão da Casa de Bragança 

ao trono de Portugal, em 1640, Vila Viçosa passará de residência permanente da primeira 

família da nobreza nacional, a mais uma das residências reais espalhadas pelo reino. A visita 

engloba o palácio propriamente dito, a Sala da Porcelana Chinesa, o Tesouro e as Carruagens. 

Após a visita, almoço no Restaurante “Os Cucos”. De tarde, continuação por Estremoz, 

conhecida internacionalmente pelas suas jazidas de mármore branco, o chamado “Mármore de 

Estremoz”. A Estremoz foi concedida distinção de “Notável Vila”, atribuída pelos reis de Portugal 

a muitas das suas vilas, tendo sido elevada à categoria de cidade em 1926. Segue-se a visita 

da Adega Vila Santa, de João Portugal Ramos, com Prova de Vinhos, acompanhada de 

uns queijinhos…, após a qual se fará o inicio de viagem de regresso a Lisboa, com uma 

paragem técnica durante o percurso. Chegada prevista a Lisboa para o final do dia. 

EV: 452.449 

Diversos 



Custos 

FICHA DE INSCRIÇÃO Elvas, Olivença e Vila Viçosa 

VALORES E CONDIÇÕES: 
 
Sócios Efetivos e Auxiliares: €229,00;                      Suplemento Individual: €30,00. 
Outros Convidados:             €249,00;                       Suplemento Individual: €30,00. 
 
O débito poderá ser efetuado em 5 vezes: 24 de março, 24 de abril, 25 de maio e 23 de junho e 
25 de julho. 
 
Na opção de Débito único, o mesmo será efetuado a 24 de março. 

 
 

 
DESISTÊNCIAS: 
 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a 
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico. 
  
As inscrições são limitadas e podem ser feitas até 10 de março de 2017. 
 
A 14 de março, o Clube informará os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 
O Clube não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais, que possam ocorrer com qualquer 
dos participantes durante esta viagem. 
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O PREÇO INCLUI: 

 
 Transporte privativo em autocarro de turismo, consoante percurso descrito no 

itinerário detalhado; 

 Acompanhamento de Guia Oficial durante toda a viagem; 

 1 Noite de estadia no hotel 4**** mencionado com pequeno-almoço incluído; 

 Regime pensão completa (desde o almoço do 1º dia até ao almoço do 2º dia, num 

total de 3 refeições) com bebidas incluídas; 

 Todas as visitas mencionadas no itinerário, com entradas incluídas na Igreja de 

Nossa Senhora da Assunção e Forte da Graça em Elvas e do Castelo, Museu da Caça 

e Palácio Ducal em Vila Viçosa. Visita exterior ao Castelo, à Igreja de Santa Maria, ao 

pórtico Manuelino da Câmara Municipal e à Igreja da Madalena em Olivença; 

 Prova de vinhos e queijos na Adega Vila Santa (João Portugal Ramos) em Estremoz; 

 Seguro de viagem. 

 
O PREÇO NÃO INCLUI: 

 
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente 

itinerário e extras de caráter pessoal (exp.: telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, 

etc.) e refeições não mencionadas. 

ALENTEJO - Elvas, Olivença e Vila Viçosa 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033783

