AÇÃO DE MARKETING TERRITORIAL
PROGRAMA DE VISITA DO MAR À MONTANHA

A história de um país e de uma região através do património, das paisagens, tradições e
lendas…

A região mais verde de Portugal tem para revelar séculos de uma rica história e tradições.
Dos mitos, lendas e crenças da antiguidade às influências celta e cristã, a visita ao Alto
Minho proporciona um contacto marcante entre o homem e a natureza, entre o mar e a
montanha, proporcionando ao longo dos séculos um significativo encontro de povos.
A diversidade da paisagem e a proximidade entre os seus elementos torna-o mágico, quer
pela proximidade atlântica e a majestade dos rios, quer pela presença das montanhas e
florestas.
O ambiente que outrora seduzia para a fixação das populações, mantém-se.
Há todo um território e património cuja descoberta promete ser uma aventura fantástica;
revelações que constituem uma verdadeira aprendizagem através da gastronomia e vinhos,
produtos autóctones que são um selo de qualidade, garantia e paladar únicos.

Sejam bem vindos ao Alto Minho!

Serviços Incluídos: - Entradas nos monumentos | Visita guiada - Provas de Vinho e
Degustações de Produtos Regionais | Autocarro de Turismo | Serviço de Guia durante todo o
itinerário |

AÇÃO DE MARKETING TERRITORIAL
VISITA VALE DO LIMA – PROGRAMA DO MAR À MONTANHA
17 DE DEZEMBRO
9h00- Encontro em Viana do Castelo -Praia Norte;
9h15- Santa Luzia – Breve visita panorâmica ao local e foto de grupo minuteira a preto e
branco;
10h45 – Chegada a Ponte de Lima - breve visita ao Centro Histórico (Ponte Medieval,
passando pela Igreja Martiz);
11h30 – Visita ao Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, com degustação de
Vinho Verde.
12h30 – Degustação de produtos endógenos no Restaurante Picadeiro (Centro Equestre);
14h30- Chegada aos Arcos de Valdevez breve passeio histórico, passando pela Igreja da Lapa
e da Misericórdia bem como pela Capela Românica de Nossa Senhora da Conceição;
15h45- Porta do Mezio, uma das portas do Parque Nacional da Peneda e do Gerês onde
poderão conhecer a oferta turística e algumas particularidades sobre o PNPG.
16h45 - Soajo, num percurso para conhecer o centro cívico da vila e o emblemático conjunto
de espigueiros.
17h15 - Barragem do Lindoso, seguindo até ao Castelo do Lindoso, com visita aos tradicionais
espigueiros, o maior conjunto deste tipo de construções da nossa região.
18h00- Paragem no centro de Ponte da Barca, com uma degustação final no “In Tapas
Veritas”
19h00- Chegada a Viana do Castelo

A visita ficará a cargo de:

(*) A foto será depois enviada via e-mail aos participantes. Quem desejar a foto em formato papel, deverá solicitar a mesma e
terá um custo de 5,00€ por cada unidade.

AÇÃO DE MARKETING TERRITORIAL
VISITA VALE DO MINHO – PROGRAMA DO MAR À MONTANHA
17 DE DEZEMBRO

09h00 – Partida de Viana do Castelo
09h40 – Visita à Igreja Matriz de Caminha
10h30 – Paragem em Vila Nova de Cerveira para um café em pleno casco histórico
11h00 - Partida para Valença
11h15 – Visita guiada à Cidadela de Valença
12h30 – Partida para Monção para Degustação de Produtos Endógenos no Restaurante
Cozinha do Convento;
15h00 – Visita guiada ao Palácio da Brejoeira e jardins
16h45 – Visita guiada com provas de vinhos e degustação de produtos regionais na Adega do
Soalheiro – Melgaço - Quinta de Soalheiro de Alvarinho Clássico, fumeiro da Quinta de Folga
e Queijo Prados de Melgaço
18h00 – Regresso a Viana do Castelo

A visita ficará a cargo de:

