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28 e 29 de Abril de 2018 
 
1º Dia – (28 Abril) 
Saída da Pontinha às 08h00 com destino a Vendas Novas, onde tomaremos o pequeno-almoço. De seguida 
faremos uma paragem no Recinto dos Almendres, cerca de 1 hora, para posteriormente seguirmos viagem 
até Alcáçovas. Almoço no Restaurante “Os Sabores da Vila”. Depois do almoço, visita à Arte 

Chocalheira, onde poderemos ver toda a arte e história de diferentes Chocalhos. 
Por voltas das 16h30, partida com destino a Reguengos de Monsaraz. Alojamento no Hotel “Solar do 
Alqueva” e à noite, jantar no Restaurante “Moira”. 
 
2º Dia – (29 Abril) 
Pequeno-almoço no Hotel e saída por volta das 09h00 com destino a Évora, onde iremos visitar a Capela 
dos Ossos e a Igreja de São Francisco que detém uma fantástica coleção de presépios internacionais. 

Tempo livre para visitar o antigo Centro Romano e a Praça Giraldo.  
Seguiremos para a Herdade “Monte da Ravasqueira”, onde iremos almoçar. Depois do almoço visita ao 
Museu da Herdade para apreciar a maior coleção particular de arreios e atrelagens.  

Em hora a combinar no local regressaremos ao ponto de partida (Pontinha PMO III). 
 
PREÇO POR PESSOA: (mínimo 35 participantes) 

 

 

O PREÇO INCLUI: 
 Transporte em autocarro do CCDTML  
 1 Almoço em restaurante com bebidas incluídas 
 1 Jantar em restaurante com bebidas incluídas  
 1 Almoço na Herdade da Ravasqueira com bebidas incluídas. 

 1 Visita ao Museu Particular de Atrelados  
 1 Noite de alojamento no Hotel “Solar do Alqueva”, 

 Acompanhamento TravelSquare durante toda a viagem 
 Seguro de Viagem 

 
O pagamento será feito em 02 mensalidades em Abril e Maio de 2018, através de desconto no vencimento 
ou transferência bancária (NIB 0033 0000 0000 4345 1771 6).  
 

Inscrições na Secretaria do CCDTML – Pontinha, a partir de 20 de Março de 2018 
 
Nota: Informam-se os sócios e convidados de que as desistências comunicadas ao CCDTML após 
as reservas feitas no hotel, terão de suportar as despesas exigidas por aquele. 
 
 
P’LA DIREÇÃO 

Sócios, Cônjuge, Ascendentes e Descendentes 143,00€ 

Não sócios 153,00€ 

Suplemento individual   25,00€ 

Crianças até 10 anos     50%   
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