Visitas Turísticas

Por terras dos Ribadouro
O românico do Tâmega e Sousa encontra-se associado ao despertar da Nacionalidade
e testemunha o papel relevante que este território outrora desempenhou na história da
nobreza e das ordens religiosas portuguesas. Venha descobri-lo...

15h00 Marmoiral de Sobrado
É um dos seis memoriais que ainda existem em Portugal, estando, segundo a lenda,
relacionado com D. Mafalda, filha de D. Sancho I e neta de D. Afonso Henriques.
É referido como ponto de paragem no traslado do seu corpo para o Mosteiro de Arouca, ou
como local de homenagem à sua vida e obra.
Miradouro de São Domingos
Castelo de Paiva reserva-lhe excecionais miradouros, com vistas deslumbrantes para os
rios Paiva, Arda e Douro. Deixe-se deslumbrar pela magnífica paisagem.
16h30 Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios
Esta Igreja situa-se num importante território do período da Reconquista Cristã, a
“civitas de Anégia”. A primeira referência à Igreja remonta ao final do século XI, sendo o
atual templo um exemplar que combina soluções construtivas do românico e do gótico.
17h30 Mosteiro de São Pedro de Cête
A sua história é das mais complexas entre os monumentos românicos portugueses,
começando por uma alegada doação aos Beneditinos por parte de dois mouros convertidos
ao cristianismo, confirmada por documento de 882.
18h00 Merenda regional
Para terminar a sua visita com chave de ouro, reservamos-lhe uma merenda com produtos
regionais acompanhada por um bom vinho verde.

Visitas realizadas todas as quartas de 15 de julho a 15 de outubro
de 2011, com partida nos seguintes locais:
14h00
14h10
14h20
14h35
14h45

Paredes Design Hotel
Paredes Hotel Apartamento
Penafiel Park Hotel & SPA
Termas de São Vicente Palace Hotel & SPA
Inatel de Entre-os-Rios

Preço por pessoa - 20,00€/dia | Crianças até aos 8 anos - 50% desconto
O preço inclui transporte em autocarro, entradas nos monumentos, visitas guiadas com
acompanhamento por um Intérprete do Património da Rota do Românico, merenda regional,
seguro de acidentes pessoais. As marcações deverão ser efetuadas com o mínimo de 24h
de antecedência. Mínimo 12 participantes. Inscrições limitadas.

Informações:
Rota do Românico
T +351 255 810 706 / +351 918 116 488
F +351 255 810 709
visitasrr@valsousa.pt
www.rotadoromanico.com
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