
Momentos especiais
em equipa



ÉVORA

programa diário
 Dentro ou fora das muralhas, existe um sem número de motivos para descobrir Évora.

Classificada como património Cultural da Humanidade pela UNESCO, a cidade é um livro
aberto da História da Arte Portuguesa. Percorra conosco as ruas estreitas e deixe-se

encantar pela riqueza do património construído, num notável equilíbrio entre a
simplicidade do casario caiado de branco e a monumentalidade dos edifícios históricos.
Surpreenda-se com a criatividade da gastronomia alentejana e com os, cada vez mais,

afamados vinhos da região.

Local de embarque no autocarro
O-Bus, a designar. Visita à

Herdade do Esporão com prova
de vinhos incluída.

MANHÃ
Almoço no restaurante da

Herdade do Esporão. Com vista
sobre as vinhas, a arquitetura e a

decoração são marcadas por
materiais locais, privilegiando a

autenticidade do espaço. A
cozinha, de confecção e

interpretação modernas, centra-se
em produtos locais e sazonais,

numa atitude sustentável e zero-
waste.

ALMOÇO
Transporte O-Bus até Mora. Início
de percurso E-Bike pela Ecopista
Ramal Mora-Évora, perfazendo

uma distância de,

aproximadamente 20 Km, com
breve paragem na Barragem de

Divor para descanso. 

Chegada ao Hotel M`AR De AR
Muralhas. Check in. Jantar no

hotel.

TARDE/NOITE

DIA 1 ÉVORAESPORÃO



Encontro com guia local, ponto
de encontro a designar. Passeio
pelo núcleo histórico da cidade

de Évora. Visita ao Templo
romano, também conhecido por

Templo de Diana. 

Visita à Capela dos Ossos, parte
integrante da Igreja de S.

Francisco.

MANHÃ
Almoço no restaurante Dom

Joaquim. Ao longo dos anos, os
eborenses, têm vindo eleger este
local como um dos seus favoritos.

Este é um restaurante para se
demorar a saborear os pratos da

sugestiva carta, acompanhando-os
com afamados vinhos, enquanto
se aprecia o ambiente acolhedor

do espaço.

 

ALMOÇO
Percurso de E-Bike até

Guadalupe, para visita ao
Cromeleque dos Almendres, o
mais importante monumento
megalítico do seu tipo, na

Península Ibérica e um dos mais
importantes da Europa, Regresso

de E-Bike ao hotel. 
Jantar no restaurante O Fialho,

local de referência mundial,
embaixador e defensor da

gastronomia Alentejana desde
1945.

TARDE/NOITE

ÉVORA CULTURALDIA 2

Localizado no centro histórico, em pleno coração da zona classificada e
a uma distância de 5 min. a pé da Praça do Giraldo.

De fácil acesso e numa localização privilegiada, o Hotel M´AR De AR
Muralhas beneficia de uma ampla zona ajardinada enquadrada pela
muralha histórica que proporciona um ambiente de incomparável
beleza, em particular quando se ilumina ao cair da noite

HOTEL M'AR DE AR MURALHAS |4*

ÉVORA



Manhã livre no hotel. Check out.
Passeio pelo centro histórico com
destino à Sé Catedral de Évora.

Dedicada a Sta Maria foi
edificada nos séculos XIII e XIV,

sob o patrocínio real de D. Afonso
III, nos estilos românico e gótico,

destacando-se o pórtico ogival,
guarnecido por esculturas do
Apostolado e o claustro. A

capela-mor é do século XVIII
(estilo barroco), de autoria do
arquiteto alemão Frederico

Ludovici.
 

MANHÃ
Almoço no restaurante Divinus no
Hotel Convento do Espinheiro.

Rodeado de 80 000 m² de belos
jardins, este hotel de 5 estrelas
está instalado num convento

renovado do século XV. A sala de
refeições deste restaurante, a

antiga adega-lagar, agora
habilmente preservada na

austeridade da sua traça utilitária,

é o cenário perfeito para nos
convertermos à magia da cozinha

Alentejana, à sua variedade e
intensidade de aromas e sabores.

ALMOÇO
Regresso a Lisboa em autocarro

O-Bus.

TARDE

*MINIMO DE 20 PARTICIPANTES / MÁXIMO DE 40 PARICIPANTES
*PROGRAMA DESENVOLVIDO EM BICICLETAS ELETRICAS DE ULTIMA GERAÇÃO
*DISTÂNCIA PECORRIDA POR DIA APROXIMADAMENTE 20KM
*GUIA INCLUIDO POR CADA 10 PARTICIPANTES
*INCLUI TRANSPORTE 3 DIAS EM AUTOCARRO O-BUS
*ALOJAMENTO EM HOTEL 4 ESTRELAS, QUARTO DUPLO TWIN (2 CAMAS) MID SEASON
*INCLUI ÁGUA E BARRAS PROTEICAS POR CADA PARTICIPANTE
*PROGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES

DIA 3

ÉVORA

3 DIAS DESDE  
685€ PP

ÉVORA


