São paisagens de sonho, um verdadeiro festival dos sentidos que todos procuram e poucos, muito poucos, sabem que está aqui… tão perto!
Ao longo de 70 Km de água cristalina, desde a barragem do Baixo Sabor até à foz do Azibo, grandes lagos, ligados entre si por gargantas e penhascos, formam um
verdadeiro santuário da vida selvagem e oferecem aos visitantes um céu azul e um horizonte de cortar a respiração. São os Lagos do Sabor.
Nasceram com a construção da Barragem do Baixo Sabor e unem os concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo.
São um convite à contemplação, mas também ao contacto direto com tradições milenares genuínas, com um mundo de sensações sem paralelo.
Uma experiência a não perder!
Visita Cultural delineada e acompanhada por Ana Maria Lory, AAJBA.
Inscrições abertas até 28 de outubro de 2022.
O lucro desta viagem reverte para as obras de conservação e restauro do Jardim Botânico da Ajuda, sob a coordenação da AAJBA.

ITINERÁRIO DA VIAGEM

1º Dia - 16 novembro (quarta-feira) | LISBOA – ALFÂNDEGA DA FÉ
Comparência às 06h45m em Sete Rios. Partida às 07h00m com destino
(paragem em percurso) a Alfândega da Fé para almoço (bebidas incluídas)
em restaurante. Após o almoço breve panorâmica.
Contemplação os Lagos do Sabor desde o Miradouro da Cabreira.
Prosseguimos viagem até ao Santuário de Santo Antão. Contemplação dos
Lagos do Sabor desde o Miradouro de Santo Antão.
Ao final do dia transfer ao Hotel & Spa Alfândega da Fé ****. Localizado a
1.100 metros de altitude proporciona vistas panorâmicas da Serra de
Bornes. Jantar (bebidas incluídas) no hotel. Alojamento.

O rio Sabor, considerado um dos mais espetaculares em território nacional, fluía naturalmente, entre montes e vales escarpados, desde a nascente, em Espanha, até
ao rio Douro. Esse cenário mudou com a construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, que começou a funcionar em 2016. O rio selvagem deu origem
a um espetacular e único complexo de lagos de águas cristalinas, ligados entre si por gargantas e penhascos, numa extensão de 70 km: os Lagos do Sabor. De maneira
a se poder desfrutar destas magníficas paisagens foram criados uma série de miradouros que iremos ter oportunidade de visitar durante a nossa viagem.

2º Dia - 17 novembro (quinta-feira) | ALFÂNDEGA DA FÉ TORRE DE MONCORVO - MOGADOURO - ALFÂNDEGA DA FÉ
Pequeno-almoço. Partida para Torre de Moncorvo, para
visita ao Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação
Animal (CIARA).
Inaugurado em Maio de 2017, o CIARA ocupa um moderno
edifício, construído junto à aldeia de Felgar e à albufeira da
barragem do Baixo Sabor. O moderno equipamento tem
como objetivo organizar e promover a cultura científica,
tecnológica e a difusão do conhecimento do território do
Baixo Sabor (municípios de Torre de Moncorvo, Alfândega da
Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros). Visa ainda
trabalhar na recolha, tratamento e estudo da fauna existente
no território.
Contemplação dos Lagos do Sabor desde o Miradouro de
São Lourenço.

Continuação | 2º Dia - 17 novembro (quinta-feira)
Seguidamente almoço (bebidas incluídas) em restaurante no centro de Torre
de Moncorvo.

Após o almoço caminhada pelo centro histórico de Torre de Moncorvo, com
os seus legados arquitetónicos, os solares, a Basílica Nossa Senhora da
Assunção, capelas e chafariz. Seguidamente passagem a pé pela Ponte de
Meirinhos sobre os Lagos do Sabor.
Prosseguimos viagem até Mogadouro para visita ao centro histórico. Jantar
(bebidas incluídas) em restaurante. Após o jantar transfer ao hotel.
Alojamento.

3º Dia - 18 novembro (sexta-feira) | ALFÂNDEGA DA FÉ – AZINHOSO LISBOA
Pequeno-almoço. Partida para contemplação dos lagos do sabor desde o
Miradouro da Foz do Azibo.
Prosseguimos viagem até Azinhoso para visita à Igreja Templária de
Azinhoso, uma das mais importantes igrejas transmontanas. Seguidamente
almoço (bebidas incluídas) em restaurante.

Após o almoço regresso a Lisboa (paragem em percurso). Chegada a Lisboa
ao final da tarde.

FIM DA VIAGEM

Associado da AAJBA: 500,00€ (min.20pax)
Outros participantes 600,00€ (min.20pax)
Suplemento quarto individual: 90,00€

O prazo limite de inscrições é 28 de outubro de 2022.
 Inscrições confirmadas mediante o depósito de 250,00€. Restante pagamento até

10 de novembro de 2022.
Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda
Transferência bancária IBAN - PT50 0010 0000 2468 3460 0016 6 (BPI)

 De 28 a 31 de outubro de 2022: 45,00€
 De 1 a 7 de novembro de 2022: 50%
 De 8 a 16 de novembro de 2022: 100%

Transporte em autocarro de turismo no itinerário mencionado;
Guia acompanhante UNIK durante toda a viagem;
2 noites de alojamento em regime de pequeno almoço no hotel mencionado ou

similar;
5 refeições (3 almoços + 2 jantares) com bebidas incluídas;
Visitas e entradas mencionadas no itinerário;
 Seguro de viagem;
Carteira documentação com itinerário de viagem;
Taxas de serviço e IVA à data de 10.10.2022.

 Quaisquer outros serviços não mencionados na coluna de “serviços incluídos”

tais como gratificações guia e motorista, etc ...

 Cartão de cidadão ou bilhete de identidade

