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FINS DE SEMANA DE 21 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO

DESCONTO MÍNIMO DE 10%
PARA UMA RESERVA
PARA 4 PESSOAS

Serviços de Guia, apoio e
acompanhamento e/ou Reservas de
programas contacte o nosso parceiro

Área de Bragança e Vinhais
Anda d’I
Tlm: +351 935 355 633
andadi.geral@gmail.com

INSCRIÇÕES
LIMITADAS!
Faça a sua
reserva.

Rua Visconde da Bouça,
5301-903 Bragança
Tel.: +351 273 327 680 / Fax.: +351 273 331 938
E-mail: am.terrafria@amtf-nt.pt
www.rotaterrafria.com

www.facebook.com/rotaterrafria
www.instagram.com/rotaterrafria
www.youtube.com/user/rotaterrafria

Anda D’i
• T +351 935 355 633 •
Email: andadi.geral@gmail.com

ESCAPADINHA ESPECIAL

BRAMA DOS
VEADOS

NA ROTA DA TERRA FRIA
TRANSMONTANA

EXPERIENCIE ALGO ÚNICO!

21 SETEMBRO a 13 OUTUBRO, 2019

Veado-vermelho Cervus elaphus

É, portanto, um espetáculo selvagem a que ninguém fica indiferente, quer pelos sons, pelas lutas e por toda a exuberância natural
para apreciar.

2 Noites
3 Dias

Dia 1 - Check-in e oferta de Jantar • Dia 2 - Manhã: Passeio Pedestre e Visualização da Brama no Parque Natural de
Montesinho, que inclui transporte e acompanhamento por guia especializado, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor
e Touring por algumas Aldeias do Parque Natural de Montesinho e almoço no Restaurante de Cozinha Típica. Início
às 7h sem hora prevista de conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada
nos principais museus. Passeio livre antes do jantar em Restaurante de Cozinha Típica e noite livre. • Dia 3 - Manhã:
Check-Out • 1ª data - 21/09 a 23/09 • 2ª data – 28/09 a 30/09 • 3ª data – 05/10 a 07/10 • 4ª data – 13/10 a 15/10

2 Noites
3 Dias

Dia 1 - Check-in e oferta de Jantar • Dia 2 - Manhã: Touring e visualização da Brama no Parque Natural de
Montesinho, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h sem
hora prevista de conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada nos
principais museus. Passeio livre antes do jantar em Restaurante de Cozinha Típica e noite livre. • Dia 3 - Manhã:
Check-Out • 1ª data - 21/09 a 23/09 • 2ª data – 28/09 a 30/09 • 3ª data – 05/10 a 07/10 • 4ª data – 13/10 a 15/10

GUIA ESPECIALIZADO
E TRANSPORTE

Observação de veados

Visita guiada a Rio de Onor

233€
p/ pessoa
206€
p/ pessoa

1 Noite
2 Dias

Dia 1 - Check-in e oferta de Jantar • Dia 2 - Manhã: Passeio Pedestre e Visualização da Brama no Parque Natural de
Montesinho, que inclui transporte e acompanhamento por guia especializado, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor
e Touring por algumas Aldeias do Parque Natural de Montesinho e almoço no Restaurante de Cozinha Típica. Início
às 7h sem hora prevista de conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada
nos principais museus. Fim de tarde para passeio livre • 1ª data - 21/09 a 22/09 • 2ª data – 28/09 a 29/09 • 3ª data
– 05/10 a 06/10 • 4ª data – 13/10 a 14/10

1 Noite
2 Dias

Dia 1 - Check-in e oferta de Jantar • Dia 2 - Manhã: Touring e visualização da Brama no Parque Natural de
Montesinho, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h sem
hora prevista de conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada nos
principais museus. Fim de tarde para passeio livre • 1ª data - 21/09 a 22/09 • 2ª data – 28/09 a 29/09 • 3ª data –
05/10 a 06/10 • 4ª data – 13/10 a 14/10

155€
p/ pessoa

1 Dia

Manhã: Passeio Pedestre e Visualização da Brama no Parque Natural de Montesinho, que inclui transporte e
acompanhamento por guia especializado, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e Touring por algumas Aldeias do
Parque Natural de Montesinho e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h sem hora prevista de
conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada nos principais museus. Fim
de tarde para passeio livre • 1ª data - 21/09 • 2ª data – 28/09 • 3ª data – 05/10 • 4ª data – 13/10

139€
p/ pessoa

1 Dia

Manhã: Touring e visualização da Brama no Parque Natural de Montesinho, que inclui acompanhamento por guia
local, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h sem hora
prevista de conclusão. • Tarde: Visita guiada à Zona Histórica da Cidade de Bragança com entrada nos principais
museus. Fim de tarde para passeio livre • 1ª data - 21/09 • 2ª data – 28/09 • 3ª data – 05/10 • 4ª data – 13/10

112€
p/ pessoa

Meio Dia

Manhã: Passeio Pedestre e Visualização da Brama no Parque Natural de Montesinho, que inclui transporte e
acompanhamento por guia especializado, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e Touring por algumas Aldeias do
Parque Natural de Montesinho e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h em hora prevista de
conclusão • 1ª data - 21/09 • 2ª data – 28/09 • 3ª data – 05/10 • 4ª data – 13/10

114€
p/ pessoa

Meio Dia

Manhã: Manhã: Touring e visualização da Brama no Parque Natural de Montesinho, que inclui acompanhamento por
guia local, seguidos de visita à aldeia de Rio Onor e almoço em Restaurante de Cozinha Típica. Início às 7h sem hora
prevista de conclusão. • 1ª data - 21/09 • 2ª data – 28/09 • 3ª data – 05/10 • 4ª data – 13/10

GUIA ESPECIALIZADO
E TRANSPORTE

Anualmente, entre os meses de setembro e outubro, acontece na
Terra Fria Transmontana, provavelmente um dos mais significativos espetáculos na natureza em Portugal.
O Veado-vermelho Cervus elaphus, o maior cervídeo da Península
Ibérica é uma espécie presente no Parque Natural de Montesinho
que no início do Outono realiza o ritual do acasalamento, mais
conhecido pela Brama. Neste período os veados machos estão no
seu período de cio, emitindo potentes bramidos que ecoam pelos
montes e vales, ouvindo-se a quilómetros de distância e que têm
por objetivo atrair as fêmeas e intimidar os machos rivais. As lutas
entre os machos também fazem parte do ritual, usando as suas
galhadas como armas para ganhar território, poder e mais fêmeas.

Faça esta VIAGEM À NATUREZA.

Anda D’i
• T +351 935 355 633 •
Email: andadi.geral@gmail.com

182€
p/ pessoa

-

GUIA ESPECIALIZADO
E TRANSPORTE

Museu Ibérico da Máscara e do Traje

GUIA ESPECIALIZADO
E TRANSPORTE

Gastronomia da rota da terra
fria transmontana

Complementarmente à atividade da Brama propomos uma visita
histórica e cultural à cidade de Bragança e momentos para
saborear a gastronomia Transmontana.
Visita guiada ao centro
histórico de Bragança

87€

p/ pessoa

INFORMAÇÃO IMPORTANTE • Numa Reserva "Exclusiva", ou seja, 1 reserva para 4 pessoas haverá um desconto mínimo de 10% • Número de participantes, mínimo
de 4, e máximo 12 ; • Nos programas com estadia, esta é feita em quarto duplo com pequeno almoço no Hotel S. Lázaro, e está incluido jantar de boas vidas no dia
da chegada • Para uma plena observação da atividade da Brama recomendamos que tragam binóculos e máquina fotográfica para registar os melhores momentos;
• Bebidas incluídas nas refeições: água, sumos ou “vinhos da casa”, café; • Possibilidade de adquirir apenas a atividade da Brama e almoço (mediante consulta); •
Possibilidade de alojamento em outra tipologia (single, triplo, suite), mediante consulta; • Os programas não incluem transporte com exceção da atividade da
Brama. Possibilidade de reserva de transferes de bagagens e/ou passageiros: consulte-nos; • Condições de crianças em berço/cama extra e alojamento em quarto
individual: consulte-nos; • Os programas de atividades estão sujeitos à disponibilidade dos aderentes da Rota da Terra Fria Transmontana e poderão ser adaptados
e alterados mediante o interesse do participante. Para mais informações sobre atividades e animação na Rota da Terra Fria Transmontana, consulte-nos; • Reservas
com o mínimo de 10 dias de antecedência, pois estão sujeitas à disponibilidade dos parceiros aderentes. •

