
 
PASSEIO DAS QUATRO ESTAÇÕES 
“NA ROTA DO OURO ROMANO” 
DIAS 8 E 9 DE SETEMBRO DE 2018 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

DIA 8 (SÁBADO) 
 
07:30 – Concentração dos veículos na A4, Área de serviço de Águas Santas, a seguir ao túnel. 
08:00 – Saída com percurso pela A4 até Tresminas, Vila Pouca de Aguiar. 
 Distância a percorrer, 130 Km. 
10:30 – Chegada a Tresminas. Visita ao Centro Interpretativo de Tresminas. 
12:00 – Almoço na Tasca do Chico (Tresminas). 
 Ementa: Cabrito ou Borrego conforme capacidade de fornecimento dos Pastores da região. 
14:00 – Visita ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas. 
17:00 – Saída para Ribeira de Pena. 
 Distância a percorrer, 35 Km. 
17:45 – Chegada ao Pena Park Hotel. Check-in, jantar e alojamento 
 Ementa: Bacalhau com batata a murro. 
 Durante toda a estadia, temos acesso à piscina interior com SPA, sauna, banho turco e ginásio. 
 

DIA 9 (DOMINGO) 
 
11:00 – Saída do hotel e direcção à Vila de Salto. Circuito de progressão lenta para apreciar a paisagem. 
 Distância a percorrer, 40 Km. 
13:00 – Almoço no Restaurante Ribeiro (já nosso conhecido do passeio a Montalegre) 
 Ementa: Costeletão de Vitela Barrosa. 
  
 Encerramento e regresso a casa. 
 
Notas importantes: 
 
 Na inscrição tem de ser indicados os primeiro e último nome de cada participante e data de 

nascimento. Estes dados, destinam-se a obrigtoriedade de se fazer um seguro especial para visita 
ao Complexo Mineiro. 

 Durante a visita ao Complexo Mineiro, deve ser usada roupa e calçado confortável. 
 No Hotel, para utilização da piscina, é obrigatório o uso de chinelos e touca. 
  
Muito importante: 
  
 Estão reservados no Hotel 25 quartos, sem possibilidade de aumentar a capacidade (o Hotel está 

em ocupação máxima). As inscrições serão fechadas assim que todos os quartos estiverem 
ocupados. 

 
 Ambiente familiar, boa comida e paisagens maravilhosas, é o que nos espera nos próximos dias 8 

e 9 de Setembro.  
 


