
LA DESCONEGUDA ALENTEIXO  
Descobrint la regió més ancestral de Portugal 

Del 26 al 30 d’octubre de 2020 

VIATGEM AMB AVE! 
Viatge de proximitat, cultura i prehistòria 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Recorregut fascinant pels llocs de poder més importants de Portugal.  

Descobrirem un misteriós i desconegut paisatge megalític, antics 

santuaris pagans del culte celta i seguirem els passos dels 

Cavallers Templaris, que, després de la seva dissolució, van 

continuar la seva obra en aquestes terres a través de l’Ordre de 

Crist.  

Itinerari (5 dies / 4 nits):  
 

26/10  BARCELONA (AVE) - MADRID - ÈVORA   

 Presentació a l’Estació de Sants de Barcelona. Embarcament 
i sortida amb el Tren AVE direcció a Madrid. Arribada a 
l’Estació d’Atocha de Madrid i sortida amb autocar cap a 
Portugal. Durant el trajecte farem una parada en ruta per dinar 
en un restaurant local.  
Ben dinat, continuació del trajecte cap a Extremadura per a 
travessar la frontera portuguesa i endinsar-nos a l’Alenteixo, 
regió situada al sud de Portugal, entre el riu Tajo i l’Algarve, i 
banyada per l’Oceà Atlàntic. És una regió extensa, 
essencialment rural i escassament poblada, que ocupa al 
voltant d’un terç del territori nacional, on la bellesa del 
paisatge i la qualitat del seu patrimoni arqueològic, 
monumental, arquitectònic i etnogràfic, junt amb l’excel·lència 
de la seva gastronomia i els seus vins, fan d’aquesta regió una 
terra perfecta per descobrir. Arribada a la seva capital, la ciutat 
d’Èvora. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

27/10  ÈVORA, VISITEM LA CIUTAT I EL SEU CONJUNT MEGALÍTIC  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí coneixerem el paisatge 
megalític d’Èvora per començar el nostre viatge visitant 
ancestrals llocs de poder. Coneixerem el poble constructor i 
discutirem sobre el per què d’aquestes misterioses 
construccions de l’occident europeu, considerades com els 
monuments megalítics més antics. Visitarem el Cromlech i 
Menhir dos Almendres, cercle de pedres més important, més 
gran i millor conservat de la Península Ibèrica, de més de 6.000 
anys d’antiguitat. També visitarem l’Anta Grande de 
Zamburejo, el dolmen més gran d’Europa, considerat com la 
“Catedral del Neolític”, i l’Anta de Pavía, excel·lent exemple 
de cristianització d’un lloc de poder pagà. Acabades les visites, 
tornada a Èvora i dinar en un restaurant local.  
A la tarda, visitarem aquesta ciutat, localitat hereva d’un ric i 
variat patrimoni històric, fundada pels romans i fortificada 
durant la Reconquesta a l’Edat Mitjana. Coneixerem el seu 
nucli antic, declarat alhora Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, envoltat d’unes poderoses muralles, amb un 
entramat de carrerons sinuosos esquitxats de palauets i cases 
senyorívoles. Visitarem la seva fastuosa Catedral de Santa 
Maria, del segle XII, amb una arquitectura de transició del 
romànic al gòtic, la Plaça de Giraldo, la Plaça del Comte Vila 
Flor que s’integra en un antic temple romà, l’Aqüeducte de 
l’Aigua de la Plata, el Col·legi do Spirito Santo, el Temple de 
Diana i l’església de Sant Francesc, amb la seva Capella dels 
Ossos, entre d’altres.  Acabades les visites, tornada a l’hotel, 
sopar i allotjament.  
 

 



28/10  ÈVORA, VISITEM MONSARAZ I EL SEU CONJUNT MEGALÍTIC 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a conèixer el paisatge 
megalític de Monsaraz. Visitarem un dels millors exemples 
d’Esteles-Menhirs que poden ser observats en l’actualitat 
format per gegantins monolits on es van gravar gran varietat 
de símbols abans de ser aixecats. A destacar les Esteles-
Menhirs d’Outeiro, Belhoa i del Monte de la Ribera. Tot seguit, 
visitarem la Rivera Sagrada del Lucifecit, impressionant 
paratge natural màgic considerat com el més sagrat pels pobles 
celtes de l’Edat de Ferro. Aquesta àrea és recorreguda per les 
aigües del riu Lucifecit, literalment on “la llum es va fer”, a la 
llera del qual hi trobarem els santuaris més famosos de la 
Lusitània celta: el Santuari da Rocha da Mina i l’Otero de San 
Miguel da Mota, dedicats al déu celta Endovèlic. Acabades les 
visites, tornada a Monsaraz i dinar en un restaurant local.  
A la tarda, ens avançarem en el temps i tindrem la primera 
presa de contacte amb els Templaris, tot visitant una de les 
seves places fortes en la regió, Monsaraz, coneguda com “el niu 
de l’àguila” o “la de les set esglésies”. Passejarem per aquesta 
impressionant vila medieval fortificada, una de les més 
antigues de Portugal, ubicada sobre un promontori sacre i que 
manté la màgia d’altres temps com poques en el món. 
Recorrerem els seus carrers, entre monuments i cases 
tradicionals, tot seguint les seves muralles, fins arribar al Castell 
de Monsaraz, del segle XIV i classificat com a Monument 
Nacional de Portugal, des d’on podrem gaudir d’una 
meravellosa panoràmica sobre l’Embassament d’Alqueva, el 
llac artificial més gran d’Europa i una de les majors 
construccions portugueses del segle. Acabades les visites, 
tornada a l’hotel, sopar i allotjament.  

29/10  ÈVORA - ESTREMOZ - ELVAS - BADAJOZ   

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al nord-est per a 
visitar Estremoz, una de les famoses ciutats de marbre de la 
regió de l’Alenteixo, juntament a Borba i Vila Viçosa. 
Passejarem per aquesta ciutat, envoltada d’una antiga muralla 
i dominada per la silueta del seu castell medieval del segle XIII, 
fins arribar a la seva plaça principal, “El Rosso”, on al seu 
voltant s’aixequen diverses esglésies imponents, antics 
convents i edificis monàstics convertits en quarters de 
cavalleria, així com el Llac do Gadanha, construït en marbre. 
Acabada la visita, continuació fins a la ciutat d’Elvas, a tocar de 
la frontera espanyola, on tindrà lloc el dinar en un restaurant 
local.  
A la tarda, visitarem aquesta interessant ciutat portuguesa, 
especialment famosa pel seu gran aqüeducte, construït entre 
els segles XV i XVII, una gran obra d’enginyeria que no deixa 
indiferent a ningú. A més a més, la ciutat presumeix de ser la 
que té el major nombre de fortificacions d’Europa, doncs 
compta amb set bastions i dues fortaleses, la de Nossa 
Senhora da Graça i la de Santa Luzia, ambdues declarades 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i perfectament 
conservades. A destacar també el Castell, el Cementiri dels 
Anglesos i la Plaça de la República, centre neuràlgic d’Elvas, on 
hi trobarem la Catedral. Acabada la visita, continuació del 
trajecte cap a Extremadura, tot creuant la frontera i endinsant-
nos a territori espanyol, fins arribar a la ciutat de Badajoz, on 
farem una breu parada a la Plaça Alta, punt emblemàtic de la 
ciutat. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  
 

 



30/10  BADAJOZ - MADRID (AVE) - BARCELONA 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a Madrid i 
arribada a la capital espanyola al migdia, on tindrà lloc el dinar 
de comiat en un restaurant local.  
A la tarda, disposarem de breu temps lliure a la ciutat i, a una 
hora indicada, trasllat a l’Estació d’Atocha-Madrid. 
Embarcament i sortida amb el Tren AVE direcció a Barcelona. 
Arribada al vespre a la ciutat comtal.  
 
Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit 
d’aquesta fabulosa ruta per terres portugueses! 

 
* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  

 



LA DESCONEGUDA ALENTEIXO  
Descobrint la regió més ancestral de Portugal  
 
Del 26 al 30 d’octubre de 2020 (5 dies) 
Viatge de proximitat, cultura i prehistòria     

995 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 180€ 

> Suplement No Tarja Daurada: 60€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 35€ 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets Tren AVE anada/tornada en classe turista (Tarja Daurada) 

• Trasllats amb autocar privat en la destinació  

• 3 nits en Hotel 4**** / 3***Sup a Èvora  

• 1 nit en Hotel 4**** / 3***Sup a Badajoz  

• Règim de Mitja Pensió als hotels (sopar i esmorzar) 

• 5 Dinars en restaurants locals  

• Begudes als Àpats (Aigua i Vi) 

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 

> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada d’Èvora (UNESCO) amb entrada a la Catedral de Santa Maria i al Conjunt Megalític.  

• Visita guiada de Monsaraz amb entrada al Castell i al Conjunt Megalític.  

• Visita guiada d’Estremoz.  

• Visita guiada d’Elvas amb entrada a les Fortaleses de Nossa Senhora da Graça i de Santa Luzia (UNESCO).   

• Breu visita de la Plaça Alta de Badajoz.  

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Viatge en tren AVE, còmode i segur.   

• Ruta inèdita que combina espectaculars conjunts megalítics, interessants ciutats històriques i bonics paisatges rurals.   

• Visita del casc antic de la ciutat d’Èvora, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

• Visita de les Fortaleses d’Elvas, declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

• Visita dels Conjunts megalítics d’Èvora i Mondaraz.  

PLA DE TRENS PROVISIONAL (AVE): 

26/10/20 AVE 03092 Barcelona - Madrid 09:00 - 11:45 
30/10/20 AVE 03183 Madrid - Barcelona 18:30 - 21:20 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels trens.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
* Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

  
RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 500€ (+35€ assegurança) abans del 18 de setembre 

de 2020 fins a exhaurir les places!  

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 16 d’octubre de 2020.  

 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Alenteixo”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, podeu consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 
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