
 

RIA, RIA QUE É FORMOSA – UMA DAS 7 

MARAVILHAS NATURAIS DE PORTUGAL 

Viagem exclusiva Pontes da Lua    -     20 a 22 de maio 2022 

 

1º Dia – 20 de maio 2020 (6ª feira) - LISBOA / FARO / RIA FORMOSA / 

TAVIRA 

 

DIA INTEIRAMENTE DEDICADO À RIA FORMOSA, COM CRUZEIRO ÀS ILHAS 

DESERTA E DO FAROL 

 

Saída de Queluz-Palácio Nacional às 7h30m e passagem por Sete Rios às 8h - em direção a Faro 

onde chegaremos por volta da hora do almoço onde, na Cidade Velha, vamos experimentar os 

primeiros sabores da Ria, no Restaurante Tertúlia Algarvia.  

Depois de almoço, pelas 15h, embarcaremos em catamarã que nos levará em cruzeiro de 

visita à Ria Formosa com paragem na Ilha Deserta e na Ilha do Farol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIA FORMOSA 



 

 

 

 

Ao fim da tarde seguiremos para Tavira. Check-in no Hotel Vila Galé Albacora ****. Jantar 

no Hotel em regime de Buffet Premium e…  

 

Depois do jantar iremos dar um pequeno passeio dentro do hotel, para tirar as medidas 

ao espaço, e vamos sentir que estamos dentro de uma espécie de aldeia cercada por quatro muros. 

E o nosso sexto sentido não está enganado. Chegaram a viver neste espaço cerca de 500 

pessoas que se dedicavam à pesca do atum e que se instalaram aqui em 1945, quando 

foi inaugurado o Arraial Ferreira Neto. Nesta aldeia de pescadores os habitantes dispunham de 

todas as condições necessárias para a faina, que decorria entre Março e Setembro e que devido à 

força e agilidade que exigia ficou conhecida como "tourada do mar". Além dos armazéns com os 

materiais e os apetrechos necessários para a pesca, o arraial tinha várias instalações para o 

quotidiano dos Pescadores, que vamos poder observar. Casinhas, uma escola, uma 

capela, uma padaria, um posto médico e uma barbearia são alguns dos exemplos. 

 

2º Dia – 21 de maio 2020 (sábado) – TAVIRA / OLHÃO / ESTÓI / MACHADOS / 

TAVIRA 

 

DIA DEDICADO A OLHÃO, ESTÓI, MILREU E AO CAMPO ALGARVIO 

 

Depois do pequeno almoço no Hotel, partiremos para uma visita guiada ao centro histórico 

de Olhã0, incluindo um dos mais bonitos mercados do país, especialmente ao sábado 

e uma introdução à História e Importância da Indústria Conserveira Local & Prova 

de Conservas e Patés, acompanhada de Vinho Algarvio  

Almoçaremos em Olhão e seguiremos depois para Estói. 

Porquê visitar Estoi e Milreu?  

Estoi é o local de um dos melhores palácios de estilo “Rococó” do séc. XIX presentes no 

Algarve. O Palácio de Estoi faz hoje parte das Pousadas e Hotéis do Grupo Pestana. O palácio, há 

poucos anos atrás, era uma semirruína, mas atualmente viu reposta a sua grandeza, sendo 

convertido num luxuoso hotel. O exterior e os jardins do palácio são a principal atração. Como 

atualmente este palácio é um hotel de luxo, tentaremos visitar o seu interior. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visitaremos também a Vila Romana de Milreu que possui alguns dos vestígios romanos mais 

preservados, encontrados no Algarve. O local foi originalmente um acampamento agrícola durante 

o século I D.C., mas foi convertido numa luxuosa vila durante os séculos II e III. A Vila Romana 

continha um vasto templo e um complexo termal, no qual ainda é possível observar as imagens nos 

mosaicos. Uma secção da Vila Romana foi utilizada como fundação para uma habitação do séc. 

XIII, cujo piso foi escavado para revelar a construção original. 

De volta a Tavira o grupo será presenteado com uma SURPRESA, que pensamos será do agrado 

de todos. 

Ao fim da tarde partiremos para a Serra Algarvia, para saborear as iguarias do campo, 

num jantar em ambiente rural na Adega  Nunes. Regresso ao Hotel. 

 

 

 

 

PALÁCIO DE ESTOI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3º Dia – 22 de maio 2020 (domingo) – TAVIRA / PRAIA DO BARRIL / LISBOA 

 

DIA DEDICADO A TAVIRA, À PRAIA DO BARRIL E MUSEU DO ATUM  

 

Depois do pequeno almoço no Hotel, partiremos para uma visita guiada ao centro histórico e 

salinas de Tavira.  

Seguiremos depois para Pedras del Rei onde apanharemos um comboio para atravessar a Ria, 

antes de ontem fomos de barco, hoje vamos de comboio.  

E de comboio chegaremos à Praia do Barril, que é considerada uma das praias mais 

bonitas de Portugal. 

Outrora, aqui erguia-se uma aldeia de pescadores. Na faina da pesca, essencialmente do 

atum, os pescadores e suas famílias ocupavam pequenas casas que hoje são lojas e restaurantes. 

Não há que enganar: numa duna da praia, um cemitério de âncoras "decora" as dunas e confere 

personalidade própria a esta praia dotada de um extenso areal branco. Faremos visita 

comentada. 

Possibilidade de almoçarmos no Museu do Atum que é um dos edifícios da antiga 

aldeia de Pescadores. 

No fim do almoço regressaremos a Lisboa. 

 

 

 

COMBOIO PARA A PRAIA DO BARRIL 

 

 



 

 

 

 

Nº mínimo de participantes: 30; nº máximo de participantes: 40 

Preço: Sócios €460 – Não Sócios: 485€ -suplemento quarto individual 95€ 

O preço inclui:  
           Acompanhamento por um representante da agência durante toda a viagem; 

Autocarro de turismo,  com ar condicionado para o percurso mencionado; 
02 noites de alojamento e pequeno almoço no Hotel Vila Galé Albacora 4*; 
02 jantares  
03 almoços  
Passeio de barco catamarã de 3h na Ria Formosa com paragem na Ilha Deserta e na 
Ilha do Farol 
Visita ao centro histórico de Tavira com guia profissional. 
Viagem em comboio turístico que atravessará a Ria Formosa até à Praia do Barril; 
visita comentada por guia profissional 
Surpresa em Tavira 
Visita guiada a Estoi e às Ruínas Romanas de Milreu  

Seguro Multiviagens;  
Gratificação ao motorista 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A “Pontes da Lua” está registada com o nr. 6805 no RNAVT 
 

NOTA: Terão que ser observadas todas as indicações da DGS em vigor na data do 
nosso passeio. 

 
  
 
 
 
 

 

HOTEL VILA GALÉ ALBACORA - TAVIRA 


