
 
 
 
 

Segredos do Algarve 

19 A 21 DE MAIO DE 2023  

Viagem exclusiva Pontes da Lua 

 

 

ALGAR DE BENAGIL 

Dia 19 de maio   

Às 7h45m ponto de encontro em frente ao Palácio de Queluz e partida com paragem em 

Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. Seguiremos em autocarro 

turístico a caminho de Loulé onde almoçaremos. 

Depois do almoço visitaremos a Mina de Sal-gema de Loulé que é a única Mina portuguesa 

visitável (e no ativo) que se encontra a 30 metros abaixo do nível médio das águas do mar. 

Até chegarmos às galerias da Mina, descemos 230 metros através de um elevador (que 

pouco se assemelha aos que estamos habituados a usar nos edifícios). Num percurso de 

interpretação a pé, no interior da mina, com cerca de 1,3 km, descobrimos a evolução dos  



 

processos de mineração do Sal-Gema. É descoberta a importância geológica da mina na 

região e as aplicações do Sal-Gema ao longo da história do homem até à atualidade. 

Esta é a visita ao local turístico mais profundo do país, o qual é simultaneamente um local 

de trabalho mineiro numa mina ativa, onde se mantém a atividade extrativa do Sal-Gema em 

plena harmonia com o Turismo mineiro. 

Depois seguiremos para check-in no Hotel Vila Galé Atlântico, em Albufeira. Jantar e 

alojamento no Hotel. 

 

MINA DE SAL-GEMA DE LOULÉ 

 

Dia 20 de maio  

Depois do pequeno-almoço, às 9 horas, partida para Lagos para apanharmos o barco que 

está reservado para o grupo e que nos levará por paisagens indescritíveis desde Lagos até 

ao Algar de Benagil, um dos lugares mais belos de Portugal e que só é visitável por mar. 



 

 

 

 

 

O NOSSO BARCO 

No Algarve, entre o Carvoeiro e Armação de Pera, encontram-se algumas das rochas e grutas 

mais bonitas do mundo. A mais conhecida das formações rochosas é a Gruta de Benagil, onde 

se situa também o Algar de Benagil. Esta gigantesca gruta é por vezes referida por Catedral 

de Benagil por causa dos vários arcos que forma, os quais, observados do lado da fora da 

gruta, lhe conferem o aspeto de uma catedral. O aspeto imponente da Catedral, com os 

vários tons de amarelo da rocha lembra-nos o poder devastador da natureza. Durante anos, 

o vento e a água escavaram nas rochas da região uma das grutas mais fantásticas do planeta, 

o que atrai, anualmente, milhares de turistas ao barlavento algarvio. 

Por todas estas razões, o Guia Michelin considerou a Gruta de Benagil a 15ª gruta mais 

bonita do mundo. 

No final desta maravilhosa viagem de barco, almoçaremos em Lagos e depois do almoço 

faremos uma visita orientada pela guia Carla Sousa ao Centro Histórico de Lagos e à Rota 

da Escravatura com a visita do Mercado de Escravos. 

Em 2009, na zona extramuros da cidade (Vale da Gafaria), a intervenção arqueológica que 

acompanhou a construção de um parque de estacionamento subterrâneo permitiu 

identificar uma lixeira da época moderna e, no meio desta, um número significativo de 

esqueletos humanos (mais de 150) que os estudos vieram a comprovar tratar-se de 

indivíduos africanos trazidos para Lagos como mercadoria pelas rotas comerciais de escravos 

os quais, por se encontrarem doentes ou moribundos, acabariam por ser 

inumados/descartados naquele local junto com outros dejetos urbanos.  



 

Este equipamento cultural, também conhecido como Mercado de Escravos, serve hoje para 

dar a conhecer a ligação de Lagos ao comércio de escravos aqui existente no século XV, 

oferecendo uma nova perspetiva sobre este período negro da História de Portugal. 

No final da visita regresso ao Hotel Vila Galé Atlântico onde jantaremos. Alojamento no Hotel. 

Dia 21 de maio 

Depois do pequeno-almoço dedicaremos a manhã a visitar uma curiosidade pouco 

conhecida do Algarve, a Sand City, o maior parque de esculturas em areia do mundo. 

Considerado uma das melhores atrações do Algarve por ser único e diferente, ocupa uma 

área de 6 hectares, construído por mais de 60 artistas de vários continentes. Poderá 

encontrar-se com Cristiano Ronaldo, a Rainha Isabel e muitos mais. Visite diferentes 

continentes e suas tradições, história, arte, cultura, cinema, desporto e música. Este ano, 

novas criaturas fantásticas e mitológicas vão também ganhar vida neste Parque. 

Almoço no final da visita e depois do almoço regresso a Lisboa 

 

 

SAND CITY 



 

 

 

Nº mínimo de participantes: 30; Máximo: 40  

Preço: Sócios:  460,00 € em quarto duplo       530,00 € em quarto single 

 Não Sócios:  490,00 € em quarto duplo 560,00 € em quarto single 

 

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

Autocarro de turismo, com ar condicionado para o percurso mencionado; 
Alojamento de 2 noites no Hotel Vila Galé Atlântico ****; 
03 almoços e 02 jantares segundo programa;  
Visitas guiadas à Mina de Sal Gema de Loulé, ao Centro Histórico de Lagos e Rota da 
Escravatura; 
Viagem de barco, de Lagos ao Algar de Benagil e volta; 
Bilhetes de entrada no Sand City em Lagoa; 
Seguro Multiviagens;  
Gratificações a motorista e guias locais. 

 
Obs: Dada a grande instabilidade de preços nos combustíveis, na hotelaria 
e na restauração, chamamos a atenção para a possibilidade de ajustamento 
do preço deste programa. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para 
que isso não aconteça.  
 



 
 

             


