	
  

FIM DE SEMANA DE GASTRONOMIA MIRANDESA
O concelho de Miranda do Douro é fértil em produtos agrícolas de elevada qualidade, que
enriquecem a gastronomia da região. Prova disso são a posta de vitela de raça Mirandesa, afamada
por todo Portugal e além fronteiras, a caldeirada e as costeletas assadas de cordeiro de raça Churra
Galega Mirandesa, o botelo com cascas, o cozido, o fumeiro, não esquecendo os bons vinhos e
azeites da terra, entre outras iguarias. Neste fim de semana temos, para si, um saboroso programa
de atividades, onde o melhor da gastronomia mirandesa tem um papel de destaque no “Festival de
Sabores Mirandeses”.
PROGRAMA DE ATIVIDADES:
1º Dia:



Visita guiada à cidade de Miranda do Douro (património edificado, e Museu da Terra de
Miranda);
Passeio pedestre.

2º Dia:


Touring	
  de	
  BTT.

O programa de atividades realiza-se no mês de Fevereiro.
Se for praticante assíduo de BTT e não puder trazer a sua bicicleta, traga o seu selim que nós
fornecemos-lhe a bicicleta!
PARA MELHOR USUFRUTO DAS ATIVIDADES, ACONSELHAMOS O USO DE:








Roupa e calçado adequados para caminhadas no campo/natureza e às condições
meteorológicas do dia;
Chapéu;
Calçado cómodo e adequado para a prática de BTT;
Capacete, luvas e roupa adequada à prática de BTT e ao estado do tempo;
Bidão ou outro recipiente com água;
Máquina fotográfica;
Uma pequena mochila com farnel e água.

	
  
PREÇOS:



2 dias s/ aluguer de bicicleta = 118,00 €/pessoa (*)
2 dias c/ aluguer de bicicleta = 133,00 €/pessoa (**)

(*) Inclui: Guia especializado, seguro obrigatório e 4 refeições baseadas na gastronomia e nos produtos
tradicionais locais.
(**) Inclui: Bicicleta e capacete, guia especializado, seguro obrigatório e 4 refeições baseadas na gastronomia
e nos produtos tradicionais locais.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

