
I ROTA DO
CONDESTÁVEL

Nos Passos de Nuno 
Álvares Pereira



1.º DIA
- Chegada ao hotel, check-in, 
alojamento.

2.º DIA
> Manhã
- Pequeno-almoço no hotel. Início 
da visita guiada.
- Nuno Álvares Pereira - Pequena 
alocução sobre a vida de Nuno 
Álvares Pereira. Visita ao Memo-
rial (Paço do Bonjardim) e ao 
Seminário das Missões. Neste 
último, será possível contactar com 
o magnífico espólio da Biblioteca.
- Continuação da visita.
- Visita ao Nesperal. Prova de 
vinhos e desgustação de Produtos 
Regionais.
- Almoço, Sertã.
> Tarde
- Continuação da visita. 
- Saída para o Trízio, passeio de 
barco no Zêzere*.
- Visita à Sertã.
  Igreja da Nª Sª dos Remédios e          
Igreja Matriz da Sertã.
- Retorno ao hotel.
- Jantar.

3.º DIA
> Manhã
- Pequeno-almoço no hotel. 
- Manhã livre.
- Check out até às 12h.

PROGRAMA

Rota do Condestável
3 dias / 2 noites

Cernache do Bonjardim | 
Nesperal | Palhais | Sertã

Enriqueça o seu conhecimento e 
experiência com a história e 
oferta gastronómica da nossa 
região

Unidades de Alojamento

Hotel da Montanha ****
telf. +351 236 480 000 
www.hoteldamontanha.com

Hotel Lar Verde ***
telf.+351 274 603 584 
www.hotellarverde.com

Albergue Bonjardim
telf. +351 274 809 647 
www.bonjardim.nl

Casa do Açude
telf. +351 969 056 543
www.eventur.pt

Casal da Cortiçada
telf. +351 274 030 181 
www.casaldacorticada.com

Quinta de Santa Teresinha
telf. +351 918 795 406
www.santosemarcal.pt

* Caso as condições climatéricas não 
permitam o passeio de barco será 
cancelado, tendo uma opção 
alternativa para o efeito

Informações:

Posto de Turismo  da Sertã
www.cm-serta.pt
turismo@cm-serta.pt
telf. +351 274 809 010

Preço por 2 pessoas: 170€
Crianças até 3 anos: gratuito
+ 3 anos: 42,25€

(o preço inclui 2 noites em regime 
de alojamento e pequeno almoço, 
transporte próprio, acompanha-
mento de visita guiada aos 
monumentos e à personalidade que 
dá nome à rota, D. Nuno, passeio de 
barco no Rio Zêzere, refeições e 
provas mencionadas) 

Data de realização: todo o ano
Número mínimo de participantes: 
6 (reserva até 2 semanas de 
antecedência)

Ao participar neste programa está a 
promover a preservação e desenvolvi-
mento sustentável do turismo e 
património do município


