Salinas e Silos
Nesta viagem iremos percorrer os principais vestígios históricos deixados por alguns dos povos que constituíram a sua
marca na região de Rio Maior. Iniciamos a nossa viagem pelo
passado na Igreja de St.ª Maria Madalena com o seu Dólmen,
um monumento funerário megalítico, datado do período de
4000AC a 3500AC.
Ainda em Alcobertas vamos encontrar o antigo Forno Medieval, descoberto nos anos 50 do século XX, um forno comunitário
que há séculos atrás era utilizado para cozedura de cerâmica
e os silos medievais escavados na rocha formando buracos e
que serviriam para conservar os alimentos por um período de
tempo médio a longo.
Deixamos Alcobertas e partimos em direcção à fonte da
Bica, onde para além de termos oportunidade de descobrir o
processo por detrás do fabrico do tradicional do azeite, iremos
conhecer as famosas salinas, consideradas únicas no género a
nível Nacional, tendo sido classificadas como Imóvel de Interesse Público desde Dezembro de 1997. Encontram-se ainda
hoje em exploração, enquadradas numa pequena aldeia de
ruas de pedra e casas de madeira, onde podemos encontrar
uma oferta de lojas de artesanato e produtos locais. Tempo
livre para compras e visita. Regresso.
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Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Visita a Lagar de Azeite.
Não inclui:
Refeições.
Despesas pessoais.

70€*
55€*

Grátis até aos 3 anos.
50% dos 4 aos 10 anos.
Snack Box (lanche) opcional, 5€ por pessoa.
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para
outros locais consulte-nos.

47€*
44€*
40€*
37€*

*preço por pessoa.
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