
Contactos de reserva:
Câmara Municipal de Armamar
turismo@cm-armamar.pt | T. 254 850 800
Douro Wonderful Events, Lda
douroevents@gmail.com | TLM: 917 042 900 
Alltourdouro, Agência de Viagens e Turismo, Lda
geral@alltourdouro.com | TLM: 910 139 851 

A paisagem sul do município de Armamar é marcada por extensos pomares de macieiras que dão a esta zona próxima do Douro um contraste 
único. O solo xistoso que predomina a norte dá lugar ao granito.
Os vinhedos dão lugar aos pomares de macieiras a perder de vista, que atingem grande beleza na época da floração e uma mescla de aromas 
inebriantes, quando os frutos estão maduros.
O município de Armamar é um dos maiores produtores nacionais de maçã. Aqui o clima e o solo combinam-se na perfeição para se desenvolverem 
mais de 1400 ha de área plantada, onde se colhem por ano mais de 50 mil toneladas de maçãs. Por tudo isto Armamar é conhecido como a 
Capital da Maçã de Montanha.
Venha fazer-nos uma visita!...
... contemplar a beleza das nossas paisagens e a riqueza do nosso património histórico, deliciar-se com a nossa gastronomia e sentir a hospitalidade 
das nossas gentes!

Duração do programa: 7 horas - mínimo 15 pax

Data de início: Abril 2014

Proposta de programa:
- Percurso até à Vila de Armamar, Capital da Maçã de Montanha! 
- Visita a uma linha de produção de maçã com prova. 
- Visita a um pomar de maçã com prova.
- Almoço: picnic produtos regionais / ou cabrito de Armamar. 
- Visita a fábrica de queijo com fabrico artesanal e prova. 
(Possibilidade de assistir à ordenha das cabras) 
- Visita a Centro Histórico de Lumiares
(possibilidade de assistir a animação regional)
- Visita Miradouro / Vila de Armamar.
- Visita e promoção de produtos regionais no centro de Armamar.
- Visita ao Miradouro (São Domingos) com brinde de Vinho do Porto.  
- Regresso ao seu Destino


