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FÓRNEA 

Saída dos locais a horas indicadas em autocarro de Grande Turismo em direção a Ferreira do Zêzere. 
Encontro no cais do Lago Azul, onde iremos apanhar o Iate São Cristovão. Início do cruzeiro pelas águas do 
Rio Zêzere. Passaremos pela barragem de Castelo de Bode. Segue-se o ALMOÇO a bordo, composto por 
entradas (pão, azeitonas e manteiga), caldo verde, bacalhau com natas ou arroz de pato lascado com 
enchidos tradicionais, sobremesas (cesto de frutas, arroz doce com canela, torta de laranja) e bebidas 
(vinhos brancos e tintos da Seleção do Barco S. Cristóvão, refrigerantes, cervejas, águas minerais e café). 
Continuação da viagem a bordo. Pelas 16 horas, desembarque no Lago Azul. Segue-se a viagem para a vila 
de Dornes. Vila conhecida por ser a mítica terra dos templários. Tempo livre. Possibilidade de conhecer a 
Igreja de Nossa Senhora do Pranto e a Torre Pentagonal mandada erigir por Gualdim Pais, a famosa Torre 
dos Templários. Dornes situa-se numa pequena península contornada pelo Rio Zêzere. Em hora a 
combinar, início da viagem de regresso aos locais de origem. 

INCLUI: 
Transporte em carrinha de 9 lugares; 
Cruzeiro no Rio Zêzere no Iate São Cristóvão; 
Almoço a bordo com bebidas incluídas (4h); 
Visita a Dornes ; 
Seguro de viagem 

Informações: 
As partidas do barco não podem ser proteladas por mais de 15 minutos. 
Uso obrigatório de máscaras. Escadas com acesso ao piso superior com circuitos distintos. 
O Barco São Cristóvão reserva-se o direito de cancelar, adiar ou alterar qualquer viagem por 
qualquer razão, nomeadamente por fretamento da embarcação, número insuficiente de reservas, 
condições climatéricas, problemas mecânicos, emergência médica, greve ou paragem laboral no local, 
feriados locais e outros motivos. Nestas situações excecionais, proceder-se-á ao reagendamento da 

viagem ou à devolução do montante transferido préviamente. 
Ementa sujeita a alterações . 
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