
 

 

ROTA DAS ALDEIAS DO AZIBO 

O que faremos 

Mais do que nome de rio, de albufeira ou de um sítio, Azibo é sinónimo de qualidade 

ambiental, beleza paisagística e de praias fluviais. Idealizada para o regadio agrícola, a 

Albufeira do Azibo ganhou o estatuto de Paisagem Protegida. À volta deste grande lago 

existem aldeias únicas que pretendemos dar a conhecer: os museus, as paisagens e o 

quotidiano das aldeias transmontanas. Visitaremos a “Casa do Careto” e a Igreja Matriz 

em Podence. Seguiremos em direção Salselas pela chamada “via panorâmica” que passa 

pela presa da barragem do Azibo para depois visitar o “Museu Rural de Salselas”. 

Visitaremos também a “Estação da Biodiversidade de Santa Combinha” que integra uma 

exposição de artesanato local. A rota termina novamente em Podence. 

 

O que está incluído 

• Passeio Panorâmico; 

• Bilhete de entrada na "Casa do Careto" com visita guiada; 

• Bilhete de entrada no "Museu Rural de Salselas" com visita guiada; 

• Bilhete de entrada na "Estação de Biodiversidade de Santa Combinha" com visita 

guiada; 

• Visita guiada à igreja Matriz de Podence. 

 

Onde estaremos 

Esta é uma experiência genuína e diferente que combina diferentes aldeias ao redor da 

albufeira do Azibo.  

 

O que mais deve saber 

Passeio não inclui transporte. Cada família deve-se deslocar em carro próprio. O guia 

também seguirá em carro próprio. 

 

 

 

 

 



 

 

Disponibilidade 

As atividades dependem da disponibilidade dos animadores. Ligue-nos para o 

914634110 ou preencha o pedido de reserva clicando em RESERVAR na nossa página de 

experiências para consulta a nossa disponibilidade.  

 

Política de reserva e cancelamento 

As reservas das experiências devem ser realizadas com a maior antecedência possível 

(24 horas no mínimo). As reservas diretas podem ser feitas por telemóvel para o 

914634110, por correio eletrónico para o endereço quintadopomarazibo@gmail.com 

ou através do formulário de reserva disponível em quintadopomar.com. O número 

mínimo de participantes nas experiências e programas temáticos é de 2 pessoas. A 

reserva concretiza-se mediante o adiantamento de 50% valor total da experiência 

efetuado através de transferência bancaria para o IBAN que é disponibilizado apos o 

primeiro contacto do cliente. Os restantes 50% são cobrados diretamente na Quinta do 

Pomar, antes do início da experiência. Os participantes inscritos nas experiências que 

desejem cancelar as mesmas, deverão fazê-lo com uma antecedência de 48 horas (2 dia) 

por telemóvel ou correio eletrónico. 

 

Preços 

• 20€ por jovem e adulto (mais de 12 anos) 

• 10€ por criança (até 12 anos) 

• Desconto de 25% para grupos superiores a 11 pessoas 

• Desconto de 50% para grupos superiores a 21 pessoas 

 

Consulte a versão integral dos termos e condições na nossa página de experiências 


