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“ANTIGAMENTE SONHAVAM!”
Nunca compreendi porque teimam em chamar sonhos aos nossos
projetos de vida. Sonhar não é isso, sonhar corresponde a algo que
ocorre enquanto dormimos, é uma experiência da imaginação do
nosso inconsciente que o cérebro com o seu encanto e complexidade
se permite. Mas este projeto não é um sonho, pelo menos, nesta aceção
da palavra. Seja como for a expressão ganhou forma, algo palpável
para quem compreende a linguagem dos que pensam sempre para
lá da linha do horizonte. É assim este projeto. Feito de resiliência e de
medo, de norte e de desnorte, de força e de pernas bambas, de amor e
de saudade. Feito de afetos, de fantasias, de imaginação, de dedicação,
de ideias, de vislumbres e de visões. Um local, uma pessoa, muitas
pessoas, um mergulho no mar, uma gargalhada, um palavrão, um
grito de alegria, uma viagem... A viagem. Há projetos que são muitos
corações e que, simultaneamente, curam corações. Corações vazios
que passam a cheios, corações partidos que se reconstroem mas,
acima de tudo, corações que habitam gente boa. Há projetos que são
como um abraço que nos aquece mal entramos. Este projeto é assim.
Um projeto que serena, que não se zanga, que dá e que recebe, um
projeto impossível de estar demasiado vazio ou demasiado cheio
Um projeto dos que estiveram, dos que estão e dos que estarão.
A Descobrimentos é feita de corações cheios, feita de pedaços de
histórias, feita de memórias de uma “família global”. Uma família
de gente de fibra boa, de gente que constrói. É a Descobrimentos...
É também a minha agência!
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38
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PAULO GOMES
(PhD Neurociência Aplicada & Neuro Brand Manager)
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FERIADOS DE DEZEMBRO

Que ruas queres
descobrir nos
feriados de
dezembro?
A EMOÇÃO DA DESCOBERTA...

O ano já está na reta final!!!
É tempo de olhar para o calendário
e aproveitar os feriados que ainda
nos vão permitir uma escapadinha daquelas que nos farão pensar
que 2020 ainda nos poderá trazer
as memórias das descobertas que
tanto desejamos...
Todos os dias vês as mesmas pessoas e os mesmos lugares? Estás
a precisar de fazer uma pausa?
O diagnóstico é simples: cansaço
da rotina; e a cura mais simples
ainda: aproveitar os Feriados de
Dezembro e partir à Descoberta!
Dias 1 e 8 de Dezembro calham a
uma 3ª Feira! Deixa o portátil em
casa, os emails profissionais e as
preocupações quotidianas. O efeito
regenerador destas escapadinhas,
em que apenas necessitas de um
dia de férias, será bem mais benéfico do que imaginas.
Escolhe um lugar que há muito
desejas conhecer e delicia-te com
a gastronomia local, cruza-te com
outras culturas, caminha pelas
ruas da cidade dos teus sonhos,
visita aquele museu que tantas
vezes imaginaste... Para isso, deixamos-te aqui as nossas sugestões
para fazeres de Dezembro um mês
memorável!

there too much unseen place to rely on earth
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Viena: Mistura entre
Burguesia Imperial
e Modernidade
Alternativa
Nomeada em 2019
como a melhor cidade
do Mundo para se viver,
Viena merece também
uma visita turística!
A Capital Austríaca
é Música, berço de
famosos compositores
como Strauss,
Beethoven ou Mozart,
e é Cultura, com mais
de 100 Museus à tua
escolha! Uma cidade
com um encanto
especial, que será o
cenário de inúmeras
lembranças que jamais
poderás esquecer!
O clima é continental,
os invernos são muito
frios e os verões são
bastante suaves. A
temperatura média
anual da cidade é de
9,5ºC.

CITY
BREA
K

Budapeste: A Cidade
Dividida que une os
Amantes de Viagens
A cidade de
Budapeste, eleita em
2018 como o Melhor
Destino Europeu, é
normalmente apelidada
de “Paris de Leste”.
Apesar de ser uma
comparação legitima,
a capital húngara
tem uma identidade
muito própria, jovem
e moderna, com vida e
vontade de viver.
O clima é temperado,
quente no verão e muito
frio e seco no inverno.
A moeda oficial é o
florim húngaro (HUF).

www.descobrimentos.com.pt
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CITY BREAK

BUDAPESTE

A CIDADE MAIS BONITA DO DANÚBIO
6
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O encanto de Budapeste
provém da sua curiosa origem:
a capital da Hungria é fruto da
união de duas cidades: Buda e
Peste.
O Danúbio, um dos maiores
rios de toda a Europa, teve
para Budapeste um valor agridoce. Por um lado, foi uma
das principais causas de riqueza da cidade, mas por
outro era a razão principal da
separação entre Buda e Peste.
Antes da construção da Ponte
das Correntes, todos os que quisessem passar de um território
ao outro tinham de o fazer de
barco, ou arriscavam a vida a
atravessar, no inverno, o rio
gelado.
Budapeste é fervilhante e
carismática, é jovem e moderna, o que é incrível, se pensarmos que durante décadas
esteve sob o domínio de dois regimes bem diferentes, primeiro a ditadura nazi e depois, até
1991, submissa à antiga União

Soviética. São ainda bem
visíveis na cidade, traços do
imperialismo e grandiosidade
do Império Austro-húngaro.
Budapeste foi enorme, caiu e
renasceu das suas próprias cinzas, tal qual uma fénix.
A cidade fala por si e consegue satisfazer todo o tipo
de turistas: os que procuram
história mundial, os amantes
de arquitetura, os apreciadores
de arte e os que querem apenas
desfrutar do que uma maravilhosa metrópole europeia tem
para oferecer.
Passado e modernidade
convivem tranquilamente…
Budapeste deu um salto
qualitativo
impressionante,
escancarando-se para o mundo
e assumindo-se como um dos
destinos mais trendy do velho
continente.

Budapeste percebeu como as duas margens
do rio se poderiam facilmente unir. No total,
são nove as pontes que ligam as duas partes,
sendo sete rodoviárias e pedonais e duas de uso
exclusivamente ferroviário.

paragem obrigatória
Cada uma das partes da cidade tem o seu edifício-símbolo. Do lado de Buda, o castelo é decerto a atração mais famosa. Já o Parlamento húngaro, do lado Peste, não fica nada atrás em
termos de beleza e importância. As fotos que cada um dos edifícios oferece são sem dúvida das
mais bonitas que vais tirar e recordar! Para e sente!

O Bastião dos Pescadores é um miradouro situado
na margem oeste do Danúbio que oferece as
melhores vistas do Parlamento de Budapeste.

www.descobrimentos.com.pt
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CITY BREAK
Mercado Central
Construído para controlar
a qualidade dos alimentos
e melhorar o seu estado de
conservação, o Mercado Central
pode ser visitado a qualquer dia,
exceto aos domingos. O dia mais
animado costuma ser sábado de
manhã.
Os bares, maioritariamente em
funcionamento em propriedades
abandonadas, restaurantes
premiados internacionalmente,
hotéis de luxo com spas
requintados, cafés para todos os
gostos, lojas para todos os feitios
e carteiras. Tudo isto reflete o
renascimento cool de uma capital
húngara.
As cafeterias de Budapeste
começaram a tornar-se
especialmente conhecidas a nível
europeu entre as duas guerras
mundiais. Atualmente, e graças
à paixão dos húngaros por doces,
Budapeste conta com algumas das
melhores confeitarias e cafeterias
da Europa.
A carne é a rainha dos menus e
sabores como é o caso da paprica
e da cebola que são comuns
em todos os pratos típicos de
Budapeste. Se gostas de vinho, há
muitos húngaros, entre os quais se
destacam Villány, Eger
e Szekszárd.
O prato mais comum da Hungria
é a sopa goulash, feita à base de
carne, verduras e, como não, podia
deixar de haver, paprica.

Holocaust Memorial Center
O Holocaust Memorial Center é uma sinagoga modernizada que remonta à
década de 1920. Serve como memorial e museu para e sobre judeus húngaros
que foram assassinados no Holocausto.
O Museu do Holocausto de Budapeste é um dos melhores não só pela sua
arquitetura surpreendente e decoração bem cuidada, como também pelos
objetos interessantes e informações completas.
A exposição do Museu do Holocausto de Budapeste, chamada “Da Privação
dos Direitos ao Genocídio”, narra a história do povo judeu na Hungria, uma
história que começou antes do barbarismo nazista, quando em 1938 o estado
começou a privar os judeus de certos direitos fundamentais.
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Refresca a alma
O país não tem praia, mas os habitantes da
capital arranjaram um substituto à altura:
os banhos termais quentes, ideais para
renovar energias e com fins terapêuticos
comprovados.
Destacamos as Termas de Széchenyi - um
dos maiores recintos termais da Europa, as
Termas Gellert – são as mais conhecidas da
cidade e as Termas Rudas- Considerado um

dos banhos turcos mais bonitos do mundo.
Em algumas termas da cidade (como na
Rudas) são organizadas festas noturnas
em alguns fins de semana. Se coincidir
com a tua viagem, não percas uma destas:
Cinetrip ou Magic Bath realizadas em espaços centenários. Uma experiência única
que vais querer definitivamente experimentar.

www.descobrimentos.com.pt
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CITY BREAK

Viena

A Cidade Imperial
Às margens do rio Danúbio, capital da Áustria e conhecida também
como a capital mundial da Música, Viena é rica em herança artística e
intelectual, não fossem figuras como Mozart, Beethoven e Sigmund
Freud passarem lá grande parte da sua própria história.

10

Nov.2020 - Jan.2021

Palácio de Belvedere

Uma cidade que durante o inverno se cobre de neve e nos meses mais
quentes se transforma numa agitação
pelos parques e esplanadas.
O que vale a pena visitar são
mesmo os museus. Com destaque para
o de Hofburg que conta com mais de
600 anos de história, o Schönbrunn,
a residência de verão da família imperial de Viena e o Belvedere, construído
como residência de verão do Príncipe
Eugénio de Saboya.
Esta cidade também conta com
uma Biblioteca Nacional, onde se
pode admirar o Tesouro Imperial ou o

símbolo máximo das artes de Viena,
a casa da Ópera. A Catedral de Santo
Estêvão ou a Igreja de S. Carlos
Borromeu não deixam ninguém indiferente bem como um passeio
pela Avenida Ringstrass e pelas suas
pomposas praças.
Outro ponto imperdível é o
Quarteirão dos Museus, um espaço
com vários museus, restaurantes
e esplanadas e a Casa de Mozart.
Vai-te distrair no parque Prater, onde
a diversão é a palavra de ordem ou
simplesmente fazer um cruzeiro pelo
maravilhoso rio Danúbio.

Prater
“O Parque de Diversões mais Antigo
do Mundo”

www.descobrimentos.com.pt
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Catedral de Santo Estêvão

Para além dos seus famosos museus e palácios, Viena tem muitos
cafés relevantes, mas a sua estrelinha mais brilhante é o Café Sacher,
célebre pelo sachertorte, “o melhor bolo de chocolate do mundo”. Aqui,
a cultura do café é considerada um tema sério e… lento. Ninguém vai
admirar-se se alguém estiver sentado numa mesa, durante horas, com
uma chávena de café, a ler um livro ou a falar com os amigos.
A capital da Áustria é uma cidade onde a música impera, é um lugar
onde tão depressa ouvimos “Danúbio Azul”, a famosa valsa de Johann
Strauss, como ópera e jazz.

N ão tire s n a da a l é m d e f otos, não
d e ix e s n a da a l é m d e p e g a das, não
m ate s n a da a l é m d e t e mp o, não
le v e s n a da a l é m d e sau da d e !
A música clássica impera por todo o lado e pode ser apreciada em
quase todas as praças, parques e cafés, não fosse a cidade onde viveu
Mozart.
Existe realmente uma harmonia entre a arquitetura majestosa do
passado e as pequenas lojas e os cafés que encaminham à cidade uma
irreverência nada forçada.
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Hundertwasserhaus
A construção feita pelo arquiteto e artista
Friedensreich Hundertwasser, parece um
colorido quebra-cabeça, onde o chão não
é reto, mas sim ondulado e no interior dos
quartos crescem árvores que saem pelas
janelas.
A forma e as cores que estes imagináveis
edifícios têm, fazem-nos rapidamente
pensar que é possível mudar o mundo ou vêlo de uma outra perspetiva.

Preços
Viena não é uma cidade muito barata,
mas quando a matéria é comida, é possível
gastar praticamente o que cada um considera
apropriado.
Para os mais poupadinhos, existem diversas
escolhas, como comer um cachorro quente, um
kebab, um pedaço de pizza ou um bife panado
em qualquer barraca de rua.

Delicia-te a Horas!

Ópera de Viena

Os vienenses costumam almoçar
e jantar cedo. O café é servido
entre as 7:00 e as 10:00, o almoço
entre as 12:00 e as 14:00 horas. Os
jantares começam a ser servidos
às 18:00, mas, acostumados
ao turismo, costumam ficar
abertos até as 23:00 horas
aproximadamente.

Em 1945, uma bomba
afetou gravemente
o edifício da ópera
e somente 10 anos
depois voltou a abrir
suas portas.
Sem dúvida, uma
paragem obrigatória!

Economizar
Vienna Pass : Permite o acesso gratuito a
mais de 60 atrações, incluindo os palácios
Schönbrunn e Hofburg, o autocarro turístico, a
Catedral e a Casa de Mozart.
Vienna Card : Serve para obter descontos
nos principais museus, monumentos e visitas
turísticas de Viena, além de proporcionar
transporte gratuito de metro, autocarro ou
elétrico durante 48 ou 72 horas.

www.descobrimentos.com.pt
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Venezuela:
Um Natal em
patins

Sim, neste país há a tradição
de ir à primeira missa do dia de
patins. A tradição é tão levada
a sério que as ruas são fechadas
ao trânsito de forma a facilitar
o acesso às igrejas a todos os
que queiram participar. Além
dos patins, também o skate e
a bicicleta se tornam meios de
transporte muito famosos nesta
altura.
Existem bairros onde se pode
patinar à vontade e festivais
dedicados às crianças que
queiram mostrar todos os
seus dotes sobre rodas. Antes
do famoso pernil de Natal
venezuelano, nada melhor do
que um passeio de patins.
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A época
em que entramos
num Mundo
Mágico

MERCADOS DE NATAL

SENTE A MAGIA

Família, rabanadas, azevinho
e presentes são os ingredientes
perfeitos para esta época conhecida pelos mais pequenos como a
quadra em que o homem das barbas
brancas, vestido de vermelho
desce pela chaminé das nossas
casas.
Em Portugal, estamos habituados a que no Natal façamos o típico jantar da consoada, abrimos os
presentes à meia-noite do dia 25,
vamos à missa ou vemos um típico
filme da época. Num planeta com
mais de sete mil milhões e meio
de pessoas e quase 200 países, são
muitas as tradições que existem
nesta época natalícia – umas mais
peculiares, outras mais religiosas
ou outras mais desportivas.
A figura do Pai Natal é um dos
exemplos que mais mudam pelo
mundo fora. Há países que optam
por uma figura mais assustadora
e outros que escolhem uma figura
feminina mitológica. Para além da
questão de quem traz as tão desejadas prendas de Natal, há ainda
tradições bastante surpreendentes.
Por exemplo, no Japão opta-se
por uma ceia de Natal num restaurante de fast food, na Irlanda não
prescindem das bebidas alcoólicas
e na Finlândia combate-se o frio de
uma maneira desigual.

www.descobrimentos.com.pt
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Por todas as cidades da Europa, há algo espetacular em tempo de Natal.
As luzes, a decoração, a atmosfera. Tudo te faz sentir incrível.
Em Frankfurt, o mercado de Natal desta deslumbrante cidade alemã é uma das principais atrações da Europa nesta
época festiva. Por si só, Frankfurt já é uma das cidades mais dinâmicas da Alemanha, mas em dezembro e janeiro
ganha um novo encanto. No mês do Natal, a atmosfera da cidade transforma-se e envolve os seus locais e visitantes de
uma maneira única. Querendo aliar esta envolvência toda ao seu espírito, as famílias rapidamente enchem as ruas que
costumam estar totalmente decoradas e participam nas mais diversas atividades que esta cidade proporciona.
A Alemanha é um país com uma grande tradição no que toca a Mercados de Natal. Embora hoje, os Mercados de Natal já
se encontrem difundidos também pelos quatros cantos do mundo, foi na Alemanha que tiveram origem.

Não esperes pela noite para visitar o Mercado de Natal
Quando a noite cai, traz com ela outro encanto e o que já era encantador em plena luz do dia, rapidamente passa a ser
deslumbrante. Parece-nos sempre que a envolvência natalícia ganha outra vida à noite, e de certa maneira até é verdade
mas neste caso vale a pena aproveitar também o dia, principalmente para testemunhar o anoitecer mágico.
Sendo um mercado de inverno tradicional cheio de festividades, são imperativos os hinos natalícios, o som dos sinos da
igreja que se faz soar, uma árvore de Natal enorme decorada com milhares de luzes, laços, sinos e como não podia faltar,
também muitas barracas onde se podem comprar todo o tipo de coisas. Muitas delas vendem brinquedos de madeira
clássicos, cavalinhos de baloiço, bonecas e decorações. Outras concentram-se em vender deliciosas comidas e bebidas
típicas de Natal. Facilmente encontramos estes lugares, pois o ar enche-se levemente de aromas natalícios deliciosos,
como vinho quente com especiarias, castanhas assadas, salsichas grelhadas e biscoitos de gengibre. Remetendo o nosso
pensamento para a nossa infância, os carrosséis de cavalos esculpidos em madeira e iluminados fazem as delícias dos
pequenos e graúdos. Se decidires ir, vai com tempo. E quando partires, seguramente vais levar a vontade de voltar.
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DELICIA-TE

Trata-se, sem dúvida,
de um dos mais
famosos licores
nacionais e começa
inclusive a ganhar
fama internacional: a
ginjinha de Óbidos. A
sua receita permanece
em segredo, mas há
muitos que tentam
a sua sorte e até
conseguem resultados
surpreendentes.
A criação destes
licores à base de frutas
remonta a períodos
e locais ancestrais,
onde eram tidas como
medicinais ou na cura
dos males.

Óbidos Vila Natal onde
o Natal faz História

Com a chegada do mês de dezembro, a vila
de Óbidos enche-se de luz, cor e fantasia,
e transforma-se num lugar de sonho,
onde todos - crianças e graúdos - podem
viver e reviver experiências mágicas.
A Casa do Pai Natal, o presépio, os espetáculos, os jogos, as pistas de gelo ou os
insufláveis, são algumas das atrações que
fazem parte deste evento familiar único.

O espírito natalício que se faz sentir nesta
época é aliado aos comerciantes locais
que presenteiam os seus visitantes com
a célebre ginjinha de Óbidos em copo de
chocolate, com a gastronomia e
doçaria regional e com o seu artesanato.

18
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No passado, este
doce era um bolo dos
casamentos, em toda
a chamada zona oeste
era costume a noiva
oferecer um bolo em
forma de ferradura
aos seus convidados.
Feito no forno a lenha,
a massa da capinha
d’Óbidos é trabalhada
à mão e é composta por
ovos, limão, manteiga e
especiarias variadas.

ESPECIAL NEVE

FAZ DO FRIO
A TUA
ENERGIA
Já estás a pensar na tua próxima viagem à neve?
Está finalmente a chegar aquele
momento por que todos os amantes deste tipo
de desportos anseiam!
Muitas são as opções para usufruir de umas férias
em família e amigos no meio da neve,
há quem não pense noutra coisa
à medida que se aproxima o início de mais um ano.
Quem experimenta não troca por mais nada,
e quem ainda não se estreou
não faz ideia
do que está a perder.

A 840 quilómetros de Lisboa, Sierra Nevada é um destino muito apreciado pelos amantes de encostas cheias de neve - há pistas
abertas de novembro a maio e, como é o ponto mais meridional da
Europa, exposição solar não falta. Graças ao seu bom clima e à excelente
qualidade da neve, Sierra Nevada é uma das estações de esqui mais
movimentadas da Europa.
A estação conta com 110 quilómetros esquiáveis, 131 pistas e 21
meios mecânicos. Uma dessas pistas também foi pensada para
quem não se atreve a pôr uns esquis nos pés - o Clicquot Nevada
Terrace o sítio onde podes deliciar-te com tapas, música ao vivo
e copos de champanhe, para relaxares enquanto aprecias a fantástica
paisagem.
Na Sierra Nevada, mais concretamente na zona de Loma de Dílar, os
snowboarders e esquiadores de freestyle podem desfrutar de um espaço
de sonho, o Superparque Sulayr, o snowpark que apresenta o máximo
de emoção, mas com o mínimo de risco. Existe também aos sábados
a possibilidade de fazerem ski noturno.
Por ser uma estância fantástica para famílias, existe uma área temática
destinada a que se passem bons momentos com os mais pequenos sem
ter de se parar de esquiar. Para o efeito, existem duas pistas distintas:
a pista del Mar, com um tema marítimo e a pista de el Bosque, que com
a ajuda de animais da floresta e da montanha traçam um caminho para
chegar às atividades infantis.

APROVEITA
O FRIO
DA MELHOR
MANEIRA!

www.descobrimentos.com.pt
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És um principiante
na neve e não tens o
material necessário?
Não te preocupes!
É possível alugar
tudo o que precisas
para fazeres das tuas
férias uma experiência
inesquecível

O QUE
NÃO PODE
FALTAR
NA TUA
MALA
20
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Todas as pessoas que queiram
praticar ski ou snowboard precisam
de equipamentos que os ajude a ter as
melhores experiências na neve, por
isso deixamos-te aqui os essenciais:
Material Snowboard:
1 Prancha
2 Botas
3 Fixações
4 Luvas
5 Roupa
6 Capacete
7 Óculos Snowboard
8 Creme Solar
9 Creme Hidratante

Material de Ski:
1 Ski
2 Botas
3 Bastões de Ski
4 Óculos Ski
5 Capacete
6 Luvas
7 Roupa
8 Creme Solar
9 Creme Hidratante
Nota: Para os principiantes, que
apenas têm o básico, é possível alugar
o material necessário para que a
experiência seja única e inesquecível.

Inclui também na tua mala, um par de luvas para o frio e
um gorro, para a proteger tanto do frio como do sol, óculos
de sol e/ou neve para proteger os olhos dos raios solares e do
vento. Quanto à roupa, a prioridade é esta ter bom isolamento
térmico, ser resistente e impermeável.As estâncias de
Grandvalira e Vallnord são as mais procuradas, mas o campo
de neve da Naturlandia também junta
algumas preferências. Contudo, o país dos Pirenéus brinda
com mais opções e descobrir a neve em família é um desafio
bastante atrativo.
Neste contexto, os mais pequenos podem entreter-se a produzir bonecos de neve, explorar a montanha numa mota de
neve ou deslizar pelo Tobotronc - uma descida vertiginosa num
veículo de dois lugares que circula em carris de aço.
Imaginas esta atração que combina velocidade e adrenalina
no meio de uma paisagem natural e beleza extraordinária?
O melhor mesmo é experimentares!
Os mais graúdos também têm muito com que se entreter.
Desde conduzir um kart sobre o gelo e combater com armas de
raios infravermelhos, a mergulhar nos lagos a mais de 2000m
de altura, por baixo do gelo.

Andorra é dos sítios mais populares para esquiar
na Europa e um dos destinos prediletos dos portugueses na época do Carnaval, Páscoa ou Passagem de
Ano. Repleto de lindas paisagens de neve no inverno,
é um destino relativamente barato devido aos baixos
impostos… sem dúvida a conjugação perfeita entre férias
e prática de desporto.

www.descobrimentos.com.pt
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Existem inúmeras pistas de
esqui espalhadas por diferentes
estâncias.
Uma das principais é
Grandvalira. O maior domínio
esquiável dos Pirinéus - São
210 quilómetros de pistas para
todos os níveis, distribuídos
por 7 sectores, e com condições
meteorológicas de excelência.
Uma particularidade deste
destino, é a oportunidade de
poder fazer ski noturno, o
chamado Sunset Park Peretol,
aberto de terça a domingo, das
15h00 às 21h00.

Andorra, um país de neve no coração dos Pirenéus
Para além das suas infinitas pistas, Andorra tem também uma estância termal
– Caldea- um espaço de referência para o turismo de bem-estar que foi pensado para
desfrutares de uma experiência de relaxamento e fuga à rotina em águas termais cheias
de contrastes. Devido ao seu revolucionário conceito termolúdico e as suas excelentes
instalações, a estância transformou-se no maior espaço termal do sul da Europa.
Ao contrário de muitas estâncias, nesta, os mais pequenos também foram contemplados com uma zona lúdica exclusiva, o Likids, um espaço introdutório ao bem-estar
para os membros mais jovens da família onde impera a diversão num ambiente seguro.
A cereja no topo do bolo deste ano, foi a abertura de uma lagoa panorâmica pensada em todos os públicos. Esta lagoa, com lugar no terraço exterior, tem um fundo
transparente e uma altura de 5 metros acima do rio Valira, permitindo a sensação de
leveza como se estivesses a sobrevoar o rio.
O dia perfeito em Andorra acaba com um jantar e uma visita a um pub ou a uma
discoteca.
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Entre 950 e 2450 metros, as descidas de Portes du Soleil
brindam com 650 quilómetros de pistas bem organizadas,
para as quais é necessário ter apenas um único passe de esqui. Enquanto que as descidas na parte francesa, fazem-se
em especial para famílias e iniciantes devido às pistas simples que lhe pertencem, no outro lado da região os desafios
são maiores e para verdadeiros profissionais de esqui.
Uma particularidade desta estância é que o forfait inclui os
transportes públicos da estância Portes du Soleil totalmente
gratuitos.
Num planalto voltado para o sul e dominando o vale
Morzine, Avoriaz está localizado no coração do imenso domínio alpino de Portes du Soleil, o que torna o ponto de partida
ideal para esta grande área que liga 12 resorts entre a França
e a Suíça. Numa região de pastagem totalmente pedonal, com
pistas de esqui como vias de circulação, é a estância ideal para
todos os amantes da neve e dos desportos de inverno. Com
37 teleféricos, 53 pistas, 5 snowparks e 4 snowcross, assim é
Avoriaz em números.

www.descobrimentos.com.pt
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Ald e ia d e m ad e i r a e a r d ó s i a , ac o l h i da pe lo va l e da A lta Sa bói a ,
M or z in e é o c asulo i d e a l pa r a as t uas f éri as nas m onta nhas
tanto n o v e r ão c o mo n o i n ve r no. Lo ca l i z a do no c oração de
P orte s d u S o le i l , e nc o nt r a r ás n o re sort M orz i ne , o ca lor
das boas-v in das da Sa b ó i a , u ma d o ce m i stu ra de tra di ção,
alt r u ís m o e s into ni a .
Em julho de 2012, Avoriaz abriu o
Aquariaz, um verdadeiro paraíso aquático! Com muitas piscinas com água a 30°C
e profundidades adaptadas a cada nível
de natação: desde remadores a aventureiros. Ao redor de uma árvore d’água,
os mais pequenos podem experimentar
as alegrias dos jatos d’água e dos escorregas. Os mais ousados tentarão a parede de escalada ou o Slidewinder - para
sensações extremas de deslizamento
num half-pipe com uma boia. Por último
e sem esquecer, o banho de espuma ao
ar livre oferece uma vista deslumbrante
sobre o vale.

Com o passar dos anos, Avoriaz tem
vindo a deliciar crianças e graúdos
através das atividades que são adaptadas a cada: os mais pequenos aprendem
a esquiar na Vila das Crianças de Annie
Famose, um resort sem veículos onde
as crianças reinam numa área de esqui
com espaços de diversão reservados
apenas para elas e onde aprendem técnicas para começar a esquiar, enquanto
que os graúdos descobrem o tesouro, o
primeiro snowpark ecológico da Europa,
apelidado de “The Stash”.

No inverno,
Alpes franceses
100% autênticos
Juntamente com a família
ou amigos, é possível
aproveitar tudo
o que a montanha nos pode
oferecer: a emoção diante dos
primeiros flocos de neve, o
nervosismo ao ver o último
pilar antes de chegar ao cume
ou o murmúrio dos grandes
pinheiros brancos… só quem
lá está consegue senti-lo!

No verão, vai de um extremo ao outro
O contraste do cinza com o verde, da rebelião com a calma, do aglomerado de população com os amplos espaços abertos, as montanhas são a alternativa ideal para a vida citadina, para uma alteração de cenário e muito revitalizante.
Na depressão de um vale exuberante, sob o olhar bondoso dos picos envolventes, Morzine apresenta no verão, dois
cenários:
- encosta sul ligeiramente inclinada, ao sol, para momentos de relaxamento e rejuvenescimento;
- encosta norte, à sombra de grandes abetos, para atividades mais extremas.

www.descobrimentos.com.pt
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ILHA DO SAL

Cabo Verde

É preciso salgar
os pés para
adoçar a alma!
NA TERRA DA MORABEZA

Sol e praias deslumbrantes são o cartão de visita da Ilha do Sal, um destino de eleição
para poderes relaxar sem preocupações.
As salinas que deram o nome à ilha, desempenharam um importante papel na
extração do sal e especial importância para economia desta ilha e de todo o arquipélago.
Atualmente é possível tomar um banho de efeitos medicinais nestas salinas, que
proporcionam a fantástica experiência de ser impossível ir ao fundo devido à elevada
concentração de sal na água.
Há muito mais para ver e fazer na Ilha do Sal para além das praias e de ficar deitado
na toalha a apanhar sol. Deixamos-te aqui algumas sugestões:
A Buracona é uma piscina natural, no meio das rochas, de origem vulcânica e que
a força do mar permitiu a formação. Nela, com um conjunto de regras, uma vez que
é uma zona protegida, podes mergulhar, nadar e flutuar em pleno Oceano Atlântico.
Na mesma zona desta, existe uma gruta com água, onde o reflexo do sol nessa água
parece um autêntico olho de um azul intenso… denomina-se, pois claro: Olho Azul.
Imperdível.
Fazer um passeio até à vila de Santa Maria e uma visita ao Pontão, são duas atividades
que não podes perder se quiseres ter uma visão do dia a dia dos habitantes locais.
O Pontão é o local de encontro de muitos pescadores, turistas e crianças e é de onde
partem barcos de pesca e de passeios turísticos. Experimenta um mergulho do alto do
pontão na baía de azul turquesa!
Na Murdeira também existe uma Reserva Natural, a Baía da Murdeira, fundamental
para a proteção de algumas espécies de tartarugas marinhas e parte do habitat natural
de algumas aves marinhas únicas.
As ilhas do Sal e Boavista são as mais procuradas para observar a nidificação das
tartarugas à noite, um espetáculo ímpar da Natureza.
E os ritmos musicais cabo-verdianos são tão contagiantes que o melhor da saudade
é sem dúvida, voltar!
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MALDIVAS

O paraíso existe e vale todas as horas de
voo até lá chegar!

MALDIVAS:
PEQUENO
PEDAÇO
DE CÉU
28
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A PRIMEIRA
GARFADA É
SEMPRE COM
OS OLHOS

Sim, chegámos às Maldivas! Aquele
destino onde a maioria já se imaginou
a passar umas merecidas férias. O destino que muitos idealizam como estar
perto da perfeição e de ser o verdadeiro
paraíso.
Águas quentes e cristalinas, numa mistura de tons de azul presente de formas
diferentes que nos encadeiam os olhos.
Antes de aterrarmos começamos
a questionar-nos sobre a geografia das
Maldivas que é composta por 26 atóis,
conjuntos de ilhas que se vão formando,
em forma de anel, no mar sobre o mesmo
recife de corais, criando no seu interior
uma lagoa.
Bem-vindos ao Paraíso!
Ao sair do Aeroporto, o itinerário
para o resort reservado faz-se de barco
(‘speedboat’) para os mais próximos ou

de hidroavião para os mais distantes ou
se desejarmos um trajeto mais rápido.
O mais importante numa viagem às
Maldivas é, além de se escolher um voo
com o menor número de escalas possível,
saber optar pelo melhor resort onde vais
desfrutar das tuas tão merecidas férias.
A seleção do resort vai depender do
tipo de férias que queres. Se o objetivo
for algo com a maior oferta possível para
crianças e famílias, resorts como
o Kuredu e o Meeru, são bastante
procurados pelos portugueses, pois são
opções que oferecem bastante diversidade.
Para amantes de menos confusão e de
um ambiente mais acolhedor, poderão
optar pelo Innahura, Veligandu e o
Komando, assim como o Hurawalhi.

5.8 UNDERSEA RESTAURANT
Localizado no resort Hurawalhi,
é o maior restaurante do mundo
completamente de vidro dentro
do mar, sim leste bem, dentro
do mar! Como o próprio nome
indica, encontra-se a cinco metros
e oitenta centímetros abaixo do
nível do mar.

ATIVIDADES
Procurado sobretudo pela sua imensa biodiversidade marítima, é possível
fazer snorkeling junto à praia ou num
passeio de barco.
Para os adeptos de desportos náuticos, existem várias atividades, desde
aulas de mergulho, aluguer de kayaks
ou material para windsurf, surf, surf
paddle ou jet ski, entre outros. Para os
menos aventureiros, podem optar por
um passeio de barco ao pôr-do-sol,
onde além de se apreciar o cair do sol no
mar, são presenteados por famílias de
golfinhos a nadar junto à embarcação.
Ou, com sorte, podem-se observar
também baleias. A verdadeira cereja no
topo do bolo no meio deste paraíso.

www.descobrimentos.com.pt
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LUA
DE MEL
ZANZIBAR
Exótica, praias de águas mornas
e azuis, areias brancas e lagos de
coral, o aroma de especiarias que
invade o ar das ruas e a envolvência
de um povo acolhedor assim se
caracteriza a ilha de Zanzibar.
Local de nascimento de um dos
maiores ícones da música, Freddy
Mercury - lendário vocalista da
banda britânica Queen. Zanzibar
é um antigo armazém comercial
e atualmente um dos destinos
mais procurados pelos amantes de
praia, cultura, história e natureza.
A gastronomia local é bastante
variada, tendo como base uma
grande oferta de peixe e influências árabes. Para fugires às multidões, faz um passeio num Dhow
Cruise, um tradicional barco de
madeira com motor e vista a ilha de
Chapwani e claro, não percas o pôr
do sol.
Recupera energias nas paradisíacas praias do arquipélago ou na
Hammamni, uma sala de banhos
turcos. Por fim, se quiseres fazer
desta uma autêntica viagem de
sonho, não fiques só pelas praias.
Ruma ao coração da Tanzânia
e faz um Safari nos parques
Tarangire, Ngorongoro ou no
famoso Serengeti!

casar é fazer de cada viagem uma
nova lua de mel, e te apaixonares
com o que vais encontrar!

Um destino inesquecível para a
tua lua de mel? Perde-te no azul
inigualável deste arquipélago de
sonho, situado a 60 km da costa
da Tanzânia!
Formado por ilhas de vários
tamanhos, este paraíso do leste
africano oculta imensos tesouros. Praias, florestas, tours de
especiarias, festas e restaurantes
repletos de iguarias... Zanzibar
vai deixar-te rendido!
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O paraíso fotográfico da Tanzânia
Serengeti
A Tanzânia tem perto de
20 parques naturais e zonas
protegidas, cada um mais
impressionante que o outro.
O Serengeti, é um parque
clássico para uma primeira
visita onde podes encontrar
leões, leopardos, elefantes e
rinocerontes.

Kilimanjaro
O ponto mais alto de África, com 5895 metros no pico
Uhuru, coloca a Tanzânia
no mapa dos aficionados de
escalada. Mesmo que o vejas
apenas ao fundo, esta é uma
imagem inesquecível.

The Rock
Localizado nas águas do
Oceano Índico, The Rock
é um restaurante encantador e exclusivo que em
muito pouco tempo se tornou um dos ícones desta
exótica ilha. É acessível a
pé pela praia na maré baixa
ou de barco na maré alta,
um serviço oferecido pelo
mesmo.

NÃO SE PODE
ABANDONAR
ZANZIBAR SEM
VISITAR:
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STONE TOWN - conhecida por ser a cidade que viu nascer Freddie Mercury, o mercado, as mesquitas e os edifícios
brancos coloniais que junto com a beleza das suas ruas e portas fazem desta cidade paragem obrigatória.

RÉVEILLON

NEW YORK
NEW YORK

Festa, diversão, chapéus, óculos e cornetas são alguns dos
ingredientes principais deste evento festejado de maneiras
diferentes por todo o mundo.

www.descobrimentos.com.pt
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NOVA
IORQUE

balões, confetis e fogo de artificio à
espera da passagem do ano.
A famosa bola é ligada às 18
horas e começa a subir, cheia de
efeitos, enquanto uma equipa de
festa vestida a rigor distribui por
todos chapéus, óculos e cornetas.
Para os amantes de coisas mais
discretas e sossegadas, também
não faltam opções pois por toda a
zona de Manhattan e arredores,
há jantares, festas e eventos
especiais, muitos deles gratuitos.
Os fogos de artifício espalham-se por toda a cidade: alguns no
porto, outros na Ilha da Liberdade.
Podem ser vistos do Battery Park,
no centro de Manhattan, do
Brooklyn Heights Promenade
ou num passeio de barco.
E isto pode ser feito
gratuitamente! Sim leste bem!
Basta apanhar o Ferry de Staten
Island perto da meia noite e
consegues ver todos os fogos de
artificio.

Cenário de inúmeros filmes,
é difícil não se reconhecer as suas ruas
e edifícios, mas, por mais vezes que se
visite este destino,
é inevitável não encontrar sempre algo
novo.
Não faltam pontos de visita
obrigatória como a Estátua da
Liberdade, o símbolo da cidade. Em
Manhattan, a famosa Times Square, a
luxuosa 5ª Avenida e a movimentada
Madison Avenue. O Central Park é o
pulmão da cidade e local predileto dos
nova-iorquinos para passear.
Sem esquecer, a vista panorâmica
que o Empire State Building oferece, ou
deliciares-te com os apetecíveis bagel’s.
O principal espetáculo do Réveillon
em Nova York acontece na Times Square,
quando milhares de pessoas se juntam
num megaevento que inclui concertos
musicais cheios de nomes sonantes,
A NOITE DAS 12 PASSAS

Para entrar no ano novo apetrechamo-nos de tantas coisas e hábitos, que quase
precisamos de uma lista para não nos esquecermos de cumprir com todas as
tradições.

Ano Novo em Lisboa
A magia do ano novo lisboeta acontece
na Praça do Comércio (ou Terreiro do
Paço), ao som de concertos ao vivo e
fogo de artificio refletido no Rio Tejo, dá
para imaginar este verdadeiro cenário
de magia? O melhor é ir vivê-lo. A festa
termina e a cidade desperta tranquila
e silenciosa como outrora não acontece
e o pensamento que impera é onde ir
no dia 1 de janeiro? A resposta, ficar no
sofá, rapidamente surge e dificilmente
é contrariada, mas para os que gostam
de aproveitar todos os momentos para
fazer descobertas existem inúmeras
opções, desde uma visita aos elefantes
da savana africana do Jardim Zoológico
ou aos inquilinos do Oceanário a uma
experiência sensorial no Pilar 7 da
Ponte 25 de Abril ou uma experiência
gastronómica no Time Out Market
Lisboa.
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Ano Novo no Porto

Ano Novo no Algarve

Ano Novo no Funchal

No Porto, a festa tem lugar
especial na Avenida dos Aliados,
onde com o acompanhamento de
concertos se passa a noite de ano
novo. Outro dos cenários mais
privilegiados do país, é o Rio Douro,
deixando Porto e Gaia de olhos nos
olhos e, em especial nesta noite,
de olhos postos no céu. A Ponte
de D. Luís assume o papel central
na magnífica vista pirotécnica. Na
calma manhã de 1 de janeiro, nada
melhor do que um passeio à beira
rio para descontrair e aproveitar a
zona da Ribeira para te deliciares
com a típica francesinha ou as tripas
à moda do Porto. Se depois disto,
ainda te apetecer caminhar, podes
ir até ao Palácio da Bolsa ou à Torre
dos Clérigos, dois grandes ícones da
cidade do Porto.

Sempre que o final de
Dezembro se aproxima, milhares
de pessoas centralizam-se no
Algarve para se despedirem do
ano que passou e para darem as
boas-vindas ao próximo ano.
O que não faltam são opções de
cidades para onde ir e o difícil
é mesmo escolher, no entanto as
mais procuradas são: Albufeira,
Faro, Tavira, Lagos, Vila Real
de Santo António, Portimão
e Quarteira. À semelhança
de Lisboa e Porto também no
Algarve existem concertos para
todos os gostos. Se optares por
querer passar a noite mágica
de uma forma mais tranquila,
muitos hotéis têm programas
tranquilos e atrativos para esta
noite.

A Ilha da Madeira é, para
muitos, o sítio escolhido para
dar as boas vindas a mais
um ano que se inicia. E não
é para menos: para além das
temperaturas agradáveis que
se fazem sentir, a noite do
Réveillon é das festas mais
belas e animadas que se vivem
através do mar.
Á meia-noite em ponto
começa o famoso fogo-deartifício, tocam os sinos das
igrejas e as sirenes dos barcos
ancorados. A Baía do Funchal
enche-se de luz e de festa
numa noite verdadeiramente
memorável e a que toda a gente
devia assistir pelo menos uma
vez na vida.
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TOP 5 CLIENTES

A tua próxima experiência começa aqui!

Colecionadores de
memórias
Também podes ver a tua foto aqui, basta que partilhes as tuas recordações nas redes sociais identifiques o nosso Instagram
@descobrimentosworldtraveltours e coloques o nosso hashtag #queremosqueteapaixonescomoquevaisencontrar

BAL
INDO I /
NÉSIA
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DALILA LOPES E RUI SANTOS

INÊS GALO

FILIPA SIMÃO

2 Semanas de mochila às costas e chinelo no
dedo. Melhor impossível!
Toda a viagem tornou-se uma experiência
espiritual. Desde os campos de arroz, os
banhos espirituais, a visita ao Santuário dos
macacos em Ubub
e templos e ainda a possibilidade
de mergulhar e observar espécies únicas,
levaram a uma experiência única e
inesquecível.
Muita aventura e amor pela natureza
e o encontro único com a paz
de espírito, corpo e mente resume
a essência desta cultura e contacto com um
povo tão especial. Recomendamos vivamente.
Aliás espero voltar num futuro muito
próximo!
Resta-me agradecer à Agência
de viagens Descobrimentos que permitiu
realizar um sonho e oferecer uma plano
de viagem personalizado em pormenor
permitindo assim uma viagem única e segura.
Obrigada Ivan!

Nada como umas férias ou
uma escapadinha a dois...
E assim tem sido... sempre
apaixonados... e cada vez
mais apaixonados, também,
pela Descobrimentos
e por todos os momentos
únicos e tão especiais que
se preocupam em
proporcionar-nos!

Descobrimentos é o nosso lema dos
últimos tempos e somos a prova viva
de que o nosso Portugal tem sítios
maravilhosos de se conhecerem.
Na 1a foto recordamos de uma
experiência de Inverno em que
o Hotel Aldeia dos Capuchos nos
recebeu com um mimos incríveis,
trufas e champanhe fresco
aguardavam por nós...um mimo
que a nossa agência de sempre tinha
pedido para nós.
Na segunda foto e já em tempo
de pandemia, visitamos Évora
e aconselhamos vivamente, que
cidade lindíssima e com a capela dos
ossos para visitar. Gastronomia
do melhor e o Hotel Vila Galé
é de uma hospitalidade fantástica.
Portanto façam como nós
e aproveitem para fazer umas
escapadinhas e conhecerem o nosso
lindo Portugal.
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TOP

5

As escolhas dos nossos
passageiros frequentes!

E/
IORQU
NOVA BORA
BORA

SAL /
AMSTERDÃO

“O VIAJANTE
AINDA É
AQUELE
QUE MAIS
IMPORTA
NUMA
VIAGEM”
- André Suarès

CRISTINA REBELO
Cabo Verde
Ilha do Sal, semana
fantástica cheia de
aventura, praia, sol e
diversão!! Obrigada à
Descobrimentos, melhor
agência de viagens para
conhecer novos lugares!!
Quando pensei
em Amsterdão, pensei
em Descobrimentos,
a melhor agência para
marcares experiências
fantásticas!! Foram três
dias maravilhosos, numa
cidade cheia de vida!!

JOANA GOMES
Já faz 1 ano que realizámos a nossa viagem de
sonho com a Descobrimentos
– a nossa Lua de Mel. Será um clichê dizer que
tudo foi perfeito? Talvez, mas esse é de facto o
nosso sentimento.
Numa viagem que se iniciou em Nova Iorque
seguida de Bora Bora, não houve nada que não
corresse como planeado.
A energia contagiante da cidade que nunca
dorme, os seus edifícios icónicos, a cultura
entranhada nas ruas da cidade foram
características que embora esperadas, foram
certamente marcantes. Voltaríamos hoje,
amanhã e sempre!
Chegados a Bora Bora, não há muitas palavras
que consigam descrever a magnitude da mãe
natureza, ilustrada na beleza natural da ilha,
nas águas translucidas como nunca vimos
igual. É uma magia contagiante que nenhuma
foto consegue transcrever, mas que ajudam a
enriquecer todo o clima apaixonante que se
vive. Se existe destino perfeito para Lua de
Mel, é este.
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UM PORTUGAL MAIS INTIMISTA

Olha,
é neste cenário natural em pleno
Douro que se desenrolam as encostas de vinha, se desenvolvem as
mais diversas árvores e onde vive
toda a espécie de animais. É aqui
que se produzem as grandes obras
do Douro.

Escuta,
aqui consegue ouvir-se o silêncio…
o tempo a passar devagar pelas encostas, enquanto o sol, sem pressa,
torna doces as uvas. Este silêncio
é um dos bens intangíveis mais
preciosos da Quinta de Ventozelo.

Prova,
a insuspeitável frescura dos brancos; a fragilidade oculta dos tintos;
e o carácter generoso dos Vinhos do
Porto.
A doçura aguçada dos frutos e a
textura agradável do azeite, cobrindo o pão quente.
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Mais do que um
Hotel, o Douro
numa Quinta
Desperta os Sentidos
Não é apenas um Hotel. A Quinta de Ventozelo foi transformada,
mantendo a raíz acolhedora de uma casa Duriense. Um sítio habituado
a receber com todo o conforto, todos os que ali chegam!
Inserido numa propriedade com 400 hectares, as suas características inerentes apresentam as melhores condições nos tempos que
vivemos. Natureza, matos mediterrânicos, vinha, vistas desafogadas,
o rio ali tão perto, ar puro, privacidade e espaço, muito espaço. Nestes
tempos, magnificência, é sobretudo isto.
Os vários edifícios da quinta foram reabilitados honrando a sua raiz
e estrutura original. Ao mesmo tempo, a humildade e amplitude da
arquitetura moderna são palavras de ordem neste espaço.
Com 29 quartos distribuídos por diferentes edificações da quinta,
alguns deles encontram-se em casas isoladas, onde se podem passar os
dias na descontração de um refúgio de campo, aproveitando o resguardo do interior ou a liberdade e a tranquilidade do exterior.
Uma das novidades mais recentes, mesmo a tempo de aproveitar o
rio e os dias de sol, é a instalação de um cais fluvial, que oferece uma
passagem privilegiada à quinta para quem chega de barco, ou apenas
quem quer aproveitar para fazer um passeio nas águas tranquilas do
Douro.

Se te apaixonaste, espera pela
próxima edição...

Diversão...

Paixão...

e Tradição!

www.descobrimentos.com.pt
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