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“Este é o meu convite… uma viagem à minha terra, no lugar que nos desperta todos os sentidos!” – Teresa Neves
Uma viagem diferente… um passeio que nos leva a conhecer a essência de uma região, as suas tradições, os seus sabores
mas, sobretudo, a riqueza de um povo que, com uma história de vida simples, nos enriquece a alma. O alojamento, no
Hotel de Arganil, é como se estivéssemos na “nossa casa” …
Percorremos as encostas da Serra do Açor, onde em cada colina surge uma aldeia. Conheceremos uma delas, onde a
população local nos mostra as suas tradições, como era a vida de uma aldeia noutros tempos e a sua evolução ao longo dos
séculos. Sem saberem a sua origem, os locais seguem as lendas que lhes foram contadas, como sendo a sua História.
Tão perto e à vista, a Serra da Estrela, do Caramulo e da Lousã…
Paisagens únicas serranas, de uma beleza natural única e inigualável, salpicadas de aldeias de xisto e os sabores…
incomparáveis!

1º dia - 3 de Outubro – Sábado – LISBOA | CÔJA | FRAGA DA PENA | MATA DA MARGARAÇA | CÔJA | ARGANIL
Saída de Lisboa (local a indicar) pelas 8h00 em direção a Côja, a Princesa do Alva. Almoço em restaurante local. Continuação
para a aldeia de Benfeita e Pardieiros para visita da cascata de água da Fraga da Pena e da Mata da Margaraça, dois locais de
extrema beleza natural. No final da tarde, tempo livre para passear na vila de Côja.
Continuação para Arganil. Jantar e alojamento no Hotel de Arganil 3***.
2º dia – 4 de Outubro – Domingo – ARGANIL | SOITO DA RUIVA | PIÓDÃO | FOZ D’ÉGUA | ARGANIL
Pequeno almoço no hotel e saída para visita panorâmica pela Serra do Açor, passando pelas aldeias de Folques e Torrozelas, até
Soito da Ruiva onde partilhamos a actividade de uma aldeia que vive em comunidade. Os participantes deste passeio terão a
oportunidade de vivenciar as tradições e os sabores de uma aldeia recôndita, mas muito acolhedora, na Serra do Açor e que
mantém as suas tradições. Participamos no fabrico da broa e do queijo, na confeção da Chanfana e da tigelada em forno de lenha.
O almoço é saboreado em convívio com a população, degustando os produtos que ajudámos a confecionar. Antes de partir, com
o café, um coscorel (filhós) que ajudamos a estender e a frita… Logo após o almoço seguimos para visita da aldeia de Piódão,
aldeia inserida na Rota das Aldeias do Xisto e das Aldeias Históricas de Portugal, para além de ter recebido, na década de 80, o
galardão de aldeia mais típica de Portugal. Continuação do passeio pela Serra do Açor, em direção a Foz d’Égua, aldeia da
freguesia de Piódão, caracterizada pelo seu aspecto rural serrano, com típicas casas de xisto e lousa, rodeadas por uma natureza
pitoresca e uma piscina fluvial natural. Regresso a Arganil, com uma panorâmica pelo Vale do Alva, entrando nos concelhos de
Seia e de Oliveira do Hospital: Vide, Ponte das Três Entradas, Alvoco de Várzeas e Avô, uma aldeia cheia de história, imortalizada
por poetas ao longo dos tempos. O passeio panorâmico segue-se por Vila Cova do Alva e Barril do Alva, até chegar a Arganil.
Jantar e alojamento no hotel.
3º dia – 5 de Outubro – 2ª feira – ARGANIL | LISBOA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita à Capela de São Pedro em Arganil, classificada como Monumento Nacional,
tratando-se de uma edificação do final do século XIII e insere-se na construção gótica regional de qualidade. Continuação para o
Montalto, a 650 m de altitude, onde se situa o Santuário do Montalto, local de veneração de todos os Arganilenses, com uma
vista soberba sobre toda a região. Almoço em restaurante local. Regresso a Lisboa.
Fim da viagem
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Quarto Duplo

350 €

Suplemento de Quarto Individual

O PREÇO INCLUI
• Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem (Teresa Neves);
Circuito em autocarro de turismo seguindo as normas da DGS;
• 2 noites de alojamento no Hotel de Arganil 3*** em regime
de meia pensão;
• Todas as visitas mencionadas no programa;
• Refeições conforme programa (3 almoços, 2 jantares com
bebidas incluídas – menus regonais);
• Animações surpresa;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

30 €

O PREÇO NÃO INCLUI
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como extras.

