Palheiros da Ria
Costa Nova Praia de Mira Praia da Tocha Parque da Curia
Visita ao Museu Vista Alegre

1 Dia Tudo Incluído
24 abril
3 julho

4 setembro

2022

Porto - 08h00. Viagem para Aveiro e breve pausa junto ao canal central. Passagem da Ponte da Barra em direção à Costa
Nova - panorama da marginal e os seus palheiros de cores garridas, cartaz turístico de Portugal. Visita ao Museu Vista Alegre,
uma viagem ao mundo da porcelana e história centenária de uma marca de prestígio: o seu património industrial, antigos
fornos e excelência das peças em exposição, terminando na Capela de Nª Sª da Penha de França, padroeira da Vista Alegre.
Almoço. Continuação pela Praia de Mira, uma antiga comunidade piscatória: em realce, a Lagoa da Barrinha, frente
marítima, Monumento ao Pescador e Capela da Conceição, réplica dos antigos palheiros. Paragem na vizinha Praia da Tocha,
o seu cuidado areal e arquitetura xávega de novos e velhos palheiros… Passeio ao ar livre no Parque da Curia entre jardins,
o lago e elegante arquitetura dos hotéis… Regresso ao Porto - chegada prevista às 20h30.
Almoço Buffet
mousse de frutos do mar, mousse de atum, mexilhão com pimentos, sapateira recheada ou camarão, pataniscas e
bolinhos de bacalhau, peixinhos de escabeche, cogumelos salteados com ervas, chouriça e morcela assada, pica-pau,
presunto em espelho, salgadinhos, saladas simples e compostas
sopa de legumes + bacalhau com broa
buffet de sobremesas: fruta da época laminada, mousse de chocolate, natas do céu, torta de laranja, bolo de bolacha,
leite-creme queimado, pannacota de frutos vermelhos, semifrio de morango, rolo de claras, bolo de chocolate…
bebidas: vinhos da casa (branco/tinto + verde), águas, sumos, cerveja, café

Preço por Pessoa 59 €
Inclui: circuito em autocarro de turismo; almoço + bebidas; entrada no Museu Vista Alegre + Capela Nª Sª da Penha de França;
passeio no Parque da Curia e restantes visitas mencionadas; assistente Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço e IVA,
seguro de viagem (standard).
Exclui: extras pessoais.
Obs: programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território nacional
e orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19.
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