Três Rios, Três Serras
Rios Dão Criz e Mondego - Serras da Lousã Açor e Estrela
Cruzeiro na Albufeira da Aguieira Aldeias de Candal Talasnal Piódão Barriosa
Panorama da Praia Fluvial do Reconquinho e Cascata do Poço da Broca

2 Dias: Tudo Incluído
16 a 17 julho

24 a 25 setembro

2022

1º Dia: Porto - Aldeias da Serra da Lousã - Arganil
Porto - 08h00. Viagem em direção ao cais de Foz do Dão (pausa no percurso). Passeio de barco nas águas dos rios Criz, Dão e Mondego,
navegando através de pequenas ilhas, recantos e memórias de aldeias submersas pelas águas do lago da barragem da Aguieira.
Desembarque e continuação para Penacova - do Miradouro da Pérgola, panorama sobre a Praia Fluvial do Reconquinho, considerada
uma das mais bonitas do país. Almoço na região. Percurso através da Serra da Lousã território de natureza e xisto e aldeias originais de
tradição beirã: Candal, anfiteatro de xisto, o chafariz e frescura da ribeira, Talasnal, o seu casario alinhado na encosta e o miradouro
sobre o castelo de Arouce “camuflado” na montanha. Prosseguimento por Góis, “capital” do rio Ceira e uma das etapas da histórica
estrada N2 - panorama da Ponte Real e o bonito quadro de natureza em torno do rio, a fonte e cisterna do Pombal e Igreja da
Misericórdia. Jantar e alojamento em Arganil.
2º Dia: Arganil - Piódão - Cascata do Poço da Broca - Porto
Após o pequeno-almoço, viagem através dos contornos da Serra do Açor, Paisagem Protegida da Cordilheira Central: passagem na
aldeia de Benfeita, o seu branco casario dominado pela Torre da Paz que, desde 7 de maio de 1945 assinala o fim da II Guerra Mundial.
Continuação através da Mata da Margaraça a caminho de Piódão, Aldeia Presépio, uma das 7 Maravilhas de Portugal - de realçar o
bonito conjunto de xisto, portas e janelas pintadas de azul em contraste com a Matriz de Nª Sª da Conceição… Contornando a vertente
sul da Serra da Estrela breve observação da aldeia de Barriosa e, na proximidade, a cascata do Poço da Broca, encantador quadro das
quedas de água da Ribeira do Alvôco. Almoço na região. Pela tarde, paragem no centro histórico de Seia, prosseguindo por Nelas e
Viseu (breve pausa) de regresso ao Porto - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Individual

222 €
27 €

Inclui:

circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 3* (quartos duplos)
pensão completa + bebidas
cruzeiro 3 Rios - duração 2h
visitas mencionadas
acompanhamento de representante Destinos Ilimitados
taxas hoteleiras, serviço, IVA
seguro Multiviagens Portugal

Exclui:

extras pessoais

Obs.

programa sujeito a número mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território
nacional e orientações da DGS em contexto sanitário; uso de máscara em transporte coletivo de passageiros.
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