Domingo Verde
Miradouros, Passadiços, Praias Fluviais e Guarda-chuvas Coloridos de Águeda…

Passadiços Santa Comba Dão

Praia Fluvial Côja

Ponte Real Góis

1 Dia Tudo Incluído
14 agosto
18 setembro

CM-Águeda

2022

Porto - 08h00. Viagem para Santa Comba Dão, cidade banhada pelo rio Dão no seu percurso até ao Mondego: panorama da Igreja
Matriz, antiga Misericórdia, Largo do Rossio, as pontes e passadiços de madeira junto à Ribeira das Hortas: Passagem no Miradouro de
Varandas de Avô com vista sobre a moldura do vale do Alva: “D’estas varandas se alcança a serra, montes a fio e, lá no fundo, Avô”…
Chegada a Côja, vila histórica que se estende pelas duas margens do rio Alva unidas pela ponte medieval, local de batalha frente ao
poderoso exército de Napoleão. Almoço em restaurante típico entre a verde paisagem da praia fluvial. Continuação para Góis, “capital
do Ceira” - panorama da Ponte Joanina, o Largo e Fonte do Pombal, igreja da Misericórdia, as praias de águas límpidas da Peneda e do
Pêgo Escuro ligadas pelo passadiço. Breve percurso na histórica N 2 e Estrada da Beira, cruzando o rio Mondego a caminho de Águeda
- paragem no centro da cidade para observar a arte urbana e guarda-chuvas suspensos, que nos meses de verão enfeitam as ruas num
colorido efeito visual. Regresso ao Porto - chegada prevista às 20h00.
Almoço:
entradas: queijo, presunto, requeijão, doce de abóbora, bucho, melão
prato principal: bacalhau à Lagareiro
escolha de sobremesa: tigelada ou arroz-doce ou fruta
bebidas: vinho branco/tinto da casa, águas, refrigerantes, café

Preço por Pessoa

60 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; almoço + bebidas; visitas conforme programa; acompanhamento de representante Destinos
Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço e IVA; seguro de viagem (standard).
Obs. programa operado em 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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