
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
CHEGADA 
Chegada ao Aeroporto do Porto, onde o nosso motorista estará esperando. Será levado para o Hotel 

na Covilhã, onde ficará hospedado. 

Hospedagem. 

 

DIA 2 
ALDEIAS DE XISTO 
Café da manhã no hotel. 

Nosso motorista irá buscá-lo no seu hotel para levá-lo a visitar Foz D'Egua, a praia fluvial localizada em 

Piódão, conhecida por sua vila de Xisto. 

Depois de admirar essa paisagem incrível, levaremos você para almoçar em um restaurante local. 

A seguir, faremos uma visita ao centro da vila de Piódão para mostrar as casas tradicionais de xisto e 

a Igreja branca e azul, que se destaca, no meio da vila. 

Mais tarde, voltaremos a estrada, para levá-lo a Loriga, o Vale Glacial com paisagens maravilhosas 

durante todo o ano. Aqui você vai provar o tradicional pão de milho chamado "Broa" e o "Bolo Negro 

de Loriga", uma iguaria local. Em Loriga, também o levaremos à praia fluvial de águas azuis e 

transparentes, quase tropicais se não fosse a temperatura da água. 

Depois disso, deixaremos você no hotel para um descanso merecido. 

Jantar e acomodação no hotel. 

 

DIA 3 
BELMONTE 
Café da manhã. 

Começamos nosso dia com uma visita a Belmonte, local com muitos restos romanos. Local de 

nascimento de Pedro Álvares Cabral, navegador e explorador português. Seu castelo mostra a 

magnificência dos tempos antigos e é um ótimo lugar para passar algum tempo admirando a história 

antiga. A Torre de Centocelas também é uma visita obrigatória em nossa jornada - esta torre está 

envolta em mistério. Com algumas histórias em torno, acredita-se que tivesse sido parte da estrutura 

militar. Não há nenhuma prova real do verdadeiro papel desta torre. 

Após esta visita, poderemos usufruir de um almoço regional. Após o delicioso almoço, iremos levá-lo 

a uma visita à Quinta de Termos, para descobrir mais sobre os seus vinhos e provar algumas amostras. 

Depois, deixaremos você no seu hotel. Hospedagem. 



 

DIA 4 
MANTEIGAS 
Café da manhã no hotel. 

Nosso motorista irá buscá-lo no seu hotel num SUV. Iremos percorrer Penhas da Saúde, Rota dos Poios 

Brancos e Poço do Inferno. Nestas trilhas fora da estrada, poderemos apreciar a verdadeira beleza da 

região. 

Faremos uma parada rápida no miradouro do Coração da Boa Estrela. Aqui podemos encontrar não 

apenas uma das melhores vistas da Serra da Estrela, mas também a estátua da Senhora da Boa Estrela, 

com 7 metros, esculpida na rocha. Após esta parada, seguiremos para uma das cachoeiras mais 

bonitas da Serra da Estrela: Poço do Inferno, perto de Manteigas. O som da água caindo 10 metros 

abaixo é como um som terapêutico que o acalmará.  

Em seguida, faremos uma visita ao Viveiro de Trutas, também em Manteigas. Esta fazenda aproveita 

as águas cristalinas que rebentam da montanha. 

Faremos uma pausa para almoçar em um restaurante local. 

Após o almoço, visitaremos a Fábrica Burel, uma empresa que produz tecidos de lã ecológica de alta 

qualidade, com o mesmo equipamento tradicional antigo. 

Para adicionar um pouco de aventura à sua tarde, preparamos outra trilha off-road, começando em 

Manteigas, em direção ao Vale Glaciar do Zêzere, terminando em Covão D'Ametade. Aqui vamos parar 

e abraçar a serenidade da nascente do rio Zêzere. 

As paisagens ao longo da trilha lhe proporcionarão lembranças incríveis e pacíficas. 

Retorno ao hotel para o descanso e jantar. 

Hospedagem. 

 

DIA 5 
SERRA DA ESTRELA | PORTO 
Saída do hotel. 

Partida para a Estância de Esqui da Serra da Estrela, onde terá a oportunidade de aprender a esquiar 

em uma aula privativa. 

Após o treino que lhe fornecemos, é hora de almoçar no restaurante Margarida I. 

Transporte para o Porto. Check-in e acomodação. 

 

DIA 5 
REGRESSO 
Após um delicioso café da manhã e seu check-out, nosso motorista o levará ao aeroporto do Porto. 

Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Todo o Ano Quarto Duplo Suplemento Single 

PREÇO POR PESSOA 1 720€ 100€ 

Crianças SOB CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Serviços de translado mencionados no programa 

✓ 5 Noites em Quarto duplo com café da manhã 

buffet em hotéis de 3* e 4* 

✓ Todas as atividades mencionadas no programa 

✓ Almoços e jantares mencionados no programa 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Despesas pessoais 

 Despesas não mencionadas  

 

  

 


