
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante 
Tryvel durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo, 49 lugares, com ar 
condicionado para o percurso mencionado;
• 1 noites de alojamento e pequeno almoço em 
hotel de 3***;
• 1 jantar no hotel com bebidas incluídas;
• 2 almoços, com bebidas incluídas;
• Entrada nos Passadiços do Paiva ou visita a 
Arouca com entrada no Museu de Arte Sacra;
• Passeio de barco Moliceiro com degustação 
de Ovos moles e Espumante da Bairrada;
• Seguro Multiviagens; 
• Bolsa de documentação; 
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 
como extras;

AVEIRO

19 E 20 DE MAIO 2018

1º DIA – LISBOA / FÁTIMA / 
AROUCA / CACIA

Saída de autocarro de 
turismo, de Lisboa em 

direção a Fátima. Tempo livre 
para passeios no Santuário. 

Continuação em direção a 
Arouca. Almoço em restaurante 

local. Após o almoço, visita aos 
Passadiços do Paiva, localizados na 

margem esquerda do Rio Paiva. São 
8 kms que proporcionam um passeio 

“intocado”, rodeado de paisagens de 
beleza ímpar, num autêntico santuário 

natural, junto a descidas de águas 
bravas, cristais de quartzo e espécies em 

extinção na Europa. O Percurso estende-
se entre as praias fluviais do Areinho e 

de Espiunca, encontrando-se, entre as 
duas, a praia do Vau. Uma viagem pela 

Biologia, geologia e arqueologia que ficará, 
com certeza, no coração na alma e na mente 

de qualquer apaixonado pela natureza, neste 
território do Arouca Geopark, reconhecido 
pela UNESCO como Património Geológico 
da Humanidade. Quem não tiver forças para 
passear nos Passadiços, ficará por Arouca 
onde visitará a cidade com um guia local com 
destaque para o Mosteiro com museu de Arte 
Sacra, a Igreja matriz e acabando na Loja dos 
doces conventuais para acabar o dia com um 
doce pecado. Continuação para Cacia. Jantar e 
alojamento no Hotel João Padeiro 3*.

2ºDIA - CACIA/ AVEIRO /LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída em direção a 
Aveiro e tempo livre para passear nesta bela 
cidade, junto ao mar e à ria, Aveiro é atravessada 
por uma rede de canais por onde passeiam os 
barcos moliceiros. Estas embarcações, esguias 
e coloridas, serviam para recolher algas e 
sargaço, e hoje em dias são usadas em passeios 
turísticos. A cidade possui um conjunto de 
edifícios em estilo “Arte Nova” que vale a pena 
apreciar. Grande parte está situada junto ao 
canal principal. Passeio em barco Moliceiro 
para apreciar a beleza da cidade. Almoço em 
restaurante local. De tarde, saímos em direção à 
Costa Nova conhecida pelos Palheiros ás riscas. 
Breve tempo livre. Em hora a combinar, regresso 
a Lisboa. Chegada e fim da viagem.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

150€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

20€

Passeio aos 

Passadiços 
  do Paiva e a Aveiro 
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