
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado para o 
percurso mencionado;
• 02 noites de alojamento e pequeno almoço em hotéis 
de 3*;
• 02 jantares nos hotéis com bebidas incluídas;
• 03 almoços, com bebidas incluídas;
• Visitas aos museus - Vista Alegre e Museu de Aveiro, 
Centro de interpretação das Pedras Parideiras e Radar 
Meteorológico e Passadiços do Paiva com guia local;
• Passeio de barco moliceiro nos canais de Aveiro com 
prova de ovos moles e champanhe;
• 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;
• Gratificação ao motorista.

18 A 20 JUNHO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

260€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

30€

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

Saída em direção a Pateira de Fermentelos. 
Chegada à Estalagem da Pateira Hotel 3*** 
Sup. Alojamento.

2º DIA – PATEIRA DE FERMENTELOS / 
AROUCA
Após o pequeno almoço, saída em direção a 
Arouca, que assume a situação de fronteira 
entre o litoral e o interior e as Regiões Norte 
e Centro de Portugal. o vale de Arouca é 
circundado pela serra do Gamarão a norte, 
pelo monte cónico da Mó a leste e pela 
serra da Freita a sul, sendo atravessado pelo 
rio Paiva, um dos rios menos poluídos da 
europa. O concelho de Arouca tem um notável 
património histórico e natural, destacando-se 
a esplendida Cascata – Frecha de Mizarela, 
as Pedras Parideiras e o Radar Meteorológico 
na serra da Freita, o Mosteiro de Arouca e o 
Geoparque de Arouca, reconhecido pelo seu 
excecional património geológico de relevância 
internacional. Terra de tradições, Arouca 
apresenta uma gastronomia rica com iguarias 
únicas, desde a carne arouquesa aos doces 
conventuais. Almoço em restaurante e visitas 
na região. Chegada ao Hotel S. Pedro 3*** ao 
final do dia. Jantar e alojamento.

3º DIA – AROUCA / PASSADIÇOS DO PAIVA 
/ LISBOA
Após o pequeno almoço, encontro com o 
guia local e 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. 
Almoço no Restaurante Casa dos Bifes Silva. 
De tarde, e em hora a combinar saída em 
direção a Lisboa com paragens técnicas pelo 
caminho.

1º DIA – LISBOA / 
ILHAVO / AVEIRO 

/ PATEIRA DE 
FERMENTELOS

Em hora e local a indicar, 
partida em autocarro 

privativo com destino 
a Aveiro com paragens 

técnicas pelo caminho. 
Chegada e visita do Museu 

da Vista Alegre, o novo museu 
pretende mostrar a história 

da fábrica, a evolução estética 
da produção de porcelana e a 

sua importância na sociedade 
portuguesa nos séculos XIX e XX, 

através de um dos mais completos 
espólios museológicos do género, 

que conta com mais de 30.000 peças. 
Almoço no Restaurante Mercado do 

Peixe ou similar. De tarde, visita da 
cidade com principal destaque para o 

Museu de Aveiro, instalado desde 1911 
no antigo Convento de Jesus da Ordem 
Dominicana feminina. Este convento, um 
dos mais antigos de Aveiro, remonta à 
segunda metade do século XV, fundado 
por D. Brites Leitão e por D. Mecia Pereira, 
a Princesa D. Joana, filha de Afonso V, entra 
nesta casa em 1472 e aqui leva uma vida de 
santidade, que conduz à sua beatificação 
em 1693. O prestígio do convento ficou 
assim definitivamente associado à presença 
da Princesa Santa Joana e ao seu culto 
religioso. Destaca-se no piso térreo 
do convento o túmulo de Santa Joana 
Princesa, a Igreja de Jesus, o claustro, a 
sala do capítulo e o refeitório. Digna de 
nota é a Igreja de Jesus, decorada com 
uma sumptuosa talha dourada e azulejos 
portugueses, exemplo da exuberância da 
decoração barroca. O coro interior contém 
o túmulo da Princesa Joana, obra-prima 
da arte barroca, em mármore multicor com 
elementos escultóricos influenciados pelo 
gosto italiano, sendo da autoria do arquiteto 
real João Antunes, continuação com um 
passeio em barco Moliceiro para apreciar 
a beleza da cidade, 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. 
Degustação de espumante e ovos moles. 

Os Passadiços do Paiva localizam-se 
na margem esquerda do Rio Paiva, 
no concelho de Arouca, distrito de 
Aveiro. São 8 km 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. 

COM VITOR CASUL

Aveiro e 
Passadiços
do Paiva


