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1º DIA |  LISBOA - MIRAN-
DA DO CORVO - GONDRA-

MAZ – CERDEIRA – JANEI-
RO DE BAIXO – JANEIRO DE 

CIMA - CASCATA DA FRAGA 
- PEDROGÃO PEQUENO

Em horário a combinar, partida 
de Lisboa com destino a Miranda 

do Corvo. Breve paragem, e con-
tinuamos até Gondramaz. Visita à 

aldeia, terra de artesãos cujas mãos 
hábeis criam figuras carismáticas 

que são marca da serra, e que levam 
consigo o nome do mestre e da aldeia 

além-fronteiras. Continuamos para a al-
deia mágica da Cerdeira. É hoje um local 

de criação artística, através de residências 
artísticas internacionais, da realização de 

workshops de formação e de pequenas ex-
periências criativas, em suma, um lugar para 

retiros criativos, de bem-estar, tirando partido 
da sua riqueza natural, do silêncio. Continuação 

até Janeiro de Baixo. Visita à aldeia e ao seu pa-
trimónio natural, potentado pelo Rio Zêzere. As 

paisagens bucólicas das margens, os dourados 
areais e as construções empedradas dos fortes e 
açudes, dos moinhos e lagares preenchem um qua-
dro de sonho. Continuação para Janeiro de Cima. 
Visita à aldeia de identidade muito própria de ar-
quitetura janeirense. As primeiras casas da aldeia 
cresceram em redor da Igreja. Saída em direção à 
Cascata da Fraga da Água d’Alta. Possibilidade de 
visita à cascata com aproximadamente 25 metros, a 
maior e mais bela cascata da Beira Baixa. Continua-
ção até Pedrogão Pequeno. Jantar e alojamento no 
Hotel da Montanha 4*, ou similar. 

2º DIA | PEDROGÃO PEQUENO - CASAL S. SIMÃO – 
FRAGA S. SIMÃO – CASTANHEIRA DE PENA - LISBOA

Visita a Pedrogão Pequeno, vila sobranceira ao rio 
Zêzere, com as suas ruas e ruelas bem típicas. Des-
taque para a Igreja Matriz e a Ponte Filipina. Segui-
mos viagem até Casal de S. Simão, e visita à aldeia 
com 23 habitações, que preserva a arquitetura ori-
ginal da Aldeia e os materiais da região. Subida ao 
miradouro das monumentais Fragas de S. Simão, 
com uma magnifica vista. Continuamos pela barra-
gem do Cabril até ao Monte de Nª Sra. da Confian-
ça, para contemplar uma magnífica paisagem do 
Zêzere e Serra da Lousã. Almoço. Prosseguiremos 
pela Serra da Lousã até Castanheira de Pêra, onde a 
recente construção de uma praia fluvial, trouxe esta 
vila para a Ribalta. Inicio da viagem de regresso a 
Lisboa. Chegada ao final do dia.

PROGRAMA INCLUI:
•    Transporte privativo em autocarro de turismo;
•  Acompanhamento de Guia Intérprete Oficial 
durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel 
mencionado, ou similar; 
•  Regime pensão completa (desde o almoço 
do 1º dia até ao almoço do 2º dia, num total de 3 
refeições) com bebidas incluídas;
•    Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
entradas incluídas;
•     Seguro de viagem;
•     Kit de Higiene e Segurança COVID19.
•     Taxas de serviço; hoteleiras e Iva 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados 
•   Gratificações aos motoristas e guias.

 

21 A 22 AGOSTO  2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

225€

30€

As Aldeias de Xisto fazem parte de um património único, espalhado, sobretudo 
no interior, nas Serras da Lousã, da Freita e do Açor. Pequenas aldeias, repletas 
de história e tradição, que surpreendem pela beleza das suas construções e da 
sua paisagem rural, por onde o tempo parece não ter passado. Desvendemos 
mais sobre o mundo do xisto nestas peculiares localidades, não esquecendo 
a rica gastronomia local.


