
1º DIA – LISBOA / 
AMARANTE

07h00 - Encontro dos 
viajantes em Sete Rios.

07h15 - Partida de 
autocarro para Amarante 

com paragem numa área de 
serviço. 

Almoço no Restaurante Pobre 
Tolo.  Visita guiada de Amarante 

aos principais pontos de interesse 
associados a Teixeira de Pascoes 

incluindo a Quinta do Gatão (Casa 
de Teixeira de Pascoaes). 

Alojamento no Hotel Casa da Calçada 
( 5***** ).

Saída a pé para jantar no famoso Café 
Bar Restaurante S. Gonçalo no centro 
de Amarante, o lugar de eleição da 
cidade de Teixeira de Pascoes; aqui será 
servido um menu típico desenvolvido 
em honra do poeta e durante o jantar 
haverá declamação de poemas e 
representação do poeta Teixeira de 
Pascoaes. 
Alojamento.

2º DIA – AMARANTE / MESÃO FRIO / 
LAMEGO / CASTRO DAIRE / VISEU  

Partida de autocarro para Lamego, 
parando em Mesão Frio para admirar a 
paisagem duriense. Em Lamego visita 
da sua Catedral. 
Continuação para almoço no Restaurante 
Celso, em Castro Daire.
A seguir à refeição, partida para Viseu 

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista Miguel 
Soromenho durante toda a viagem;
Autocarro de turismo privativo para todo o 
percurso; 
• 3 noites de alojamento nos Hoteis mencionados 
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (4 
almoços e 3 jantares – um dos quais temático) 
com bebidas incluidas; 
• Guia local em Amarante; 
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit de higiente de prevenção ao Covid 19:
• Acompanhamento permanente por responsável 
da Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designados 
como extras.
 
Nota Importante: 
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/
ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, 
tendo em conta a conjuntura internacional até ao momento 
da viagem.
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para visita pedestre da capital da Beira 
Alta com entradas incluídas na Sé e 
Museu Grão Vasco.
Alojamento na Pousada de Viseu ( 4**** ).
aída para jantar no Restaurante Mesa 
da Sé.  
Alojamento.

3º DIA –  VISEU / BODIOSA / ABRAVESES 
/ SEIA / VISEU

Saída de Viseu para conhecer as aldeias 
históricas beirãs: Agora, Bodiosa (paragem), 
Mosela e Abraveses (paragem).
Em Seia, visita e almoço no Museu 
do Pão. Durante a tarde, passeio de 
autocarro à Serra da Estrela e Rio 
Mondego, passando por Manteigas e 
Gouveia com prova de vinhos e jantar 
na Quinta Madre d’Água. 
Regresso a Viseu.  
Alojamento.

4º DIA – VISEU / AVEIRO / LISBOA

Partida de Viseu para Aveiro atravessando 
o Vale do Vouga. Passeio de moliceiro e 
almoço no Restaurante do Mercado do 
Peixe, em Aveiro.  
20h00 – Chegada prevista a Lisboa com 
paragem numa área de serviço.

FIM DA VIAGEM

A Beira 
Num Relâmpago
Com Teixeira De Pascoaes

com MIGUEL SOROMENHO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO 
SINGLE

870€

210€


