Passeio com o Clube PT

fim-de-semana de 20 a 22 de Outubro

2017

Visita Guiada aos Passadiços do Paiva

Se ainda não teve oportunidade para se
inscrever, informamos que vamos ter
mais um passeio agendado:
Se já tinha pensado conhecer os Passadiços
do Paiva, esta é a altura.
A data, o programa e preços (com desconto especial para associados) já
estão definidos. Decida-se rápido na
reserva porque o número de lugares de
hotelaria é limitado e obriga a uma
reserva muito antecipada.

zcs 0352017

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

1º Dia Sexta - 18h30 Partida de Lisboa, em Autocarro
(jantar não incluído);

2º Dia Sábado - Manhã - Visita Guiada aos Passadiços
do Paiva, seguido de Pic-Nic com produtos regionais em
Moinho Tradicional;
Jantar em restaurante de especialidade Posta Arouquesa

3º Dia Domingo - manhã - Tour com guia no Planalto da
Serra da Freita e principais pontos de interesse do Arouca
Geopark. Almoço em restaurante de especialidade Vitela
Arouquesa no Forno;
Regresso a Lisboa em Autocarro.
Nota: Estadia no Hotel São Pedro*** no centro da vila de
Arouca.

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. O percurso estende-se entre as praias
fluviais do Areinho e de Espiunca, encontrandose, 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.
Entre as Serras da Freita e do Montemuro, o território do Arouca Geoparque está repleto de histórias para nos contar...
Aqui vai encontrar Património Histórico e Geológico- como o Convento de Arouca, o Museu das
Trilobites, o Museu das Pedras Parideiras… E
encontrará também uma gastronomia regional a
que não vai saber resistir, desde a carne de raça
Arouquesa, aos doces Conventuais...
Tudo isto - e muito mais!
O nosso percurso será no sentido Areinho –
Espiunca. A subida inicial é dura, mas são apenas cerca de 400 metros. Depois disso, o perfil do percurso é sempre no sentido descendente, o que lhe permite usufruir melhor da paisagem.
Leve água consigo. Coloque protector solar e chapéu, leve calçado confortável e desfrute da paisagem.
Não esquecendo a máquina fotográfica.
PREÇOS: (Em quarto duplo)

Associados Clube PT: 165,00€ Acompanhantes: 190,00€
(Quarto Individual) suplemento de 25,00 €

Inclui:
• Transporte em autocarro de turismo;
• 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço em quarto duplo no Hotel São Pedro*** no centro de Arouca;
• Piquenique no sábado após a caminhada nos passadiços;
• Jantar em restaurante de especialidade Posta Arouquesa;
• Tour no Planalto da Serra da Freita e principais pontos de interesse do Arouca Geopark;
• Almoço (domingo) em restaurante de especialidade Vitela Arouquesa no Forno;
• Bilhetes de entradas nos Passadiços do Paiva e Casa das Pedras Parideiras;
• Acompanhamento por Guias Locais Intérpretes nos Passadiços e no Tour Arouca Geopark;

Notas:
1)
2)
3)
4)

É desaconselhável a participação de crianças com idades inferiores a seis anos;
Os participantes devem ter condição física suficiente para subir e descer uma escadaria;
Qualquer problema de saúde relevante deve ser comunicado previamente;
Na sexta-feira, na ida, não está incluída refeição;
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