
 
 

 
                                       

 

 

1º Dia: TORRES VEDRAS – SEIA – SERRA DA ESTRELA – BELMONTE 
Torres Vedras – Partida às 07h00 por autoestrada (peq. almoço livre) e estrada da Beira até Seia. Pelas 12h00, almoço no 
Restaurante do Museu do Pão. Mais do que um restaurante, trata-se de um local onde se recuperam os sabores tradicionais da 
nossa gastronomia.  

De seguida visita ao Museu onde se exibem e preservam as tradições, 
história e arte do pão português. O passado renasce ainda através da 
reconstituição de uma antiga mercearia portuguesa onde poderão 
adquirir os vários tipos de pão e outros produtos gastronómicos 
característicos. 

Após a visita iniciamos a subida até às Penhas Douradas – onde 
paramos para admirar as belezas naturais e brincar na neve. Como 
alguém afirmou: “visitar a Serra da Estrela é elevar a alma, purificar a 
mente, tornar a ser homem despreocupado e livre”. Após as diversões 
seguimos pela estrada de Manteigas para Belmonte – jantar e alojamento no Belmonte Sinai Hotel ****.  

2º Dia: BELMONTE – COVILHÃ – TORRES VEDRAS 
Peq. Almoço no hotel e saída para visita a Belmonte com guia local. Pequeno circuito em comboio turístico pela Antiga Judiaria e 

zona histórica do Castelo, seguindo-se visita ao Museu Judaico e 
Sinagoga. 

Após a visita seguimos para a Covilhã. Almoço no Restaurante Varanda 
da Estrela. De barriga cheia subimos até à Torre, tempo livre para brincar 
na neve. 
 

Em hora a indicar iniciamos o regresso por autoestrada até Torres Vedras. 
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Preço por pessoa: 205,00 € 
Redução de cartão sénior CMTV: 3 €; 
 

O Preço inclui:  

• Viagem de autocarro; 

• Almoço e visita ao Museu do Pão;  

• Jantar, alojamento e peq. almoço no Belmonte Sinai Hotel ****; 

• Almoço no Restaurante Janela da Estrela; 

• Visitas com guia local em Belmonte e comboio turístico; 

• Acompanhante da agência; 

• Seguro de Viagem. 
 

A inscrição será efetuada mediante um sinal de 50€. 
Grupo mínimo de 30 pessoas. Programa emitido em 07.12.2022 de acordo com as condições gerais em vigor. 
Condições de cancelamento: 1 semana antes da data de partida, aplicam-se gastos de cancelamento totais. Após confirmação do grupo mínimo 
podem aplicar-se taxas de cancelamento mediante os serviços reservados. 


