
LEIRIA/COIMBRA/AROUCA/STª MARIA DA FEIRA COM O  
FAMOSO COZIDO NO PÃO/CRUZEIRO EM AVEIROLazer e Tempos Livres / Sul

16 e 17 de maio de 2015

1º Dia - Lisboa / Leiria / Coimbra / Arouca
Concentração às 07h30 em Sete Rios (em frente ao Jardim Zoológico) e partida em autocarro pela
autoestrada do Norte. Paragem para pequeno-almoço livre e continuação até Leiria. Chegada e visita de
cidade com guia local.
•Entre o Castelo e o Rio Lis nasceu e cresceu a cidade de Leiria A sua fundação medieval surge no

Programa

•Entre o Castelo e o Rio Lis nasceu e cresceu a cidade de Leiria. A sua fundação medieval surge no
movimento da reconquista cristã aos muçulmanos, protagonizado pelo primeiro rei português - D. Afonso
Henriques. Foi precisamente na dinâmica das conquistas territoriais para a fundação do reinado de
Portugal, que o rei Conquistador mandou edificar o Castelo, ainda na primeira metade do século XII. Este
foi, definitivamente, o ponto de partida para o intenso povoamento da região de Leiria. Após a fundação
do Castelo, com o aumento da população, a vila expande-se para fora das muralhas. Em 1545 é elevada a
Cidade e a Diocese. A paisagem envolvente é fortemente marcada por extensos pinhais que se estendem
até à costa atlântica. O reinado de D. Dinis (1285-1324) ficou célebre por diversas obras em Leiria, que
fundamentam o cognome “Lavrador” - a sementeira do “Pinhal de Leiria” e a secagem de pântanos nasfundamentam o cognome Lavrador a sementeira do Pinhal de Leiria e a secagem de pântanos nas
margens do Lis para fins agrícolas, dando origem ao fertilíssimo vale que se estende desde Leiria à sua foz.
•Após a visita continuação para Almoço de Leitão no Restaurante Manuel Julio.
•Ementa: Entradas - Pão, Azeitonas e Manteigas, Salada de Polvo, Salada de Bacalhau e Carapauzinhos
Fritos / Sopa - Creme de Legumes / Prato - Leitão Assado / Sobremesa - Fruta Laminada e Pastel de Nata /
Bebidas - Vinho Tinto e Branco / Águas, sumos ou cervejas / Café.
•De tarde, continuação da viagem para Arouca. Chegada e visita. Arouca é uma vila portuguesa com 3185
habitantes (2011) e localiza-se na sub-região do Entre Douro e Vouga, sede de um município com 327,99
km² de área e 22359 habitantes (2011), subdividido em 20 freguesias. No município podemos
encontrar Quintas e Casas Senhoriais, Museus e locais de interesse. Após a visita, instalação no hotel.
Jantar e alojamento.

2º Dia – Arouca / Stª Mª da Feira (Cozido no Pão) / Aveiro / Lisboa
•Pequeno-almoço no hotel. Às 09h30, saída para visita com guia local à Casa das Pedras Parideiras. A 3
de novembro de 2012 foi inaugurado o novo e tão esperado equipamento no Arouca Geopark: a Casa das
Pedras Parideiras - Centro de Interpretação Esta unidade surge da recuperação de uma casa antiga já emPedras Parideiras Centro de Interpretação. Esta unidade surge da recuperação de uma casa antiga, já em
desuso, nas proximidades do afloramento principal das muito afamadas Pedras Parideiras. Trata-se de um
equipamento que pretende contribuir para a conservação, a compreensão e a valorização deste
importante património geológico único no mundo, tanto quanto se conhece, assim como, promover a
visitação turística e educativa daquele espaço, que se integra num conjunto total de 41 geossítios (sítios
de interesse geológico) classificados pelo Arouca Geopark, membro das Redes Europeia e Global de
Geoparks, sob os auspícios da UNESCO. Visita ao local onde encontramos as Pedras Parideiras.
•Após a visita, continuação para Santa Maria da Feira que deve a sua designação a uma antiga tradição de
realizar feiras e mercados semanais na Praça do Rossio As suas ruas sinuosas estão alinhadas com asrealizar feiras e mercados semanais na Praça do Rossio. As suas ruas sinuosas estão alinhadas com as
casas dos comerciantes dos séculos XVIII e XIX.
•Pelas 13h00, almoço do famoso Cozido no Pão. Esta é uma experiência que não vai esquecer. A "Adega
Monhé" tornou-se, e é, pelo engenho do Chefe Luís, aquele lugar de religação cultural que faz da culinária
uma arte de abeirar e avizinhar gentes, pelo amanho e apresentação das singularidades que a natureza só
permite utilizar aos que a sabem honrar no seu mister!
•No final do almoço continuação para Aveiro. Chegada e embarque para uma maravilhosa viagem de
barco onde apreciará a beleza das margens da cidade de Aveiro. Após o passeio, visita de um dos locais
d f b i d f O M l d d t i ã d l t ílide fabrico dos famosos Ovos Moles onde podemos encontrar uma exposição de alguns utensílios
utilizados e assistir a um vídeo. No final, prova destes famosos doces conventuais.
•Início da viagem de regresso. Paragens técnicas no percurso. Chegada a Lisboa e fim da viagem e dos
nossos serviços.



Lazer e Tempos Livres / Sul LEIRIA/COIMBRA/AROUCA/STª MARIA DA FEIRA COM O  
FAMOSO COZIDO NO PÃO/CRUZEIRO EM AVEIRO

Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes:
Quarto Duplo (x2): 194,00 €;                                Suplemento Individual: 25,00 €.

Outros Sócios Auxiliares:
Quarto Duplo (x2): 204,00 €;                                Suplemento Individual: 25,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 3 vezes em: 24 de abril 25 de maio e 25 de junho

Custos

Débito poderá ser fracionado em 3 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio e 25 de junho.

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de abril.

Incluído:
 Circuito em autocarro conforme itinerário;
 Visita de Leiria com guia local;
 Almoço no Restaurante Manuel Julio com bebidas;
 Visita à Casa das Pedras Parideiras com guia;
 Jantar no hotel com bebidas;
 Alojamento em hotel de 3*** em quartos duplos ou singles com casa de banho privada;
 Visita de Arouca;
 Almoço de Cozido no Pão com bebidas;
 Cruzeiro na Ria de Aveiro;
 Acompanhamento por delegado da nossa organização;
 Seguro Multiviagens;
 T d t d h t l i i t i I Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a 
título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo 
Operador Sottotour, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 9 de março e até às 24:00 do dia 2 de abril.Diversos
A 10 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos

LEIRIA/COIMBRA/ AROUCA/ STª MARIA DA FEIRA 
COM O FAMOSO COZIDO NO PÃO/ CRUZEIRO EM 
AVEIRO

Inscrições abertas de
9 março a 2 abril


