
 
 

                                  

 

 

 

SERRA DA ESTRELA 
Programa: 2 Dias 5 e 6 de Março 

1ºDIA:  TORRES VEDRAS – FOLGOSINHO – PENHAS DOURADAS – GUARDA 
Partida às 07h00, por autoestrada no sentido de Coimbra. Continuamos até Folgosinho para almoço no restaurante 
O Albertino. À tarde, atravessamos a Serra pela estrada de Manteigas, acompanhados pela riquíssima paisagem de 
montanha, fazendo uma paragem nas Penhas Douradas. Aprecie os belos chalés e a vista deslumbrante sobre o vale 
glaciar do rio Zêzere. Chegada à Guarda - Jantar e Alojamento no Hotel Lusitânia 4*.  

2ºDIA:  GUARDA – PENHAS DA SAÚDE – TORRE – TORRES VEDRAS 
Pequeno-almoço e check-out do hotel. Saímos da Guarda em direção a Peraboa para visita ao Museu do Queijo. A 
história do queijo da Serra está intimamente ligada à história das povoações serranas, dos pastores, das ovelhas e da 
vida na montanha. Este museu conta a sua história, bem como a das rotas dos rebanhos em Portugal. Iniciamos a 
subida da Serra da Estrela, em direção às Penhas da Saúde para almoço no Restaurante Varanda da Estrela. Delicie-
se com a gastronomia regional num ambiente charmoso de chalé da montanha. Continuamos viagem até á Torre 
onde paramos para admirar as belezas naturais e brincar na neve. Em horário a combinar, regressamos por Sabugueiro, 
Seia e retomamos autoestrada até Torres Vedras. Fim dos nossos serviços.  

PREÇO POR PESSOA: 160€ SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

✓ Viagem de autocarro; 

✓ Almoço c/ bebidas no 1º e 2º dia; 

✓ Alojamento em meia-pensão no Hotel Lusitânia 4*; 

✓ Visita ao Museu do queijo de Peraboa; 

✓ Representante da agência; 

✓ Seguro de Viagem; 
 

Crianças até 5 anos: 50€* 
Crianças 6 aos 10 anos: 95€* 
Suplemento de quarto individual: 30€; 
Redução de cartão sénior CMTV: 2€; 
*(compartilhando quarto com 2 adultos) 

 
A Inscrição será efetuada mediante sinal de 50 €. O programa pode estar sujeito a possíveis alterações, devido a problemas 
climatéricos ou operativos. Grupo mínimo de 30 pessoas. Programa emitido em 13/01/2022 de acordo com as condições gerais.  

REQUISITOS DE VIAGEM 
 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Certificado de vacinação ou recuperação Covid ou teste 

negativo 

 

at... https://partiupelomundo.com/serra-da-freita/ . 
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