PROGRAMA ETNOGRÁFICO

ROTA CABRA, DA CHANFANA E DO QUEIJO
Passeio pelo concelho de Arganil onde se visita uma exploração artesanal de leite e queijo de
cabra, um projecto familiar agro-alimentar de caprinicultura e agricultura biológica, num local
maravilhoso nas margens do rio Alva. Apresentação da queijaria e atelier de fabrico de queijo de
cabra e ovelha – os queijos confeccionados farão parte do lanche.
Almoço em espaço particular, com entradas (queijo caseiro e enchidos), sopa serrana, chanfana
cozida em forno de lenha, tigelada, café e aguardente de mel. Os produtos deste almoço são todos
caseiros e a refeição feita de propósito para o grupo. A Chanfana é o prato tradicional da região e foi
vencedora do concurso das maravilhas gastronómicas de Portugal em 2011.
Da parte da tarde iremos conhecer o capril e o ovil nas margens do rio Alva e fazer um passeio com
o rebanho da quinta pelos bosques vizinhos, com o nosso pastor.
No final do programa iremos fazer um lanche com os queijinhos feitos da parte da manhã e com
degustação de produtos da quinta, como mel, compotas, doces e filhoses.
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PVP
28€/por pessoa. Inclui: almoço, guia e animação do programa. O almoço é chanfana (Cabra assada no forno de lenha) – qualquer pedido
de ementa especial deve ser feito com antecedência). Inclui lanche. Só se realiza com mínimo de 30 paxs. Descontos: Crianças até 6 anos
– gratuito. Jovens entre 7 e 12 anos – 50%. Mais de 13 anos – preço normal. Desconto de grupo – pedir orçamento à medida. Também é
possível organizar com autocarro e alojamento.

INSCRIÇÃO
Para efectivar a inscrição, basta indicar um nome, contacto telemóvel e enviar comprovativo para a Trans Serrano até 5 dias antes de 50%
de adiantamento da reserva, para o IBAN - PT50004534534027764108953. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e data de
nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com).

OUTRAS CONDIÇÕES
Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: inclui cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas
de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: inclui cobertura de 75.000€ por
sinistro (apólice 95/934311, Liberty Seguros, SA).
Valores com IVA à taxa em vigor.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano
reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Suplemento de alojamento em Arganil, Góis ou Lousã – residencial, hotel ou turismo rural – desde 20€/pax (em quarto duplo ou casal),
com pequeno-almoço.
Convívio único! Experiências inesquecíveis! Paisagens, emoções e sabores do nosso Portugal! Profissionalismo da Trans Serrano!

Actividades CARBONO ZERO
Uma parte das nossas receitas reverte a favor da reflorestação da Serra da Lousã.

Actividades RESPONSABILIDADE SOCIAL
Uma parte das nossas receitas reverte a favor de uma instituição de cariz social da Região Centro.
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