Aventura, Lazer e Turismo, Lda.

PASSEIO DE JIPE
Rota das Aldeias de Xisto da Serra da Lousã

(esta informação deverá ser do conhecimento de todos os participantes)
Programa 3h: Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de maior interesse
natural, humano e cultural da Serra da Lousã. Inclui visita às Aldeias do Xisto de Aigra Nova (sede do Eco-Museu
Tradições do Xisto), Aigra Velha e Talasnal, com passagem por locais de rara beleza, como soutos centenários,
Santo António da Neve e Neveiros Reais, etc. O programa pode incluir almoço em restaurante ou em ambiente de
aldeia.
Programa 6h: Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de maior interesse natural,
humano e cultural da Serra da Lousã. Inclui visita às Aldeias do Xisto de Aigra Nova (sede do Eco-Museu Tradições
do Xisto), Aigra Velha, Cerdeira, Candal e Talasnal, com passagem por locais de rara beleza, como soutos
centenários, Santo António da Neve e Neveiros Reais, etc. O programa pode incluir almoço em restaurante ou em
ambiente de aldeia, actividades práticas como o fabrico do queijo, broa, castanha pilada e mel.
Tipo de percurso: Circular. Extensão: cerca de 90km. Duração: 3/6h. Início e final do percurso: Góis ou
Lousã. Épocas recomendadas: Outono, Inverno e Primavera. Local de encontro: a combinar.
Preço:
Percurso de meio-dia da Serra da Lousã (preço por jipe de 4 lugares) …………………………………………………
€ 150
Percurso diário na Serra da Lousã (preço por jipe de 4 lugares) ….……………………………………………………..
€ 200
Outros passeios: Serra do Açor, Caramulo e Estrela.
Seguro incluído no preço final –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). Seguro de responsabilidade civil:
inclui cobertura de 50.000€ por sinistro (apólice 95/934311 – Liberty Seguros, SA). De acordo com DL 108/2002 de 16 de Abril.
INSCRIÇÃO: Para inscrição, bastar indicar um nome, a data de nascimento, nº telemóvel e enviar para a Trans Serrano até 5
dias antes, 50% de adiantamento p/ reserva - nib: 0035.0345.0000.6867.5301.1. Necessitamos da lista de nomes completos
dos participantes com as datas de nascimento por mail até 2 dias antes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à actividade, sem qualquer tipo de notificação, a
Trans Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da actividade.

Recomendações: Deve levar água e um pequeno farnel (almoço leve à base de sandes e fruta). Recomenda-se
vestuário e calçado adequado às condições climatéricas presentes em cada época do ano.
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Outros passeios Serra da Lousã, Caramulo e Estrela.
OPÇÕES DE REFEIÇÃO:

ALMOÇO NA ALDEIA (Aigra Nova). Entradas (queijo de cabra, broa de carne), sopa serrana, Chanfana com batata e
couve, bebidas, sobremesa regional, café e aguardente de mel. Não se trata de um restaurante, mas de um almoço em
ambiente de aldeia, em que os produtos utilizados na confecção da refeição são todos caseiros e produzidos localmente.
A refeição é cozinha e servida pela população em trajes típicos. É um evento único com a hospitalidade beirã, servido num
dos telheiros da aldeia, ou seja, ao ar livre, mas em espaço coberto. Preço por pessoa: € 17,5

ALMOÇO em restaurante no Talasnal: entradas, sopa, azeitona, broa, bebidas, sobremesa, café. Pratos: Bacalhau
assado no forno c/batata a murro ou Chanfana (18€ por pessoa) ou Cabrito assado no forno (20€ por pessoa)

ALMOÇO no restaurante Burgo: entradas regionais, javali com castanhas, sobremesas regionais, Vinho da casa, sumos
e água, Café. Preço 19€ por pessoa. Outros pratos: Bacalhau com migas e Espeto de Boi com arroz de feijão Cabrito
assado no forno Cabrito assado no forno (valor a orçamentar)
Churrasco na aldeia - 3 peças de carne por pessoa (entremeada, febra, bife), arroz de feijão, batata-frita, pão e broa,
sobremesa (fruta), vinho, cerveja, sumos e água, Café. Preço por pessoa 13,5€ - só se faz para um mínimo de 20
pessoas.
Porco na aldeia - mesa de Entradas (queijo/enchidos fritos), pá de porco assada no espeto, arroz de feijão, batata-frita,
pão e broa, sobremesas (doces), vinho, cerveja, sumos e água, Café. Preço por pessoa 17,5€ - só se faz para um
mínimo de 25 pessoas. Têm de usar as mesas do parque
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Para inscrição é necessário indicar um telemóvel de contacto e é obrigatório, para efeitos de seguro, o envio
prévio do nome completo dos participantes e data de nascimento.
966 217 787, 969 840 055, 961 787 772, 966 423 677, 235 778 938 (Tel/Fax),
mail: geral@transserrano.com
http://www.transserrano.com/
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Convívio único! Experiências inesquecíveis!
Paisagens, emoções e sabores do nosso Portugal! Profissionalismo da Trans Serrano

TRANS SERRANO
leva-o onde mais ninguém o leva!
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