Aventura, Lazer e Turismo, Lda.

PASSEIOS DE JIPE

Serra do Açor

(esta informação deverá ser do conhecimento de todos os participantes)
Descrição: Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de maior interesse natural, humano e
cultural da serra do Açor: Mata da Margaraça, Fraga da Pena, Benfeita, Piódão, S. Pedro do Açor, Estrada Real, etc. O
programa pode incluir ainda o almoço em restaurante e artesanato ao vivo. Itinerários: com início em Arganil, passagem por
Sra. Montalto, Luadas, Pardieiros, Fraga da Pena, Benfeita, Mata da Margaraça, Serra do Açor, Piódão, Santuário Sra. Preces.
Tipo de percurso: Circular
Extensão: cerca de 100km
Duração: 6h
Início e final do percurso: Arganil
Épocas recomendadas: Outono, Inverno e Primavera.
Local de encontro: 9h – Hotel de Arganil
Preços: Percurso de um dia da Serra do Açor (preço por jipe de 4 lugares) - € 220
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.

Outros passeios Serra da Lousã, Caramulo e Estrela.
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.
Acessos: O acesso via Lisboa ou Porto pela A1. Sair em Coimbra Norte e continuar pelo IP3 em direcção a Viseu/Guarda.
Logo depois de passar por Penacova, sair em Raiva, onde tem uma placa que diz IC6 Arganil e Covilhã. Seguir a IC6 que a
certa altura se transforma na N17. Uns km há frente encontram uma rotunda e seguem Arganil. Quando chegarem à rotunda
do repuxo, virar à esquerda e logo na 1ª direita.
OPÇÕES DE REFEIÇÃO:

ALMOÇO NA ALDEIA (Benfeita). Entradas (bucho, peixinhos da horta, queijo), sopa serrana, grelhados de porco
caseiros, com batata e salada, bebidas, sobremesa regional, café e aguardente. Preço por pessoa: € 13,5 (mínimo de 8
pessoas)
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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/
Aos preços acresce IVA
RNAAT nº 24/2003
RNAVT nº 3925/2013
Empresa fundadora da APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e
Eventos

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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