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Programa 3h (meio dia): 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 a duas Aldeias do Xisto da Serra da Lousã e Trevim (ponto mais alto da Serra da
Lousã), passando por locais de rara beleza, como soutos centenários, bosques de
caducifólias e coníferas e miradouros de cortar a respiração.
Programa 6h (dia inteiro): 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 a quatro Aldeias do Xisto da Serra da Lousã, Trevim (ponto mais alto da Serra da
Lousã), Santo António da Neve e Neveiros Reais (antiga Real Fábrica do Gelo do séc.
XVIII) e vale da ribeira de Alge (onde dos locais da serra com mais veados e corços),
passando por locais de rara beleza, como soutos centenários, bosques de caducifólias
e coníferas e miradouros de cortar a respiração.
Consoante o percurso (meio dia ou dia inteiro) a organização definirá as Aldeias do Xisto
a visitar em cada programa, mas por norma são as seguintes: Gondramaz (Miranda do
Corvo), Aigra Nova (sede do Eco-Museu Tradições do Xisto) e Aigra Velha (Góis) e
Candal, Cerdeira ou Talasnal (Lousã). O programa pode incluir almoço.
Duração: 3-6h.
Ponto de encontro: variável, mas como exemplo, podemos definir às 9h30 no Castelo
da Lousã.
Coordenadas: 40°06'02.5"N 8°14'07.6"W

- Programa meio dia: 150€ por jipe.
- Programa dia inteiro: 185€ por jipe.
Temos um jipe com 8 lugares, pelo que o preço indicado em cima, pode ser
utilizado até uma lotação / grupo de 8 pessoas. Em caso de grupos, o 2º jipe e
restantes são sempre considerados 4 lugares por jipe.
Inclui seguros, viatura e motorista / guia. Existe a possibilidade de descontos de grupo.
Número mínimo de participantes: 2 pessoas. Oferta da reportagem fotográfica da
actividade.

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5
dias antes da actividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviado o comprovativo por e-mail (geral@transserrano.com). É
obrigatório o envio da lista de nomes completos e data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com)
até 2 dias antes.

Só disponível para grupos de 10 ou mais participantes e com reserva prévia do respetivo extra. Estas actividades só se realizam caso
as condições atmosféricas o permitam. Os preços apresentados são por pessoa.
 Atelier da broa e do queijo em Aldeia do Xisto: 17,5€ (existem outros programas com temáticas etnográficas)
Poderá encontrar mais programas no nosso site http://www.transserrano.com/, ou nas redes sociais:
Facebook - https://www.facebook.com/TransSerranoAventura/ou Instagram https://www.instagram.com/trans_serrano/
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 Almoço volante: 2 sandes, 1 croissant misto, 1 chocolate, fruta, água, sumo. Preço
por pessoa: 5€ (mínimo de 15 pagantes);
 Grelhada mista (ao ar livre): grelhada mista com entremeada, febra, bife e enchido.
Acompanhamento: arroz de feijão, salada e pão. Sobremesa (fruta). Bebidas: vinho,
sumo e água. Café. Preço por pessoa: 13,5€ (mínimo de 20 pagantes);
 Porco no espeto (ao ar livre): mesa de entradas (queijos, salgados, enchidos fritos
e patê), pá de porco assada no espeto, com arroz de feijão, salada e pão. Sobremesa
(doce). Bebidas: vinho, sumo e água. Café. Preço por pessoa: 18€ (mínimo de 20
pagantes);
 Almoço Manjar 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. Preço por pessoa: 17,5€;
 Almoço no restaurante Burgo: há várias ementas possíveis, mas sugerimos o menu
rapsódia com entradas regionais, vários pratos regionais, sobremesas regionais, Vinho
da casa, sumos e água, Café. Preço por pessoa: 25€.

 Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: 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: cobertura de
75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal).
 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
 A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso
prévio, desde que as condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem
em perigo a segurança dos participantes.
 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.
 Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de
Coimbra), no site www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA,
telefone 239 821690, email gera@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação On-line.Mais
informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .
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