
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.

DescriçãoDescrição

Duração: 3-6h.
Ponto de encontro: variável, mas como exemplo, podemos definir às 9h30 no Castelo da Lousã.
Coordenadas: https://goo.gl/maps/LhkG8ikp13Li7BnW7

excelência 19 PME líder'22

Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Passeio de JipePasseio de Jipe
Serra da LousãSerra da Lousã

- Programa meio dia: 160€ por jipe.
- Programa dia inteiro: 190€ por jipe.
Inclui seguros, viatura e motorista / guia. 
Número mínimo de participantes: 2 pessoas.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade.

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. 

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, enviando o comprovativo por e-mail. 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.

Almoço volante: 2 sandes, 1 croissant misto, 1 chocolate, fruta, água, sumo. Preço por pessoa: 6,5€ (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: 20€ (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: 25€ (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 da avó 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: 22,5€;

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: 28,5€.

Atelier da broa e do queijo em
Aldeia do Xisto: 17,5€

(existem outros programas
com temáticas etnográficas)

Só disponível para grupos de 10 ou
mais participantes e com reserva

prévia do respetivo extra. Os
preços apresentados são por

pessoa.

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

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 geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação On-line. Mais informações no
portal do consumidor www.consumidor.pt .

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Bairro S. Paulo, 2 - 3330-304 Góis | NIF: 504 600 478
Tel: 235 778 938 | 966 217 787 | 961 787 772
geral@transserrano.com
www.transserrano.com | www.idadedeouro.pt
RNAAT24 | RNAVT3925

Chamada para a rede fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional
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Program 3h (half day): Guided tour in off-road vehicle with driver / guide through the places of greatest natural, human and cultural
interest of the Serra da Lousã. It includes a visit to two Schist Villages of Lousã Mountain and Trevim (the highest point of Lousã

Mountain), passing through places of rare beauty, such as century-old chestnut groves, deciduous and coniferous woods and
breathtaking viewpoints.

 
6h Program (full day): Guided tour in an off-road vehicle with driver/guide through the most interesting natural, human and cultural

sites of the Lousã mountain range. It includes a visit to four Schist Villages of Lousã mountain, Trevim (the highest point of Lousã
mountain), Santo António da Neve and Neveiros Reais (former Royal Ice Factory of the 18th century) and the valley of Ribeira de Alge
(one of the places in the mountain with more deer and roe deer), passing through places of rare beauty, such as centenary chestnut

groves, deciduous and coniferous woods and breathtaking viewpoints.
 

Depending on the route (half day or full day) the organization will define the Schist Villages to be visited in each program, but they are
usually the following Gondramaz (Miranda do Corvo), Aigra Nova (headquarters of the Tradições do Xisto Eco-Museum) and Aigra Velha

(Góis) and Candal, Cerdeira or Talasnal (Lousã). The program may include lunch.

DescriptionDescription

Duration: 3-6h.
Meeting point: variable, but as an example, we can set it at 9:30 am at Castelo da Lousã.
Coordinates: https://goo.gl/maps/LhkG8ikp13Li7BnW7

excelência 19 PME líder'22

Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Jeep TourJeep Tour
Serra da LousãSerra da Lousã

- Half day program: 160€ per jeep.
- Full day program: 190€ per jeep.
Includes insurance, car and driver / guide. 
Minimum number of participants: 2 people.
Offer of photographic report of the activity.

We have a jeep with 8 seats, so the price
indicated above can be used up to a capacity /

group of 8 people. In case of groups, the 2nd
and remaining jeep are always considered 4

seats per jeep.

To make the registration, simply indicate a name and a cell phone contact. A down payment of 50% of the reservation must be made until 5 days
before the activity, to IBAN PT50004534027764108953, sending the proof by e-mail. It is mandatory to send the list of full names and date of birth

of all participants by email (geral@transserrano.com) until 2 days before.

Mobile lunch: 2 sandwiches, 1 mixed croissant, 1 chocolate, fruit, water, juice. Price per person: 6,5€ (minimum of 15 payers);
Mixed grill (open air): mixed grill with entremeada, beef, steak and sausage. Accompaniment: bean rice, salad and bread. Dessert (fruit).

Beverages: wine, juice and water. Coffee. Price per person: 20 euros (minimum 20 paying guests);
Pork on a spit (open air): starter table (cheeses, salty snacks, fried sausages and pâté), spit-roasted pork shoulder, with bean rice, salad and

bread. Dessert (sweet). Drinks: wine, juice and water. Coffee. Price per person: 25€ (minimum of 20 paying);
Lunch Manjar na Aldeia (Aigra Nova): Starters (goat cheese, meat bread), mountain soup, Chanfana with potatoes and cabbage, drinks,

regional dessert, grandma's coffee and honey brandy. This is not a restaurant, but a lunch in a village environment, where the products used in the
confection of the meal are all homemade and produced locally. Price per person: 22,5€;

Lunch at the Burgo restaurant: there are several possible menus, but we suggest the rhapsody menu with regional starters, several regional
dishes, regional desserts, house wine, juices and water, coffee. Price per person: 28,5€.

Bread and cheese workshop
in Schist Village: 17,5€ (there

are other programs with
ethnographic themes)

Only available for groups of 10 or
more participants and with prior

reservation of the respective extra.
The prices shown are per person.
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Call for national landline network Call for national mobile network Call for national mobile network

Insurance is included to the final price: a) personal accident insurance - includes death's coverage or permanent disability -
20.000€ and treatment costs - 3.500€ (insurance policy 202126631, Allianz Portugal); b) civil liability insurance - includes
75.000€ coverage per incident (insurance policy 203249524, Allianz Portugal).
Add to the presented prices the current legal IVA Tax.
Trans Serrano may cancel or change the activity if the weather, fitness of the participants or other conditions put in danger the safety
of the group.
If, without any notification, the group does not appear or, in case of cancellation, 24 hours before the activity, Trans Serrano reserves
the right to withhold or demand payment of 50% of the activity price.
In the event of a dispute, the consumer can use the CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), on
the website www.centrodearbitragemdecoimbra.com, head office at Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA, phone
number +351 239 821 690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com or or directly at the Online Complaint Book.More
information on the consumer portal www.consumidor.gov.pt. 
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