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A Beira Litoral: 
entre a serra e 
o mar
A dicotomia entre a terra e o mar, o doce 
e o salgado, a fé e a saudade são os in-
gredientes perfeitos para este nosso per-
curso.

O itinerário Entre a Serra e Mar leva-nos 
a descobrir a Beira Litoral e a diferença 
entre as gentes da costa e da montanha, 
que, apesar de distantes, estão ao alcan-
ce de um olhar.

Ao longo de quatro dias visitamos a região 
de Aveiro, provamos o famoso doce dos 
ovos-moles e o salgado do peixe. Sentimos 
o medo dos bravos bacalhoeiros, que par-
tiam para o desconhecido e a saudade de 
quem ficava em terra e se virava para Deus, 
construindo poderosos mosteiros como 
consolo da ausência de alguém que viu 
partir num barco sem certezas de voltar.

DIA 1  Partida do Porto e/ou Lisboa > che-
gada a Aveiro
Partida do Porto e/ou Lisboa em local e 
horário a combinar. Chegada a Aveiro. Che-
ck-in no hotel.
A nossa viagem inicia-se em Aveiro, cida-
de flutuante repleta de tesouros Arte Nova. 
Conhecemos a cidade a bordo do molicei-
ro, barco outrora utilizado pelas gentes da 
laguna para a apanha do moliço. Visitamos 
a catedral. Saboreamos os famosos ovos-
-moles, antigo doce conventual do século 
XVI. Falamos do sal e do mercantel e ter-
minamos o dia com um jantar, degustando 
alguns dos pratos típicos da cidade.

DIA 2  Murtosa > Ílhavo 
O segundo dia é dedicado às gentes do 
mar, da laguna e às artes de marinhar. 
Visitamos a Antiga Fábrica das Conservas 
da Murtosa que, desde 1942, exporta para 
todo mundo uma das iguarias da região, as 
enguias de escabeche. Almoço em Ílhavo. 
Seguimos para o Museu Marítimo e fica-
mos a perceber a dureza da vida a bordo 
dos bacalhoeiros e a saudade de quem 
ficava em terra. Descobrimos, ainda, uma 
das mais antigas e importantes fábricas 
de porcelana e cristal em Portugal, a Vista 
Alegre. Fundada em 1824, é um símbolo 
mundial de requinte e charme. Regresso a 
Aveiro. Jantar.

DIA 3  Lorvão > Luso (Almoço) > Mata Na-
cional do Bussaco > Quinta de vinhos da 
Bairrada
Deixamos o mar e viramo-nos para a mis-
teriosa serra. 
Descobrimos o famoso Apocalipse de Lor-
vão, códice de 1188, e as histórias de Dona 
Teresa, filha de D. Sancho I, o Povoador, 
num dos mais antigos conventos de Por-
tugal, o convento de Lorvão. Almoçamos 
na vila do Luso. Depois rumamos a um 

dos mais românticos palácios de Portugal, 
o Palácio do Bussaco. Situado numa das 
matas mais deslumbrantes do país, este 
palácio e o Convento de Santa Cruz encer-
ram uma história de séculos e de mistérios. 
Na Bairrada, conhecemos a baga, peculiar 
casta que produz os vinhos espumantes 
que tradicionalmente acompanham o lei-
tão da Bairrada. E, porque depois da teoria 
é necessário a prática, encerramos o dia 
com uma prova de vinhos e com a degus-
tação do famoso leitão à Bairrada numa 
quinta da região. Regresso ao hotel.

DIA 4  Sever do Vouga > Arouca
No último dia viajamos no tempo até à Pré-
-história e visitamos o Dólmen 2 de Chão 
Redondo, em Sever do Vouga, onde respi-
ramos a alma dos nossos antepassados.
Ao visitarmos o Museu Municipal de Sever 
do Vouga ficamos a conhecer a identida-
de de uma região marcada pelo Rio Vouga. 
Almoço. Terminamos o dia num dos maio-
res conventos de Portugal, o Convento de 
Arouca, e conhecemos uma das Santas 
de Portugal, a benemérita Beata Mafal-
da. Uma última surpresa encerra o nosso 
dia: um concerto de órgão barroco que irá 
transportar-nos aos tempos de esplendor 
de convento de Arouca. Regresso ao hotel. 
Jantar.

DIA 5  Partida de Aveiro > chegada ao Por-
to e /ou Lisboa  
Check-out e partida de Aveiro rumo ao 
Porto e/ou Lisboa.

Vaso da Idade do Bron-
ze, Museu Municipal de 
Sever do Vouga.

750 (por pessoa, em quarto duplo)*

Todo o ano

· Acompanhamento por elemento da 
Neverending durante toda a viagem;
· 4 noites de alojamento em hotéis de 4* 
ou similar;
· 4 pequenos-almoços no hotel;
· 7 refeições em restaurantes com pratos 
típicos da região;
· Todas as visitas e entradas mencionadas 
no itinerário;
· Todos os impostos aplicáveis;
· Seguros de acidentes e de responsabili-
dade civil.

· Bebidas às refeições (excepto as mencio-
nadas como incluídas);
· Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
· Despesas de carácter particular designa-
das como extras.

*grupo mínimo de 22 pessoas


