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Serra 
da Estrela: 
lugares com 
história
Conta a lenda que “todas as noites um 
pastor do alto da serra conversava com 
uma Estrela, a mais bela de todas...” e é 
nas alturas da Serra Estrela que encontra-
mos lugares únicos, habitados por gente 
que nos recebe de braços abertos. Monu-
mentos e sítios que testemunham antigas 
histórias e paisagens de cortar a respira-
ção. Estranhos penedos, aldeias perdidas, 
lugares de pastores, antigas rotas e sítios 
cuja memória o tempo apagou. 

Acompanhe-nos e inebrie-se com a mais 
alta serra de Portugal continental.

DIA 1  Partida do Porto e chegada a Viseu  
ou acolhimento em Viseu 
Partida do Porto em local e horário a com-
binar ou acolhimento em Viseu em local 
e horário a combinar. Check-in no hotel. 
Jantar.

DIA 2  Viseu > Linhares da Beira > Valhe-
lhas (almoço) > Centum Cellas, Belmonte 
> Viseu  
Partimos de Viseu até às faldas da Serra 
da Estrela para conhecer a acolhedora e 
histórica aldeia de Linhares da Beira. Visi-
tamos o imponente castelo que, desde os 
tempos de D. Sancho I, guarda todo este 
território. Percorremos ruas repletas de 
histórias, conhecemos a Casa do Judeu e 
a antiga Hospedaria e ouvimos a Lenda de 
D.ª Lôpa, que percorria as ruas angariando 
almas para o Diabo. Atravessamos a Serra 
da Estrela e admiramos paisagens des-
lumbrantes. Paramos para almoço na tí-
pica aldeia de Valhelhas. Seguimos depois 
para Colmeal da Torre, em Belmonte, para 
conhecermos as ruínas de Centum Cellas, 
um dos mais imponentes e enigmáticos 
sítios da época romana de Portugal. Re-
gresso a Viseu. Jantar.

DIA 3  Centro Histórico de Viseu > Almoço 
> Partida 
A nossa escapada despede-se com uma 
visita ao centro histórico de Viseu, uma ci-
dade com 2500 anos de história. Iniciamos 
a nossa visita frente à Catedral de Santa 
Maria e percorremos ruas e ruelas. Fala-
mos dos antigos vissaiegi, de gente des-
temida, de judeus e artistas, pois Viseu é 
a terra de míticos guerreiros como Viriato, 
de eloquentes reis, como D. Duarte, e de 
famosos pintores, como Vasco Fernandes. 
Check-out do hotel. Almoço. Partida.

Queijo da Serra da 
Estrela, feito à base 
de  leite de ovelha, 
com denominação de 
origem controlada, 
cuja origem remonta, 
provavelmente, ao 
séc. XII.

340 (por pessoa, em quarto duplo)*

Todo o ano

· Acompanhamento por elemento da 
Neverending durante toda a viagem;
· 2 noites de alojamento em hotel de 4* ou 
similar;
· 2  pequenos-almoços no hotel;
· 4  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 15 pessoas


