
 

 

Coimbra, Cruzeiro no Mondego 
e Aldeia de Xisto de Piódão 
1 Dia de Viagem 

Partida programada:  12 setembro 2021 (domingo) 

Venha conhecer o Rio Mondego e desfrutar de uma visão única sobre 

Coimbra. uma viagem agradável num espaço exclusivo, com 

sensivelmente uma hora, através de um percurso ao longo do rio. 

Piódão, no concelho de Arganil, é considerada uma das mais bonitas 

do País, classificada como "Aldeia Histórica de Portugal". 

Porto - Partida às 08h00. Viagem até Coimbra, tempo livre para visitar 
a cidade. Em horário a combinar, partida para o Cais, para Cruzeiro no 
Mondego de aproximadamente uma hora. O maior de todos os rios que têm o seu 
curso inteiramente em Portugal., o Mondego nasce na Serra da Estrela e tem a sua foz 
no Oceano Atlântico, junto à cidade da Figueira da Foz. É o rio que banha a 
cidade de Coimbra, sendo o mais cantado na poesia e cancioneiro 
português.  

 
Aprecie pontos cruciais da cidade através do Rio Mondego: 
Ponte Santa Clara; Universidade de Coimbra; Estação de Caminho de Ferro; 
Ponte Açude; Convento de Santa Clara; Praça da Canção (Queimódromo); 
Ponte Pedro e Inês (pedonal); Pavilhão de Portugal; Ponte Rainha Santa; Lapa 
dos Esteios 

 

Almoço Buffet no Hotel D. Luís.  
Creme de cenoura; Tranche de Pescada com molho de salsa, puré de cenoura e brócolos; Perna de Porco 
assada no forno com batata assada e legumes salteados; Salada de Frutas; Bebidas da Casa (café e 
digestivos, não incluídos). 
 
De tarde, visita a Piódão, a aldeia de xisto que remonta até aos finais do século XIX. Após a visita, regresso ao Porto 
com uma paragem, em área de serviço. 

 

Preço por pessoa: € 61,00 
Inclui:  
Viagem em autocarro de turismo, visita mencionada, almoço Buffet, Cruzeiro no Rio Mondego, assistência por 
um delegado da organização. 
 
Não Inclui:  
Todo e qualquer serviço que não esteja mencionado como incluído. 
 
Partida sujeita a mínimo de 25 participantes. 

 

Informações e reservas: 
Tel. 222 087 520 
Rua Formosa, 325 – 1º - Porto | E-mail: geral@abfamiliar.pt 

                       Rnavt 1766 
 


