passeio à serra da estrela

Fotografia cedida por CM Manteigas

Todo o Ano

TURISMO FAMILIAR • 3 DIAS • 2 NOITES Desde
Preço por pessoa em quarto duplo:
Suplemento de quarto individual 89,00€

€

130

Julga-se que corresponda à elevação a que os tratadistas romanos da Antiguidade chamavam de Montes Hermínios (Herminius
Mons) ou “Montes de Hermes”.
Esta região terá sido o berço do guerreiro lusitano Viriato.
Seu nome moderno, Serra da Estrela, deduz-se de uma rocha que superior a todas, termina no modo como a rocha pinta as
estrelas.
Habitada por pequenas e muito antigas comunidades sobreviviam à base da caça e da recoleção, a recolha de bolota e outros
frutos e também da pastorícia migratória. Esta última sugere que estes “pastores” passariam os meses quentes nos pastos altos
da Serra da Estrela e o inverno nas cotas menos elevadas dos vales dos rios. É a chamada transumância.
Classificada como Parque Natural há algumas décadas, foi recentemente incluída nos Geoparks Mundiais da Unesco.
Um passeio por uma paisagem de cortar a respiração salpicada de rebanhos que continuam a povoar a Serra e a produzir leite
para fazer o famoso Queijo da Serra, assim como a lã para as rejuvenescidas fábricas de burel e alguns artesãos de cobertores de
papa, tem no Museu de Lanifícios da Covilhã retratada toda a história de um povo.
A mesa chega até nós cheia de sabores e segredos ancestrais, onde o pão e o queijo são reis.
Para os mais novos é um desfilar de emoções.
INCLUI
• Organização do Roteiro • Alojamento APA na Quinta de Crestelo****, ou similar • Alojamento APA no TRYP Covilha Dona María
Hotel****, ou similar • Visita ao Museu do Brinquedo • Visita ao Museu do Pão • Visita ao Centro de Interpretação da Serra da
Estrela • Visita à Burel Factory • Visita ao Museu de Lanifícios da Covilhã • Visita ao Museu do Queijo com degustação • Seguro
de Viagem • Sugestões de restaurantes e menus.
NÃO INCLUI
• Transporte • 4 Refeições • Acompanhamento.

RESERVAS:

T. 910 839 423
geral@pontoporponto.eu
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