TRADIÇÕES MARINHEIRAS

Fotografia cedida por Ricardo Resende

Todo o Ano

TURISMO FAMILIAR • 2 DIAS • 1 NOITE
Preço por pessoa em quarto duplo:
Suplemento de quarto individual 20,00€

74

Desde

€

Região povoada desde os tempos do período Neolítico, é nas atividades ligadas ao mar que Figueira da Foz e Aveiro se referenciam.
As mais antigas e conhecidas, assentam na produção de sal e no comércio naval, não fosse esta uma região de tradição marítima.
Uma passagem por Ílhavo para visita ao Museu da Vista Alegre, numa terra de arrais, marinheiros e capitães, que construiu uma
grande parte da sua História em torno da “Faina Maior”, a captura do Bacalhau nos gélidos e duros mares da Terranova e da
Gronelândia que, durante séculos, moldou e molda ainda, o caráter heroico dos pescadores ilhavenses. Embarque nesta epopeia
numa passagem pelo seu Museu Marítimo e visita ao Aquário dos Bacalhaus para delícia dos mais novos.
Também a Ria de Aveiro está aqui representada com as suas fainas agromarítimas, num aperitivo para um delicioso passeio de
moliceiro onde os ovos-moles não serão esquecidos, com uma visita e experimentação na Oficina do Doce.
Também as delícias que o mar nos dá estão sugeridas neste programa, sem esquecer o Rei das mesas portuguesas: o bacalhau.
Para fechar um fantástico passeio pela Serra da Boa Viagem com paragem no Cabo Mondego.

INCLUI
• Organização do Roteiro • Alojamento APA no hotel Afonso V *** em Aveiro, ou similar • Visita ao Museu da Vista Alegre • Visita ao
Museu Marítimo de Ílhavo e ao Aquário dos Bacalhaus • Passeio de moliceiro pela Ria de Aveiro com degustação de ovos-moles
• Visita à Oficina do Doce, podendo experimentar a sua arte como doceiros • Visita ao Núcleo Museológico do Sal com a degustação
Chocolate ao Sal • Seguro de viagem • Sugestão de atividade para a tarde do primeiro dia • Sugestão de restaurantes e menus.
NÃO INCLUI
• Transporte • Refeições • Acompanhamento.

RESERVAS:

T. 910 839 423
geral@pontoporponto.eu

Available & Incredible Unipessoal, Lda.
Rua Cidade de Espinho, n. 3 - R/C,
5000-611 Vila Real, Portugal
RNAVT n. 6738
Telf.: +351 259 347 340
www.pontoporponto.eu

