
SEGUNDO DIA 
M a n h ã : Visita ao JARDIM BOTÂNICO DE 
MONTANHA e Percurso pela ROTA DAS IGREJAS
Sugestão de Almoço: Costeletas de Borrego

Tarde:  Visita ao MONUMENTO DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO (Vista sobre a cidade) e 
Percurso pela ROTA DAS JUDIARIAS.
Sugestão: Visite um dos bares da cidade 

TERCEIRO DIA 
Manhã: Visita Guiada ao CENTRO HISTÓRICO, com 
passagem pelas obras de ARTE URBANA, 
seguida de Visita ao MUSEU DA COVILHÃ
Sugestão de Almoço: Chanfana 
Tarde: Visita ao MUSEU DE ARTE SACRA, Passeio 
pela PONTE DA CARPINTEIRA e 
Visita ao NEW HAND LAB
Sugestão de jantar: Tábua de Enchidos e Queijos da Região  

QUARTO DIA 
Manhã: Visita ao MUSEU DO QUEIJO e ao CENTRO 
INTERPRETATIVO DA CEREJA (confirmar previamente se 
está aberto) 
Sugestão de Almoço: Panela no Forno
Tarde:  Visita à GALERIA ANTÓNIO LOPES e 
ao MUSEU DOS LANIFÍCIOS 

Pedra do Urso

Miradouro Varanda dos Carqueijais

Sugestão para Jantar: Pastel de molho 

PRIMEIRO DIA 
Manhã: PASSEIO PEDESTRE NA SERRA DA ESTRELA
PR14 CVL - ROTA DA VARANDA DOS PASTORES
[Sugerimos ida ao Miradouro dos Piornos]

Percurso Pedestre 
Duração: 3 horas 
Distância: 12 Km 

Este percurso decorre sobre o planalto adjacente às 
Penhas da Saúde e constitui uma ótima maneira de 
facilmente nos introduzirmos à realidade da Serra da 
Estrela.
Com dificuldade média, e de forma circular, este 
trajeto destina-se à compreensão das dinâmicas 
naturais e sociais dos pastos de altitude, este passeio 
decorre sobre um universo que nos deixa bem 
marcadas as duas grandes forças modeladoras da 
paisagem contemporânea da Serra, por um lado os 
fenómenos naturais (glaciação, fenómenos peri 
glaciários, e restantes elementos, bem como a fauna e 
flora), e o não menos natural fenómeno humano 
(desde logo a pastorícia, mas também a vida rural e 
industrial dos vales ou até as modernas dinâmicas de 
saúde, lazer e turismo das Penhas). Percorrendo o 
planalto do Alto da Pedrice e explorando as evidências 
pastoris por aqui presentes, como malhadas, abrigos, 
entre outras, irá também conhecer algumas das vistas 
e fenómenos geo-morfologicos, mais impressionantes 
do concelho da Covilhã.
Durante o percurso encontra como pontos de 
interesse a Barragem do Viriato, a Ribeira da Água Fria 
ou ainda a Malhada do Prior.

Sugestão de Almoço: arroz de zimbro

Tarde: A caminho da Covilhã, faça uma PARAGEM 
PARA VISITAR estes dois locais de interesse:
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