Serra D´Aire
e Candeeiros
Iniciamos o nosso tour como pequenos exploradores,
numa das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, as Grutas
de Mira D’Aire descobertas em 1947 por habitantes
locais e inauguradas em 1974. Com uma extensão atual
que atinge os 11kms, os seus 600 metros visitáveis, conferem-lhes o lugar de maiores grutas turísticas de Portugal e
os quais oferecem uma viagem subterrânea única.
Partimos de seguida em direção ao Monumento
Natural das Pegadas de Dinossáurios no Parque Natural
das Serras de Aire e Candeeiros, onde podemos contatar diretamente com um registo fóssil do período jurássico com cerca de 175 milhões de anos e as pegadas
dos maiores dinossáurios que habitaram o planeta Terra
- os dinossáurios saurópodes, animais herbívoros, quadrúpedes, robustos, de cabeça pequena, com cauda e
pescoço compridos. Almoço.
Após o almoço viajamos até ao Alviela, onde encontraremos a Nascente dos Olhos d’Agua a mais importante nascente de Portugal, na orla do Maciço Calcário
Estremenho, tendo a sua á,gua origem na chuva que se
infiltra no Planalto de Santo António, sendo depois transportada até este local através de uma complexa rede
de galerias subterrâneas que estabelecem centenas de
grutas existentes na região. Visitamos ainda o Centro de
Ciência Viva do Alviela um espaço de ciência e tecnologia onde, das muitas experiências que oferece, permite
ao visitante “colocar-se na pele” de um morcego, viajar
pelo Maciço Calcário Estremenho ao longo de 175
milhões de anos e desvendar os percursos subterrâneos
de água em 3D.
Terminamos a nossa viagem no Ecomuseu Salinas de Rio
Maior, consideradas únicas no género a nível Nacional,
tendo sido classificadas como Imóvel de Interesse
Público desde dezembro de 1997. Encontram-se ainda
nos dias de hoje em exploração, enquadradas numa
pequena aldeia de ruas de pedra e casas de madeira,
onde podemos encontrar uma oferta de lojas de artesanato e produtos locais. Tempo livre para compras e
visita. Regresso.
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Alviela
Realiza-se de Terça a Domingo
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada nas Grutas de Mira d’Aire, Pedreira do
Galinha e Centro de Ciência Viva do Alviela.
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Não inclui:
Almoço (opcional c/suplemento)
Despesas pessoais.

125€*
100€*
87€*
80€*
75€*
71€*

Grutas, Mira D´ Aire

*preço por pessoa.

Grátis até aos 3 anos.
50% dos 4 aos 10 anos.
Snack Box (lanche) opcional, 5€ por pessoa.
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para
outros locais consulte-nos.
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