
Partimos em direção a uma das mais encantadoras cidades 
nacionais, conhecida como a “Veneza Portuguesa”. Fazemos 
uma primeira paragem para visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo que testemunha a forte ligação dos ílhavos ao mar e à 
Ria de Aveiro, assim como a pesca do bacalhau nos mares da 
Terra Nova e Gronelândia, as fainas da Ria e a diáspora dos 
Ílhavos ao longo do litoral português. Seguimos rumo à cidade 
de Aveiro onde encontraremos o antigo convento domini-
cano feminino onde viveu Santa Joana Princesa. Continuamos 
a nossa visita através dos doces sabores dos ovos moles de 
Aveiro, conhecendo um pouco desta iguaria e a arte do seu 
fabrico. Almoço.
Após o almoço iremos apreciar a arquitetura da cidade ao 
longo dos seus canais a bordo de um dos famosos moliceiros. 
De regresso ao mar, visitaremos o Navio Museu Santo André 
que fez parte da frota portuguesa do bacalhau que pretende 
mostrar como foram as pescarias do arrasto do bacalhau.
Terminaremos o nosso tour com um agradável passeio pela 
praia da Costa Nova e os seus coloridos “Palheiros”, antigos 
armazéns para guardar as alfaias da atividade piscatória 
pintados com riscas coloridas e que atualmente são residên- 
cias balneares. Regresso.

Navio Museu Santo André

Moliceiros

Museu Marítimo de Ílhavo

22 3 4 5 6 7

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.

Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada no Museu Marítimo de Ílhavo, Museu de 
Aveiro, Visita a Fábrica com fabrico e degus-
tação de Ovos Moles, Passeio de Moliceiro e 
Navio Museu Stº André.

Não inclui:
Almoço. Despesas pessoais.
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Um dia em
 Aveiro

170€*
140€*
120€*
110€*
100€*

90€* *preço por pessoa.

Museu de Aveiro

os Costa Nova


