
 

 

 

 

 

 

 

To feel is to love 
To Feel Historic Arouca 

Preço do programa em quarto duplo – 290€ 

Preço do programa, em época alta, em quarto duplo –  320€ 

 

Inclui: 

 2 noites em quarto duplo, no Hotel As Américas – Art Nouveau & Design, em 
 regime de alojamento e pequeno-almoço, buffet, servido na sala Arte Nova 

 Porto e Ovos-moles de boas vindas, servido no lobby do Hotel 

 Estacionamento e wifi gratuitos 

 Passeio de barco Moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro (se as condições 
 meteorológicas não o permitirem: visita ao Aliança Underground Museum, em 
 Sangalhos) 

 Tour “Sentir Arouca Histórica”**, composto por: 
 Visita acompanhada ao Arouca Geopark, com destaque para a Casa das Pedras 
 Parideiras, Frecha da Mizarela e Detrelo da Malhada 
 Subida ao Radar Meteorológico de Arouca 
 Visita guiada ao Museu e Convento de Arouca 
 Degustação de Doces Conventuais de Arouca 
 

 
Observações: 

 ** Tour “Sentir Arouca Histórica”: transporte, guia e almoço incluídos 

 Programa válido até Dezembro 2017, mediante disponibilidade 

 Época alta de 1 de Junho a 15 Setembro + Páscoa (12 a 16 Abril) 

 Não acumulável com outras promoções, programas ou descontos 

 Inclui todas as taxas em vigor 
 

Hotel As Américas 

Rua Engº. Von Hafe, 20 

3800-176 Aveiro, Portugal 

http://www.hotelasamericas.com/


 

 

 

 

 

 

 

To feel is to love 
To Feel Natural Arouca 

Preço do programa em quarto duplo – 290€ 

Preço do programa, em época alta, em quarto duplo –  320€ 

 

Inclui: 

 2 noites em quarto duplo, no Hotel As Américas – Art Nouveau & Design, em 
 regime de alojamento e pequeno-almoço, buffet, servido na sala Arte Nova 

 Porto e Ovos-moles de boas vindas, servido no lobby do Hotel 

 Estacionamento e wifi gratuitos 

 Passeio de barco Moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro (se as condições 
 meteorológicas não o permitirem: visita ao Aliança Underground Museum, em 
 Sangalhos) 

 Tour “Sentir Arouca Natural”**, composto por: 
 Passeio pelos famosos passadiços do Paiva 
 Visita acompanhada ao Geoparque de Arouca, com destaque para a Casa das 
 Pedras Parideiras, Frecha da Mizarela e Detrelo da Malhada 
 Subida ao Radar Meteorológico de Arouca 
 

 
Observações: 

 ** Tour “Sentir Arouca Natural”: transporte, guia e almoço incluídos 

 Programa válido até Dezembro 2017, mediante disponibilidade 

 Época alta de 1 de Junho a 15 Setembro + Páscoa (12 a 16 Abril) 

 Não acumulável com outras promoções, programas ou descontos 

 Inclui todas as taxas em vigor 
 

Hotel As Américas 

Rua Engº. Von Hafe, 20 

3800-176 Aveiro, Portugal 

http://www.hotelasamericas.com/


 

 

 

 

 

 

 

To feel is to love 
To Feel Bairrada 

Preço do programa em quarto duplo – 280€ 

Preço do programa, em época alta, em quarto duplo –  310€ 

 

Inclui: 

 2 noites em quarto duplo, no Hotel As Américas – Art Nouveau & Design, em 
 regime de alojamento e pequeno-almoço, buffet, servido na sala Arte Nova 

 Porto e Ovos-moles de boas vindas, servido no lobby do Hotel 

 Estacionamento e wifi gratuitos 

 Passeio de barco Moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro (se as condições 
 meteorológicas não o permitirem: visita ao Museu da Vista Alegre) 

 Tour “Sentir Bairrada”**, composto por: 
 Visita guiada ao Aliança Underground Museum 
 Visita guiada à Quinta do Campolargo 
 Visita guiada à adega da Quinta do Encontro 
 Passeio pela Curia com paragem na Rota da Bairrada 
 

 
Observações: 

 ** Tour “Sentir Bairrada”: transporte, guia e almoço incluídos 

 Programa válido até Dezembro 2017, mediante disponibilidade 

 Época alta de 1 de Junho a 15 Setembro + Páscoa (12 a 16 Abril) 

 Não acumulável com outras promoções, programas ou descontos 

 Inclui todas as taxas em vigor 
 

Hotel As Américas 

Rua Engº. Von Hafe, 20 

3800-176 Aveiro, Portugal 

 

http://www.hotelasamericas.com/


 

 

 

 

 

 

 

To feel is to love 
To Feel Bussaco 

Preço do programa em quarto duplo – 285€ 

Preço do programa, em época alta, em quarto duplo –  315€ 

 

Inclui: 

 2 noites em quarto duplo, no Hotel As Américas – Art Nouveau & Design, em 
 regime de alojamento e pequeno-almoço, buffet, servido na sala Arte Nova 

 Porto e Ovos-moles de boas vindas, servido no lobby do Hotel 

 Estacionamento e wifi gratuitos 

 Passeio de barco Moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro (se as condições 
 meteorológicas não o permitirem: visita ao Museu da Vista Alegre) 

 Tour “Sentir Bussaco”**, composto por: 
 Visita guiada à Mata Nacional do Bussaco 
 Passagem pela vila do Luso e paragem na Fonte de S.João 
 Visita guiada ao Aliança Undergound Museum 
 

 
Observações: 

 ** Tour “Sentir Bussaco”: transporte, guia e almoço incluídos 

 Programa válido até Dezembro 2017, mediante disponibilidade 

 Época alta de 1 de Junho a 15 Setembro + Páscoa (12 a 16 Abril) 

 Não acumulável com outras promoções, programas ou descontos 

 Inclui todas as taxas em vigor 
 

Hotel As Américas 

Rua Engº. Von Hafe, 20 

3800-176 Aveiro, Portugal 

 

http://www.hotelasamericas.com/

