A nossa sugestão para uma estadia na Quinta das Lágrimas
36 horas em Coimbra

Cheguem à Quinta das Lágrimas e descansem da viagem para Coimbra no conforto do vosso quarto ou
visitem o Bamboo Garden Spa para uma massagem relaxante.

Dia 1
19 h

Saboreiem um aperitivo no Bar Arcadas e peçam ao nosso Sommelier para mostrar a cave de vinhos
onde guardamos preciosos néctares da nossa região e de Portugal.

20 h

Jantem no Arcadas, considerado pela “Le Liste” como um dos 500 melhores restaurants do Mundo, e provem
os pratos criados pelo Chef Vitor Dias com os melhores produtos locais, alguns deles produzidos na
Quinta das Lágrimas (ervas frescas, frutas, vegetais). Se a mesa do “Restaurante mais pequeno do
Mundo” estiver disponível sugerimos que experimentem jantar nesse recanto romântico.

22:30 h

Vão passear pelo jardim junto ao palácio, guiados pelas luzes que iluminam as árvores centenárias.
Regressem depois para relaxar entre conversa e um copo de vinho do Porto na biblioteca ou numa
das imponentes salas do palácio.

Dia 2
9 h

Saboreiem o pequeno-almoço com vista para o jardim, ou no exterior se o tempo permitir. Repitam o
passeio pelo jardim subindo até à Fonte das Lágrimas, onde Inês de Castro chorou pela última vez.

10:30 h

Saiam do hotel em direção ao centro de Coimbra, visitando no caminho o mosteiro medieval de Santa
Clara-a-Velha, situado a apenas 300 metros do portão da Quinta das Lágrimas.

11:30 h

Cruzem o rio Mondego e deslumbrem-se com a vista desta cidade com 1000 anos de história. Passeiem
ao longo da Rua Ferreira Borges e virem à esquerda nas escadinhas de São Tiago para chegar à Praça
do Comércio. Perdam-se nas ruas labirínticas da “Baixinha”, descobrindo o comércio local e
petisquem num dos muitos pequenos restaurantes tradicionais.

13:30 h

Dirijam-se à Praça 8 de Maio e ao Mosteiro de Santa Cruz, onde o primeiro Rei de Portugal está
sepultado. Depois de visitarem a igreja, tomem café no famoso Café Santa Cruz, situado paredes meias
com o monumento.
Dobrem a esquina da Câmara Municipal e subam até ao Mercado Municipal, aproveitando para conhecer
os produtos alimentares locais. Subam para a cidade alta no elevador que fica junto ao Mercado. A
pouco mais de 100 metros fica o Museu Nacional de Machado de Castro, um tesouro da cidade e “casa”
da melhor coleção de arte religiosa de Portugal. O museu ocupa o antigo palácio do Bispo de Coimbra
e tem uma nova ala desenhada pelo famoso arquiteto Gonçalo Byrne, que também criou o edifício do
Spa da Quinta das Lágrimas. Não percam as ruínas do Fórum Romano que se situam por baixo do museu,
é um monumento surpreendente e raro.

15 h

Dirijam-se à Universidade e no caminho visitem a impressionante igreja barroca da Sé Nova. Na
Universidade não deixem de visitar a Biblioteca Joanina e os demais monumentos do Páteo das Escolas,
especialmente a “Sala dos Capelos”. Antes de descerem a encosta visitem o Colégio de Jesus, que
alberga um extraordinário museu de história natural, e o Jardim Botânico, provavelmente o mais rico
e com maior biodiversidade de Portugal.

17:30 h

Desçam o bairro antigo através das estreitas ruas de pedra. Visitem a Sé Velha, que data do século
XII e é a mais antiga catedral do país. Continuem a descer pela Rua de Quebra-Costas (cuidado para
não partirem as vossas) e passem debaixo do Arco de Almedina até chegar de novo à Rua Ferreira
Borges e depois ao Largo da Portagem, de onde podem apanhar um taxi para o hotel. Em alternativa
continuem o passeio até atravessarem o rio pela inovadora ponte Pedro e Inês.

20 h

Jantem no restaurante panorâmico Loggia, localizado na cidade velha e oferecendo cozinha Portuguesa e uma vista absolutamente extraordinária sobre a Universidade, os telhados de Coimbra e o rio
Mondego.
Sugestão: Fiquem um dia mais na Quinta das Lágrimas para visitar os magníficos monumentos e belezas
naturais da região, como:
• Ruínas Romanas de Conímbriga
• Serra da Lousã e as suas aldeias abandonadas
• As regiões vinícolas da Bairrada e do Dão
• O castelo de Montemor-o-Velho e os campos de arroz do Mondego
• Figueira da Foz e as suas praias

