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Este trilho impressionante, Passadiços do Paiva é um passadiço de madeira com cerca de 8,7km de extensão. 

 

Passadiços do Paiva2 

Os Passadiços do Paiva, em Arouca, é um 

passadiço de madeira com cerca de 8,7 

quilómetros, estando prevista a construção de 

mais 12 quilómetros, localizado no território da 

União das Freguesias de Canelas e Espiunca, no 

concelho de Arouca (município da Área 

Metropolitana do Porto e da Região 

Norte de Portugal, integrado no extremo nordeste 

do distrito de Aveiro) construído ao longo da 

margem esquerda do rio Paiva, na bacia 

hidrográfica do rio Douro 

Este projeto já ganhou vários prémios (2016, 

2017 e 2018) incluindo o de 2018, o melhor 

projeto de atrações turísticas. 

                                           
1 Autor Joseolgon, siehe auch: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passadi%C3%A7o_do_Paiva_(6).JPG 

2 Quelle: https://pt.wikipedia.org/wiki/Passadi%C3%A7os_do_Paiva 
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Em 2015, parte do passadiço teve que ser 

encerrado devido a um incêndio numa 

extensão de 600m. A 15 de fevereiro de 

2016, todo o passadiço foi reaberto. 

Cerca de um quilómetro pode ser visitado 

grátis, o resto precisa de bilhete de ingresso.
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3 Autor: Alberto from Portugal, siehe auch 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Passadi%C3%A7os_do_Paiva#/media/File:Passadi%C3%A7os
_do_Paiva_(20475235229).jpg 
4 Autor: Joseolgon, siehe auch 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Passadi%C3%A7os_do_Paiva#/media/File:Passadi%C3%A7o_
do_Paiva_(7).JPG 

Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

degustação. 

Depois do verão, desfrutamos novamente de 

um Vinho Verde. O Casal Garcia é 

provavelmente o mais conhecido de todos. É 

feito de uvas da Trajadura, Loureiro, Arinto e 

Azal. Impressiona com a sua cor de limão e 

clareza, aromas frutados e seu caráter jovem 

e equilibrado. Teor Alcoólico a 10%. 

Para o vinho tinto vamos até ao Alentejo, à 

adega Herdade das Servas. O vinho tinto 

Monte das Servas é feito das castas 

Aragonez, Alicante Bouschet, Trincadeira e 

Syrah. A sua cor lembra uma magnífica 

granada vermelha. Seus aromas são 

reminiscentes de frutas vermelhas. Teor de 

álcool: 14%. 

O vinho de sobremesa será o Porto Reserva 

da Quinta da Casa Amarela. 

 

O quê:  Prova de Vinho e Azeite – Vinho branco 

(Vinho Verde Casal Garcia), vinho tinto (Monte 

das Servas),  vinho do Porto  (Quinta da Casa 

Amarela Porto Reserva),  Azeite extra virgem  

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 28.09.2018 16:00 – 18:30 
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Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e14:30–18:30. 

No Sábado, 06.10.2018 estamos abertos 

das  10:00 ás14:00 . 

Sugestões 

Azeite Extra Virgem 

O nosso azeite é produzido com azeitonas 

provenientes de olivais de familiares no Alto 

Douro. Os stocks foram reabastecidos, e os 

formatos mais populares de 2L e 5L estão 

novamente disponíveis. 

 

 

Conservas de Peixe e Patés: 

Temos novidades! Da marca Cântara as 

anchovas, atum e sardinhas, assim como os 

patés de cavala, sardinha, bacalhau e ovas de 

bacalhau. Da marca La Gondola Design as 

sardinhas, atum e cavala. 

 

 

Queijo 

O stock de queijos também foi reabastecido, 

e a gama alargada com novos tipos de queijo.  

o Queijo de Azeitão (Azeitão é um local do 

Concelho Setúbal) é um queijo semiduro da 

região de Setúbal, Palmela e Sesimbra. 

Queijo de Azeitão é uma denominação de 

origem protegida. 

 

-  
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Outro apreciado queijo de cabra é o 

Monforqueijo.  

 

 

Cerâmicas 

Na nossa última visita a Portugal 

encontrámos lindas peças de cerâmica feitas 

á mão da zona do Alentejo. Este é um 

exemplo das peças que temos disponíveis. 

 

 

 

Aprenda alemão connosco 

o azeite – das Olivenöl 

a azeitona – die Olive 

a oliveira – der Olivenbaum 

o outono – der Herbst 

o passadiço – der Steg 

o rio – der Fluß 

o vento – der Wind 

 

                                           

 

 


