
Porto e Aveiro

VISITAS | Porto / Régua / Lamego / Aveiro + Cruzeiro no Rio Douro

DIA 1
CIDADE DE ORIGEM > PORTO / VN GAIA
Chegada à cidade do Porto. Receção no aeroporto por um representante da Portugal
Themathic Tours e transfere para o hotel. Almoço. Tour pelo centro histórico da cidade
do Porto, passando pela Catedral (Sé do Porto), Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados,
Igreja de São Francisco, Ribeira e Foz do rio Douro. Tempo livre. Visita à zona ribeirinha de
Vila Nova de Gaia. Regresso ao hotel, acomodação e saída para um jantar típico.
Regresso ao hotel para alojamento.

DIA 2
LAMEGO / RÉGUA / CRUZEIRO PELO RIO DOURO / PORTO
Pequeno-almoço e saída em direção a uma das cidades mais antigas de Portugal,
Lamego. Visita ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que é um dos templos mais
famosos do país. Em seguida, partida em direção ao cais da Régua, onde
embarcaremos num maravilhoso cruzeiro pelo rio Douro, entre a cidade do Peso da
Régua e o Porto. Durante a viagem, teremos a oportunidade de comtemplar belas
paisagens (Património Mundial da Unesco), aldeias nas margens do rio, sempre
acompanhado de música a bordo. Aperitivo e em seguida, almoço. No período de
navegação, assistiremos ao processo de eclusagem (descida) na Barragem do
Carrapatelo (com desnível de 35 metros) e em seguida na Barragem Crestuma/Lever
(com desnível 14 metros). Chegada ao cais da Estiva no Porto. Regresso ao hotel para
jantar e alojamento.

DIA 3
AVEIRO > CIDADE DE ORIGEM
Depois do pequeno-almoço, saída em direção à cidade de Aveiro, que é denominada
por “Veneza Portuguesa”. Passeio de moliceiro (barco típico), pelos vários canais da ria
de Aveiro. Almoço. Transfere para o aeroporto e viagem de regresso ao país de origem.

3
dias

www.portugalthematic.toursRNAVT 8814



Porto e Aveiro

CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade do Porto;

• Cruzeiro pelo rio Douro (Régua-Porto ou Porto-

Régua);

• Panorâmica à cidade de Lamego;

• Panorâmica à cidade de Aveiro;

• Cruzeiro em Moliceiro pela ria de Aveiro.

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 

mais reduzidos, com transporte de acordo com 

numero de participantes. Consulte preços e 

condições.

INCLUÍDO
• Hotel 4* (2 noites);

• 2 Almoços tradicionais;

• 1 Almoço a Bordo – Cruzeiro pelo rio Douro;

• 1 Jantar típico;

• 1 Jantar no Hotel;

• Cruzeiro pelo rio Douro;

• Cruzeiro em Moliceiro;

• Nota: em todas as refeições estão incluídas 

bebidas (água e vinho);

• Seguro de viagem (Seguro básico + cobertura 

especial COVID-19);

• Taxas de alojamento;

• 1 Gratuitidade em quarto duplo por cada 20 

pagantes.

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;

• Almoços ou jantares não especificados no 

programa;

• Outras bebidas não especificadas no 

programa;

• Nenhum serviço que não esteja especificado 

no programa.

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.
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