
Norte de Portugal

VISITAS | Braga / Guimarães / Viana do Castelo / Valença / Porto /

Douro / Régua + Cruzeiro no Rio Douro: Porto - Régua

DIA 1

CIDADE DE ORIGEM > PORTO
Chegada à cidade do Porto. Receção no aeroporto por um representante da Portugal Thematic Tours e

transfere para o hotel para jantar e alojamento.

DIA 2

BRAGA / GUIMARÃES
Depois do pequeno-almoço, saída para a cidade de Braga. Esta localidade nos antepassados foi uma

importante capital do império romano e era chamada de “Bracara Augusta”, além disso, caracteriza-se

pelo longo passado religioso, tendo sido em 2019, o Santuário de Bom Jesus do Monte, distinguido como

Património Mundial da Humanidade. Visita ao centro histórico. Almoço. Pela tarde, visita à cidade de

Guimarães, que além de ter sido a primeira capital do país, é considerada o berço da nação. É uma das

cidades históricas mais importantes de Portugal e o seu centro histórico foi considerado Património Mundial

da Humanidade em 2001. Na visita, teremos ainda a oportunidade de conhecer o seu castelo do século X,

onde nasceu o primeiro rei de Portugal (D. Afonso Henriques). Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

DIA 3

VIANA DO CASTELO / VALENÇA
Depois do pequeno-almoço, saída para a cidade de Viana do Castelo, que é uma cidade minhota, com

ruas e vielas sinuosas, praças largas e pitorescas. Visitaremos a sua praça principal, a Praça da República,

com o edifício dos Paços do Concelho (Antiga Câmara Municipal), o edifício da antiga Casa da

Misericórdia (Monumento Renascentista) assim como a sua bela fonte do século XVI. Ainda em Viana do

Castelo, visitaremos a Basílica de Santa Luzia, situada no Monte de Santa Luzia. Almoço. Depois, visitaremos

Valença do Minho, possuidora de uma imponente fortaleza muralhada, no topo da colina e que traduz o

seu carácter e natureza defensiva. Tempo livre no centro histórico. Chegada ao hotel para jantar e

alojamento.

DIA 4

CRUZEIRO NO DOURO: PORTO - RÉGUA
Após o pequeno-almoço sairemos em direção ao cais da Ribeira (Porto) onde embarcamos num

maravilhoso cruzeiro no Douro, entre Porto e Régua. Durante o percurso teremos a possibilidade de admirar

belíssimas paisagens e pequenas vilas que povoam o leito do rio, sempre com música a bordo. Aperitivo e

em seguida almoço. No trajeto teremos a oportunidade de assistir à manobra de eclusagem (subida), ao

passar pela Barragem de Crestuma/Lever, com um desnível de 14 metros e pela Barragem de Carrapatelo,

com um desnível de 35 metros. Após uma viagem de cerca de 7h00, chegada à Régua. Regresso ao hotel,

jantar e alojamento.

DIA 5

PORTO > CIDADE DE ORIGEM
Após o pequeno-almoço, tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto.

5
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CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade de Braga;

• Panorâmica à cidade de Guimarães;

• Visita ao Castelo de Guimarães;

• Panorâmica à cidade de Viana do Castelo;

• Panorâmica à cidade de Valença do Minho.

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* (4 noites);

• 2 Almoços tradicionais;

• 1 Almoço a Bordo – Cruzeiro pelo rio Douro;

• 4 Jantares no Hotel;

• Entrada no Castelo de Guimarães;

• 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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