
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 

DOURO VINHATEIRO 
Partida: 09h00.  

Saímos de manhã da cidade do Porto em direção à Região Vinícola do Douro, classificada como 

Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, onde, na beleza ímpar da sua paisagem, se produz 

um dos mais famosos néctares dos Deuses: o vinho do Porto. A nossa primeira parada será na antiga 

cidade de Amarante. Esta cidade recebeu a sua histórica importância após a chegada de São Gonçalo 

– um dos mais renomados santos da história cristã, que aqui terá ficado alojado depois da sua 

peregrinação por Roma e Jerusalém. Aqui, poderemos visitar o Convento e a Igreja, mas também a 

bela ponte e o pitoresco centro histórico. A nossa excursão continua em direção a Galafura, uma 

pequena aldeia perto do Peso da Régua. Pelo caminho, paramos ainda no Miradouro de São Leonardo 

de Galafura, um dos mirantes mais belos da Região do Douro. Do alto dos seus 640 metros de altura, 

conseguimos uma vista privilegiada sobre o rio Douro e a paisagem envolvente. Com um delicioso 

almoço que nos permite desfrutar da fantástica gastronomia, seguimos em direção ao Pinhão, vila 

conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e pelas famosas vinícolas. Aqui, desfrutaremos de um 

cruzeiro panorâmico de 01h00, que nos permitirá relaxar e apreciar a natureza no seu estado mais 

puro. Terminamos o nosso dia com a visita a uma famosa vinícola produtora de vinho do Porto da 

região. Numa visita guiada, iremos descobrir o processo completo, desde o cultivo das uvas à 

produção do vinho, descobrindo a magia por detrás deste saboroso vinho! Não faltando, claro, uma 

inesquecível degustação. Depois deste memorável tour, regressamos à cidade do Porto. Fim dos 

nossos serviços. 

 

 

CONDIÇÕES DO TOUR PASSEIO COM ALMOÇO 

Preço por pessoa 94,00€ 

Crianças até aos 4 anos GRÁTIS 

Crianças entre 5 e 10 anos 50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
✓ Guia durante o roteiro: Português, Espanhol, 

Inglês e Francês 
✓ Partida e chegada no seu Hotel (sempre que 

possível) 
✓ Transporte cômodo e moderno em Van, Micro-

ônibus  ou Ônibus 
✓ Visita e prova de vinhos numa vinícola de Vinho 

do Porto e Douro 

✓ Refeições (Almoço) 
✓ Cruzeiro de 01h00 no Pinhão 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 Voos de/para Portugal 
 Despesas de caráter pessoal 
 Outras despesas não mencionadas 

 


