
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
PORTO | BARCELOS | VIANA DO CASTELO | PONTE DE LIMA | PORTO 
Partida: 09h00. Neste Roteiro de 1 Dia, iremos buscá-lo no Hotel (sempre que possível) e viajaremos 

para o extremo Norte de Portugal. Esta belíssima região é, igualmente, conhecida pelo nome de “Alto 

Minho” e faz fronteira com a Galiza (Espanha). É caracterizada pelos seus notáveis lugares históricos, 

paisagens impressionantes, banhadas pelo Oceano Atlântico, e pela intocável Natureza, recheada de 

vinhas que produzem o famoso Vinho Verde. 

A nossa excursão terá início em Barcelos, uma bonita cidade célebre pela sua “lenda do Galo”, um dos 

maiores símbolos portugueses. Iremos visitar o seu centro histórico, onde encontraremos o seu 

pitoresco artesanato. Seguidamente, prosseguiremos para a incrível cidade de Viana do Castelo. Esta 

cidade Norte Atlântica é abençoada pelo seu atraente centro medieval e maravilhosas praias. 

Passearemos, então, pelas suas ruas históricas e encontraremos o seu imponente centro histórico. E 

não podemos deixar de visitar a Basílica de Santa Luzia, situada no topo do monte de Santa Luzia. Este 

monumento, inspirado no Sacré-Coeur de Paris, permite-nos soberbas vistas sobre a cidade, o Rio 

Lima e o Oceano. E a nossa viagem irá terminar com uma visita à encantadora vila de Ponte de Lima, 

considerada uma das vilas mais antigas de Portugal e antigamente uma parada privilegiada para os 

peregrinos de Santiago de Compostela. Retorno ao Porto. Fim dos nossos serviços. 

 

CONDIÇÕES DO TOUR PASSEIO SEM ALMOÇO 

Preço por pessoa 90,00€ 

Crianças até aos 4 anos GRÁTIS 

Crianças entre 5 e 10 anos 50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Voos de/para Portugal 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Refeições 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Partida e chegada no seu Hotel (sempre que 

possível) 

✓ Transporte cômodo e moderno em Van, Micro-

ônibus ou Ônibus 

✓ Guia durante o roteiro: Português, Espanhol, 

Inglês e Francês 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 


