
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 

PORTO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | VALENÇA DO MINHO | PORTO 
Partida: 08h00.  

Iremos sair em excursão do Porto e atravessamos a fronteira espanhola em direção a Santiago de 

Compostela, um dos principais destinos de peregrinação do Mundo, famoso pelos seus “Caminhos de 

Santiago”. Nesta cidade, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, você terá a oportunidade de 

apreciar a magnífica Catedral, que abriga o túmulo de Santiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo e Santo 

Padroeiro da Espanha. Como não poderia deixar de ser, teremos ainda um delicioso almoço 

tradicional, servido num dos restaurantes desta cidade religiosa. 

No regresso a Portugal, visitaremos Valença do Minho, histórica povoação do Norte de Portugal, 

rodeada pela sua maior atração turística: a Fortaleza, de duas torres e muralha dupla, construída no 

século XVII, para proteger a cidade dos ataques espanhóis. A deslumbrante construção de estilo militar 

terá sido projetada por Vauban e abriga ainda hoje uma das mais conceituadas Pousadas de Portugal. 

Aqui, você terá algum tempo livre, para explorar a incrível Fortaleza, bem como os vários monumentos 

que embelezam a vila de Valença, cidade de elevada importância no decorrer da Idade Média, pela 

sua localização no alto do monte, com uma vista privilegiada sobre a linha de fronteira com Espanha. 

Regresso à cidade do Porto. Fim dos nossos serviços. 

 

 

CONDIÇÕES DO TOUR PASSEIO COM ALMOÇO 

Preço por pessoa 109,00€ 

Crianças até aos 4 anos GRÁTIS 

Crianças entre 5 e 10 anos 50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Motorista de Turismo / Guia Oficial 
✓ Partida e chegada no seu Hotel (sempre que 

possível) 
✓ Transporte cômodo e moderno em Van, 

Micro-ônibus ou Ônibus 

✓ Refeições (Almoço) 
✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Passagens aéreas (entre em contato 

para obter mais informações sobre voos) 

 


