
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
ROTEIRO DE MEIO DIA PELO PORTO 
Visita guiada a pé (walking tour) pelo centro histórico da “Cidade Invicta”, considerada Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO, em 1996. A melhor forma de explorar os lugares mais pitorescos e 

descobrir os segredos desta maravilhosa Cidade do Porto é, sem dúvida, a pé e acompanhado por um 

Guia-intérprete local. 

A nossa excursão começa em frente à Câmara Municipal do Porto, a prefeitura da cidade, com o intuito 

de visitar e conhecer os monumentos mais emblemáticos desta Cidade, tais como: a Torre e Igreja dos 

Clérigos, a Estação de São Bento, a Sé Catedral, a Livraria Lello, a Praça da Ribeira, a Ponte Luíz I, entre 

outros. 

Ao longo da visita, você poderá perceber a História do Porto e relacioná-la com uma grande variedade 

de estilos arquitetônicos que, por sua vez, embelezam ainda mais todo este Patrimônio que os seus 

habitantes tanto estimam em preservar. Após a visita guiada pedestre, a nossa guia poderá 

recomendar-lhe uma Cave, para que possa provar o famoso Vinho do Porto (serviço não incluído no 

preço). Deixe-se levar e surpreender por esta viagem, pois, no final, terá vivido uma experiência única 

que se lembrará para o resto da sua vida. 

 

PREÇO POR GRUPO PASSEIO PRIVADO 

ATÉ 20 PESSOAS 165,00€ 

ATÉ 40 PESSOAS 175,00€ 

Crianças até 3 anos GRÁTIS 

Crianças entre 4 e 10 anos 50% desconto 

 

 

 

 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Despesas pessoais 
 Outras despesas não mencionadas 
 Entradas em monumentos e atividades 

não mencionadas no programa 
 Refeições (Almoços e Jantares) 

 

Cruzeiro no Rio Douro (opcional): 15€ por pessoa 
Nota: Quando o Tour é realizado em feriados ou fins de 
semana, tem um preço acrescido de 20%. 

Incluído no Preço: 
 

✓ Guia Oficial de Turismo 
✓ Roteiro Personalizável 
✓ Partida do seu Hotel (apenas Hotéis do centro 

da cidade) ou da Câmara Municipal do Porto 
(a prefeitura da cidade) 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 
 


