
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
PORTO (CHEGADA) | DOURO 
À chegada ao Aeroporto do Porto, o nosso motorista / guia irá recebê-lo e, durante estes seis dias, 

levá-lo através da região vinhateira do Douro, uma das mais antigas regiões vinhateiras delimitadas 

do mundo. Preparamos esta viagem para lhe oferecer um roteiro único e exclusivo pelo Vale do Douro, 

que combina uma hospedagem de luxo com os locais mais emblemáticos e experiências memoráveis. 

Sendo apenas uma proposta, este Tour pode ser adaptado de acordo com os seus desejos e 

expectativas. Chegada ao hotel. Tempo livre para descansar. Hospedagem no Vale do Douro. 

 

DIA 2 
DOURO VINHATEIRO 
Depois de um bom café da manhã no hotel, começamos a explorar uma das mais famosas regiões 

portuguesas: o Vale do Douro. É uma região incrível, cheia de vinhedos coloridos, paisagens de tirar o 

fôlego, um rio cristalino e vinhos premiados. Num veículo exclusivo e com um motorista / guia em 

português, percorremos uma das estradas mais belas de Portugal, ao longo da margem esquerda do 

rio Douro. Chegamos então ao Pinhão. 

Nesta pequena vila, desfrute das vistas para a imponente ponte e visite a pequena estação de trem, 

toda coberta de azulejos azuis e amarelos que contam a história da produção do vinho do Porto. O 

nosso dia terminará com uma visita a duas das mais famosas Quintas do Vale do Douro. Aqui, poderá 

aprender mais sobre o atual processo de produção de vinhos, com uma degustação dos deliciosos 

vinhos lá produzidos, no final. Hospedagem no Vale do Douro. 

 

 

DIA 3 
VALE DO CÔA (DOURO SUPERIOR) 
Após o café da manhã no Hotel, seguimos para outros locais turísticos de Portugal como a vila de S. 

João da Pesqueira, considerada como o “coração do Douro Vinhateiro” e que tem, provavelmente, o 

miradouro mais impressionante de toda a região do Douro chamado São Salvador do Mundo. Em Foz 

Côa, podemos visitar uma vinícola, em pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa, num território 

classificado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Possibilidade de observar as gravuras 

rupestres do Vale do Côa, uma rara concentração de arte rupestre composta por gravuras em pedra 

datadas do Paleolítico Superior (22000 - 10000 AC). Hospedagem no Vale do Douro. 

 



DIA 4 
QUINTAS PRODUTORAS DE VINHO DO PORTO E DOURO 
No seu último dia de visita ao Douro Vinhateiro, poderá desfrutar das experiências mais típicas que, 

certamente, lhe irão agradar. Começamos por visitar uma das mais reconhecidas Quintas produtoras 

de Vinho do Porto que, tendo sido distinguida com o Prémio "Best Of Wine Tourism", oferece vistas 

impressionantes, uma vez que se encontra rodeada por encostas de vinhedos, que se erguem acima 

do Rio Douro. Depois de uma deliciosa degustação de vinhos, seguimos em direção ao Pinhão, onde 

embarcamos num maravilhoso cruzeiro no Douro. A bordo de um típico Barco Rabelo, poderá admirar 

paisagens surpreendentes, impossíveis de ver nos percursos das estradas nacionais. Por fim 

retornamos ao Porto, ao longo de uma viagem incrível e confortável. Hospedagem no Porto. 

 

 

DIA 5 
PORTO, PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE 
Depois de um delicioso café da manhã, damos início ao nosso Tour pela emblemática cidade do Porto, 

a segunda maior cidade de Portugal, cuja história e desenvolvimento estão intimamente relacionados 

com o Douro Vinhateiro. Localizada na foz do rio Douro, a cidade do Porto era um ponto estratégico 

para o transporte do vinho do Porto. No passado, as vinhas do Douro estavam a centenas de 

quilómetros dos portos. A solução foi transportar o vinho até ao Porto (cruzando o rio Douro), uma 

cidade que ficava mesmo ao lado do Oceano Atlântico, possibilitando assim o carregamento dos barris 

de vinho do porto nos barcos, para mais tarde serem exportados. Com um requintado valor 

arquitetónico e paisagístico, uma visita por esta famosa cidade é obrigatória. 

Durante este passeio, teremos a oportunidade de conhecer os locais mais importantes do Porto, 

passando pelo seu centro histórico, notáveis ruas, praças, monumentos antigos e modernos, jardins e 

muito mais. No final, cruzamos a imponente ponte Luiz I, para desfrutarmos de uma deliciosa 

degustação de vinhos do Porto em uma das mais famosas Caves de Vila Nova de Gaia. Hospedagem 

no Porto. 

 

 

DIA 6 
REGRESSO 
Café da manhã servido no hotel. Transporte particular para o aeroporto do Porto. Fim dos nossos 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preço por pessoa 2 

pessoas 

3 

pessoas 

4 

pessoas 

5 

pessoas 

6 

pessoas 

7 

pessoas 

Suplemento 

Single 

Hotel 4* 1 362€ 1 240€ 1 040€ 955€ 870€ 835€ 238€ 

Hotel 4* 1 515€ 1 400€ 1 190€ 1 110€ 1 020€ 990€ 325€ 

Criança até 3 anos 
GRÁTIS 

1º Criança entre 4 e 

10 anos 
GRÁTIS 

2ª Criança entre 4 e 

10 anos 
50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Acompanhamento de Motorista / Guia de 

Turismo particular (em Português) 

✓ 3 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet na região do Douro 

✓ 2 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet na cidade do Porto 

✓ Traslados privados do Aeroporto / Hotel / 

Aeroporto do Porto 

✓ Transporte confortável e moderno com ar 

condicionado. 

✓ Visitas, ingressos em 4 vinícolas de produção de 

vinho, provas de vinhos, cruzeiro no Douro 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Seguro de Viagem Obrigatório 

 Taxa turística no Porto 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Refeições (Almoços e Jantares) 

 Passagens aéreas (entre em contato para 

mais informações sobre voos) 

  

NOTA: Os preços do pacote estão sujeitos 

à disponibilidade hoteleira no momento 

da reserva. 

 


