
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
CHEGADA AO PORTO 
Após a sua chegada ao Aeroporto do Porto, o nosso motorista / guia irá dar-lhe uma calorosa recepção 

e levá-lo, durante estes três dias, num passeio pela cidade do Porto, a icônica cidade portuguesa, 

considerada como destino turístico emergente da Europa. O Porto é uma cidade sedutora e 

acolhedora, cada vez mais escolhida por muitos turistas e visitantes, devido à riqueza do seu 

património monumental e artístico e aos vastos espaços dedicados ao lazer e à vida cultural. 

Esta cidade também é famosa em todo o mundo pela produção de Vinho do Porto. Tendo como base 

o nosso Tour Privado de 1 Dia, este programa personalizável e exclusivo de três dias, foi concebido 

para que possa aproveitar ao máximo esta cidade encantadora. Check-in no Hotel (no caso de chegar 

antes da hora do check-in ser-lhe-á dada a possibilidade de guardarem sua bagagem). Terá depois o 

restante dia livre para atividades a gosto. Hospedagem. 

 

DIA 2 
PORTO 
Depois de um delicioso café da manhã no seu hotel, o nosso motorista / guia irá guiá-lo, durante esta 

manhã, pela cidade do Porto, também conhecida como "Invicta" (a "cidade invicta"). Este nome terá 

sido atribuído à cidade no século XIX, pelos atos corajosos dos seus habitantes nas batalhas, 

especialmente na resistência ao cerco do Porto. O Porto é mundialmente famoso pelos seus vinhos, 

monumentos e pontes sobre o rio Douro. Na verdade, esta cidade mantém seu caráter hospitaleiro e 

conservador, sendo ao mesmo tempo contemporânea e criativa. 

Começamos nossa visita pelo centro histórico da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, em 1996, pelos seus tesouros históricos locais e imponentes monumentos. Aqui podemos 

observar as extravagantes igrejas barrocas, os majestosos edifícios neoclássicos e as pitorescas praças. 

Depois, admiraremos a Torre dos Clérigos, a Avenida dos Aliados, a Rua de Santa Catarina, o Mercado 

do Bolhão, a Catedral e muito mais. Poderá ainda caminhar pelas suas ruas impressionantes e explorar 

as margens do rio Douro. E, no final, atravessaremos a sofisticada ponte Luiz I, para visitarmos uma 

das mais famosas Caves de Vinho do Porto, com uma agradável degustação de vinhos no final. 

Tarde livre para visitar a cidade. Hospedagem. 

 

 

 

 

 



DIA 3 
REGRESSO 
Café da manhã buffet no Hotel e check-out. Transfer privado do hotel para o aeroporto do Porto. 

Fim da sua viagem. 

 

 

 

 

 

Preço por pessoa 2 

pessoas 

3 

pessoas 

4 

pessoas 

5 

pessoas 

6 

pessoas 

7 

pessoas 

Suplemento 

Single 

Hotel 3* 250€ 220€ 230€ 215€ 200€ 195€ 70€ 

Hotel 4* 290€ 265€ 270€ 260€ 240€ 235€ 100€ 

Hotel 5* 370€ 350€ 350€ 340€ 320€ 320€ 170€ 

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 privativo (em Português) 

✓ 2 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet no Porto 

✓ Traslados privativos do Aeroporto do Porto / 

Hotel / Aeroporto do Porto 

✓ Transporte Exclusivo, Confortável e Moderno 

✓ City Tour Privativo de 1 manhã ao Porto 

✓ Visita às Caves de Vinho do Porto com 

degustação 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Seguro de Viagem Obrigatório 

 Taxa turística no Porto 

 Voos de/para Portugal 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Entradas em monumentos e 

atividades não mencionadas no 

programa 

 Refeições (Almoços e Jantares) 

  

NOTA: Os preços do pacote estão sujeitos 

à disponibilidade hoteleira no momento 

da reserva. 

 


