
Após o café da manhã em hora a indicar traslado ao Cais de Vila Nova de Gaia 
embarque pelas 8h00 em encantador Cruzeiro que o levará a conhecer a Região 
do Douro entre o Porto e a Régua. Café da manhã servido a bordo. Subida da 
Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14 metros) e da Barragem de Carrapatelo 
(desnível de 35 metros). Almoço servido a bordo. Pelas 15h15 chegada prevista 
do cruzeiro ao Cais da Régua. Check-in no Hotel Régua Douro****, resto da 
tarde livre, onde poderá disfrutar dos encantos desta bela cidade. Jantar no Hotel.

Após o café manhã, em hora a indicar partiremos em direcção a Braga uma das 
mais antigas e importantes cidades da Península Ibérica conhecida pelo seu famoso 
triângulo da Fé com a Sé Catedral de Braga, Santuário do Sameiro e Santuário 
do Bom Jesus. Almoço. Após o Almoço iremos conhecer o Berço de Portugal, 
Guimarães onde poderá conhecer o magnífico Castelo e o Centro histórico 
Património Mundial da Unesco. Regresso ao Porto, Jantar livre.

Chegada ao Aeroporto Internacional do Porto, desembarque e traslado ao Hotel 
Fenix Porto**** ou similar. Alojamento. Tarde livre para actividades de caracter 
pessoal. Em hora a indicar saída para Tour panorâmico nocturno na cidade do 
Porto com um memóravel Jantar com a fantástica gastronomia portuense ao som 
do Fado. Regresso ao Hotel, hospedagem.

PORTO e
7 DIAS INESQUECIVEIS

VALE DO DOURO

DIA 2

DIA 1 BRASIL / PORTO

PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO

   DIA 3  PORTO / RÉGUA

DIA 4 RÉGUA / PORTO
Após o café da manhã no Hotel, pelas 11h15 traslado a uma reputada Vinícola da 
região onde efefctuaremos visita terminando com prova de vinhos. Traslado à 
Régua, almoço livre. Pelas 16:30 comparência na estação da Régua. Pelas 16h50 
regresso em Trem com destino ao Porto, chegada prevista pelas 18h50 à Estação 
de São Bento que se afirmou-se como um dos principais monumentos na cidade 
do Porto  sendo especialmente célebre pelos seus painéis de azulejos. Traslado ao 
Hotel Fenix Porto****, hospedagem, Jantar livre.        
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Centro Histórico de Guimarães

Paço dos Duques de Bragança Guimarães

Vale do Douro



Traslados em Privado do Aeroporto ao hotel e vice-versa, traslado em privado do 
Hotel ao Cais de Gaia e vice-versa, hospedagem em hotéis**** na Cidade do Porto e 
da Régua, Jantar Típico saboreando a fantástica gastronomia portuense ao som do 
Fado (Jantar Tradicional), Almoço em Braga com bebidas, visita a uma vinícola com 
prova de vinhos na região da Régua, Cruzeiro no Douro Porto - Régua com Café 
da Manhã e  Almoço a Bordo, Viagem de trem em classe turística da Régua ao 
Porto. Tours acompanhados por guias especiliazados. 
Não Incluí: Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no
presente itinerário e extras de caracter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, 
lavandaria, bagageiros, etc.) e ou taxas de turismo.

Após o café manhã, em hora a indicar saída em direcção a Fátima, o centro religioso 
de Portugal e o mais importante Santuário Mariano do Mundo. Começamos a visita 
ao Santuário, seguindo-se a Basílica e a Capela das Aparições, oportunidade única 
para conhecer e compreender o fenómeno das Aparições de Fátima que ocorreram 
no dia 13 de Maio de 1917. Almoço livre. Após o almoço visitaremos Coimbra, uma 
das mais importantes cidades de Portugal conhecida pela sua Universidade uma das 
mais antigas Universidades da Europa e Património da Humanidade. Coimbra é 
ainda hoje a cidade dos Estudantes e foi palco de um dos mais belos romances 
vividos no Séc. XIV - a História do Rei D. Pedro e Inês de Castro. Regresso ao Porto, 
hospedagem, Jantar livre.

DIA 

Após o café manhã, dia inteiramente livre para actividades de caracter pessoal. 
Sugerimos visita à Sé Catedral do Porto, Livraria Lello, Torre dos Clérigos, passeio pela 
Ribeira do Porto, Café Magestic e porque não aproveitar e visitar também uma caves 
de vinho do Porto com provas. Almoço e Jantar livres. Hospedagem. 

DIA 

DIA 

 PORTO / FÁTIMA / COIMBRA / PORTO

 PORTO

 PORTO / BRASIL
Após o café manhã, em hora a indicar traslado ao Aeroporto Internacional do Porto. 
Formalidades de embarque, fim dos nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA

TODO A ANO*

DUPLO 3ª PESSOAPARTIDAS

*A ordem dos dias poderá ser alterada em função da data
escolhida pelo cliente mas o programa será cumprido na integra.

INCLUÍ
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Santuário de Fátima

Sé de Braga

Coimbra

Cruzeiro no Vale do Douro




