
TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 4 pax

Par�das Diárias (de 31 de Março a 31 de Outubro )

DIA 1

Chegada ao Aeroporto do Porto. Assistência e transfer para o Hotel Infante de 
Sagres, considerado o mais importante bou�que hotel do Porto, um verdadeiro 
ícone de design sofis�cado e atmosfera in�mista. Ocupando um edi�cio dos 
anos 50 que combina uma atmosfera Neo-Barroca e um irreverente es�lo 
contemporâneo. O hotel situa-se no centro histórico. Check-In e tempo para 
descansar. Alojamento.

DIA 2

Depois do pequeno-almoço, visita da Capital do Norte de Portugal, considerada 
pela Unesco Património Mundial. Porto tem um dos mais marcantes centros 
históricos da Europa, eleita pela Lonely Planet como o melhor des�no europeu 
de 2013. Visita dos mais importantes monumentos do centro histórico, 
terminando com visita e prova de vinhos numa das Caves de Vinho do Porto. Da 
parte da tarde aproveite o tempo livre e vá à Rua de Santa Catarina, rua pedonal 
e excelente para compras. Ainda nessa rua não se esqueça de visitar um dos 
mais belos cafés de Portugal – Majes�c Café – prove um bolo e beba um café.
É, sem dúvida, um local de visita obrigatória!  Regresso ao hotel. Alojamento.

DIA 3

Iremos para o Cais de Gaia. Embarque no Blue Boat e descubra o Porto visto de 
uma das suas mais caracterís�cas perspec�vas: o Rio! O cruzeiro das 6 pontes 
dá-lhe a oportunidade de admirar a parte velha da cidade, com as casas �picas 
da Ribeira, enquanto admiram a arquitectura das pontes que ligam as duas 
margens. Atravessamos a Ponte D. Luis I e chegaremos ao Cais da Ribeira. Visita 
da Igreja de S. Francisco, uma igreja construída no século XIV como parte de um 
convento Franciscano e num fantás�co es�lo gó�co. Ao lado da Igreja de São 
Francisco fica o imponente Palácio da Bolsa, de es�lo neoclássico, um edi�cio 
construído em 1842 que reflecte o florescimento comercial da cidade. É um dos 
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ex-libris e pólos de atracção turís�ca da cidade e da região. Regresso ao hotel. 
Alojamento.

DIA 4

Tour inesquecível pela Região do Minho, rica pelas suas regiões repletas de 
história e belas paisagens naturais. A cidade de Guimarães, berço da 
nacionalidade e do primeiro rei Português. Foi eleita Capital Europeia da Cultura 
2012. O centro histórico foi classificado pela Unesco como Património Mundial. 
Almoço num restaurante local. 
A cidade de Braga fundada sob o nome de “Bracara Augusta” durante o Império 
Romano, é actualmente uma das cidades cristãs mais an�gas do mundo, 
conhecida como a “cidade dos arcebispos”. Foi eleita Capital Europeia da 
Juventude 2012. Visita do centro histórico e da Catedral, bem como dos 
Santuários do Sameiro e Bom Jesus. Regresso ao hotel no Porto. Alojamento.

DIA 5

Durante a manhã visitaremos Aveiro. A “Veneza de Portugal” é conhecida pela 
beleza dos seus canais de água, uma das formações naturais mais interessantes 
ao longo da costa de Portugal. Tradicionalmente ligada ao rio e ao mar, em 
Aveiro será capaz de sen�r a cultura da cidade, presente nas suas ruas que ainda 
relembram a aldeia de pescadores que em tempos esta cidade foi. Os barcos 
�picos, chamados Moliceiros (cruzeiro de uma hora em barco moliceiro), os 
ovos-moles, o sal e as fachadas de azulejo são alguns dos encantos exclusivos 
desta cidade. Regresso ao Porto. Tarde livre para descansar ou compras. 
Alojamento.

DIA 6

Vá num passeio pelo Vale do Douro e conheça a beleza e magia da sua paisagem. 
Terá oportunidade de visitar três diferentes quintas de produção de vinho e de 
degustar quatro diferentes variedades de vinhos produzidos no Vale do Douro 
nas suas áreas demarcadas correspondentes: Espumante das Caves Raposeira, 
vinho de mesa do Vale do Douro, Vinho do Porto da Quinta Tedo, e Vinho Verde 
da Quinta da Aveleda. O almoço está incluído e poderá desfrutar de algumas 
iguarias da gastronomia portuguesa acompanhadas por um bom vinho de mesa 
produzido na região do Vale do Douro. Regresso ao hotel. Alojamento.

DIA 7

É o seu úl�mo dia na cidade e já teve oportunidade de a conhecer de autocarro 
e de barco…é agora a vez de fazer um tour de cidade de helicóptero, um 
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fantás�co passeio aéreo sobrevoando as 6 pontes, as caves do Vinho do Porto 
durante 30 minutos. Delicie-se em voo com a riqueza histórica arquitectónica 
do centro da cidade. Finalmente, temos ainda a possibilidade de viajar num 
centenário eléctrico que percorre a Baixa e o centro histórico do Porto.
Não perca esta oportunidade!!! Regresso ao hotel e alojamento.

DIA 8

Translado para o Aeroporto do Porto. Assistência e embarque com des�no a 
casa.

Serviços Incluídos

- Translado priva�vo de chegada do aeroporto ao hotel;
- 7 noites/8 dias de acomodação com café da manhã incluído no hotel 
seleccionado;
- Meio-dia de visita da cidade e prova de Vinho do Porto numa das caves em 
Gaia;
- Cruzeiro de uma hora no Rio Douro pelas 6 pontes que ligam as duas margens 
do rio;
- Visita da Igreja de São Francisco e do Palácio da Bolsa;
- Tour de dia inteiro à região do Minho: Guimarães e Braga, com almoço incluso;
- Tour meio-dia de visita a Aveiro e Costa Nova;
- Tour de dia inteiro à região do Douro e dos “Vinhos Verdes” com almoço 
incluso;
- Passeio de helicóptero de 30 minutos sobrevoando a cidade do Porto;
- Translado priva�vo do hotel ao aeroporto
- Taxas de turismo e serviço
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