
GGAAIIAA  //  RRÉÉGGUUAA  
07 DE JULHO DE 2018 
 
1º DIA – RIO MAIOR / BENEDITA / GAIA / VILA REAL 
Comparência em Rio Maior na Praça da República às 05h45, em Benedita junto às 
nossas instalações às 06h00 por Leiria, A1 (paragem técnica em área de serviço). 
Chegada ao Cais de Gaia, embarque às 09h00. Partida e início do cruzeiro. Às 
09h30 enclusagem (desnível de 14 metros). Passagem pela Barragem de 
Crestuma, onde será servido um Porto de Honra e um coffee break. Continuamos a 
desfrutar das bonitas paisagens nas margens do rio Douro. Às 12h30 nova 
enclusagem (desnível de 35 metros). Passagem pela Barragem do Carrapatelo, 
seguindo-se o almoço a bordo às 13h00. Às 16h00 chegada à Régua. 
Desembarque. Entrada no autocarro para visita à Quinta dos Castelinhos, com 
produção e comercialização do Vinho do Porto. Depois de uma informação 
detalhada da empresa, segue-se uma prova de vinhos. Entramos no autocarro em 
direção a Vila Real. Distribuição de alojamento e jantar no Hotel Mira Corgo ****. 
 
2 º DIA – VILA REAL / GUIMARÃES / BENEDITA / RIO MAIOR 
Pequeno-almoço buffet no hotel. A informar saída pelo Tunel do Marão de 5665 
metros de cumprimento, divididos em duas galerias, tornando-o o mais longo túnel 
rodoviário duplo da Península Ibérica. Seguimos até Amarante. Paragem para visita. 
Amarante é uma agradável cidade do Norte de Portugal, sede de concelho, 
considerada uma das mais belas do País, banhada pelo pacífico e belo rio Tâmega.  
As tradicionais ruas de Amarante, com construções em materiais da região como o 
granito, respiram história e Património, oferecendo locais únicos, e monumentos 
dignos de registo como o maravilhoso Convento e Igreja de São Gonçalo e a bela e 
imponente Ponte. Continuamos por Felgueiras até à Penha em Guimarães. Almoço 
no restaurante Dan José. Após almoço descida no teleférico até Guimarães. Tempo 
livre para visita. Regresso por A1. Paragem técnica em área de serviço. Chegada a 
Benedita e Rio Maior. Fim dos nossos serviços. 

 

OS PREÇOS INCLUEM: 
 Transporte em autocarro de turismo; 
 Estadia em hotel de 4* 
 Visitas conforme programa; 
 Refeições conforme programa c/ bebidas incluídas 
 Acompanhante da agência em todo o percurso 
 Seguro de viagem no valor de € 25.000. 
 Taxas de hotelaria, turismo e IVA. 

 
OS PREÇOS EXCLUEM: 

 Serviços não mencionados no presente programa; 
 O pequeno-almoço do 1º dia e o jantar do 2º dia. 

 
PREÇOS POR PESSOA: 
Em quarto duplo:……………………….....…...160,00 € 
Crianças dos 2 aos 12  
(compartilhando com 2 adultos): ….….………..75.00€ 
Supl. Quarto Individual: ……..………...…....…..35,00€ 
 
GRUPO MINÍMO DE 35 PESSOAS 
 

PPIINNHHÃÃOO  //  BBAARRCCAA  DD’’AALLVVAA  
1 DE SETEMBRO DE 2018 
 
1º DIA – RIO MAIOR/ BENEDITA / VILA REAL 
Comparência em Rio Maior na Praça da República às 07h15, e em Benedita às 
07h30 junto às nossas instalações. Partida por Leiria, A1 em direção ao norte, 
paragem na área de serviço da Mealhada. Continuamos em direção ao Porto. Visita 
panorâmica da cidade Invicta, passando por alguns dos locais de maior interesse 
turístico. Continuação por autoestrada até Guimarães. Almoço típico no restaurante 
Dan José. Continuação para Mondim de Bastos, subida ao Monte da Senhora da 
Graça. Admire uma das mais belas panorâmicas de Portugal. Ermelo, Fisgas do 
Ermelo junto à nascente do rio Olo, Marão e Vila Real. Distribuição de alojamento e 
jantar no Hotel Miracorgo ****. 
 
2º DIA – VILA REAL / CRUZEIRO NO RIO DOURO/ BENEDITA / RIO MAIOR / BENEDITA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída às 08h30 em direção a Régua percurso junto 
ao rio Douro até ao Pinhão vila de produção vinícola. Seguimos até ao cais, 
embarque em barco rabelo para subida do Rio Douro, até Barca d’Alva. Chegamos 
à barragem da Valeira (enclusagem com desnível de 33 metros) onde será servido 
um Porto de honra e um coffee break. Continuação. Às 13h00 almoço servido a 
bordo. Às 14h30 passagem da barragem do Pocinho com um desnível de 20,5 
metros. Às 16h30 chegada a Barca d’Alva. Desembarque, entrada no autocarro, 
partida por Figueira de Castelo Rodrigo (visita ao castelo), Almeida considerada 
uma Vila de património da Unesco. Guarda, autoestrada, Castelo Branco (paragem 
técnica na área de serviço de Vila Velha de Ródão), Torres Novas, Rio Maior e 
Benedita. Fim dos nossos serviços. 

 

 
OS PREÇOS INCLUEM: 

 Transporte em autocarro de turismo; 
 Estadia em hotel de 4* 
 Visitas conforme programa; 
 Refeições conforme programa c/ bebidas incluídas 
 Acompanhante da agência em todo o percurso 
 Seguro de viagem no valor de € 25.000. 
 Taxas de hotelaria, turismo e IVA. 

 
OS PREÇOS EXCLUEM: 

 Serviços não mencionados no presente programa; 
 O pequeno-almoço do 1º dia e o jantar do 2º dia. 

 
PREÇOS POR PESSOA: 
Em quarto duplo:………………….……..….....160,00 € 
Crianças dos 2 aos 12  
(compartilhando com 2 adultos): ………….…...75.00€ 
Supl. Quarto Individual: ……..……....……….....35,00€ 
 
GRUPO MINÍMO DE 35 PESSOAS 
 


