
 
 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 40 participantes) 

Em  quarto duplo 210,00 

Em quarto Individual 225,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 140,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- 1 Pequeno-almoço 
- 1 Almoço Regional 
- 1 Almoço Buffet 
- 1 Jantar Buffet 
- Bebidas em todas as refeições 
- Transfer Guimarães/Estação de S. Bento-Porto 
- Comboio Porto/Régua 
- Cruzeiro de Barco Régua / Pinhão 
- Visita guiada ao Convento de Santa Cruz do Buçaco 
- Circuito pela Costa Nova até Espinho 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 

- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    

07h30 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h45 – GUIMARÃES     – Hotel Íbis 
08h00 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
Não di    Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

Madrid 

10 e 11 Julho 2021 

1º. Dia – Guimarães / Peso da Régua / Fermentelos 
Partida em direcção à cidade do Porto. Chegada à Estação de S. Bento. 

Embarque em comboio regional, marginando o rio Douro até Peso da Régua, 

centro da Região Demarcada, actualmente classificada como Património da 

Humanidade. Breve visita panorâmica. Prosseguimos para Valdigem, na margem 

esquerda do Douro e, no “Torrão”, iremos saborear a bela gastronomia Duriense. 

Depois do Almoço, partida para o cais da Régua. Embarque e início de Cruzeiro 

no rio Douro, passando pela barragem da Régua e atravessando o coração da 

região demarcada do Vinho do Porto com o habitual esplendor dos socalcos da 

vinha. A paisagem das Quintas do Douro, prolonga-se até à chegada ao Pinhão. 

Desembarque e visita à zona ribeirinha e à estação, com painéis de azulejos 

alusivos à região duriense. Entramos no autocarro e partimos para a cidade de 

Águeda, internacionalmente conhecida pelos chapéus-de-chuva coloridos, que 

se tornam uma imagem de marca da cidade e do concelho. Continuação até 

Fermentelos. Instalação em hotel (4*). Jantar buffet alojamento. 
 

2º. Dia – Fermentelos / Sangalhos / Guimarães 
Pequeno-almoço buffet no hotel. A manhã convida-nos a descobrir a região da 

Curia/Buçaco. Visita guiada ao Convento de Santa Cruz do Buçaco. Uns pedaços 

de história escondidos na Serra do Buçaco… contos de fadas, reis e rainhas não 

são contos são reais. Construído pela Ordem dos Carmelitas Descalços em 1628. 

Seguimos para Sangalhos para saborear o tradicional Almoço Buffet de Domingo 

na Estalagem de Sangalhos. De tarde, visita à Costa Nova, Praia da Barra e 

Espinho. Em hora a determinar localmente, iniciaremos a viagem de regresso a 

Guimarães com chegada prevista às 20h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

Comboio Douro 

Cruzeiro Douro 

Águeda 

Costa Nova 

NOVIDADE 

DOURO PANORÂMICO 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 80,00€ por 

pessoa. O restante pagamento deverá ser efectuado até 10 dias antes do 
início da viagem. 
-Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
   

     Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431  Guimarães 
            Tel. 253554504/5   Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 
            email: geral@guimaraesviagens.com 
                website: www.guimaraesviagens.com 
                                                                                  RNAVT 2670  -  Grupo GEA 
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