
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Joel Cleto 
desde o Porto;
• Acompanhamento de um elemento da 
Tryvel durante a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• 2 noites no Hotel Eurostars Heroismo em 
regime de pequeno almoço *;
• Todas as entradas e visitas conforme 
programa;
• 3 almoços e 2 jantares com pratos temáticos 
com explicação por parte do Dr. Joel Cleto;
• Bebidas às refeições;
• “Cimbalino” no Café Piolho;
• 1 bebida num dos bares das Galerias Paris;
• Prova de Vinhos nas Caves Sandeman;
• Cruzeiro 5 pontes no Douro;
• Subida à Torre dos Clérigos;
• Seguro de viagem
• Bolsa e livro de viagem contendo material 
informativo sobre os locais a visitar;
• Auriculares para todas as visitas;
• Não incluído para participantes do Porto

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 
como extras.

Nota: para os participantes do Porto o programa inicia no 
dia 17 de março (12h00) na Serra do Pilar (Gaia) e termina 
no  dia 19 de março após o almoço. 
Noites no Porto não incluídas no preço.

Fim de 
Semana “À 
Moda do 
Porto”
Na busca das origens e 
identidade da Invicta

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

e… 

Almoço na ribeira de Gaia, no restaurante 
Presuntaria Transmontana.

De tarde, visita e prova de vinho do 
Porto nas Caves Sandeman e cruzeiro 
das 5 pontes no Douro a bordo de um 
barco rabelo.

No final da tarde, percurso pelos jardins 
do Palácio de Cristal, abrindo apetite 
para… jantar na frente marítima ou na 
Foz Velha. Prato principal: “Francesinha” 
(durante o jantar será explicada a origem 
deste prato, também ele, identitário do 
Porto).

Após o jantar, percurso pedonal pela 
Foz Velha (com passagem pelo jardim 
do Passeio Alegre, farol de S. Miguel o 
Anjo, igreja da Foz, casario do Centro 
Histórico e busto de Camões na Avenida 
Brasil).

Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA – PORTO / LISBOA
De manhã, e após o pequeno almoço, 
visita à Livraria Lello, seguida de 
percurso de autocarro pelo Porto 
“contemporâneo”, com passagem pela 
Ponte do Infante, S. João, Estádio do 
Dragão, VCI, Rotunda da Boavista, 
Avenida da Boavista e…

Visita pedonal aos jardins e Casa de 
Serralves.

Continuação do percurso em autocarro, 
com passagem pelo Parque da Cidade, 
Castelo do Queijo, “Anémona”, Praia de 
Matosinhos e Terminal de Passageiros 
do Porto de Leixões

Almoço – peixe num dos tradicionais 
restaurantes de Matosinhos.

De tarde, percurso de autocarro ao 
longo da marginal do Douro e regresso 
a Lisboa.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

595 €

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

495 €€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

70 €

1º DIA – LISBOA / 
PORTO

Comparência às 8h00, 
em Sete Rios (junto 

à porta principal do 
Jardim Zoológico). Saída 

em direção ao Porto. Antes 
de almoço, panorâmica 

sobre o Porto na Serra 
do Pilar para introdução à 

visita. Almoço no restaurante 
tradicional “Abadia”. Prato 

principal: “Tripas à Moda do 
Porto” (durante o almoço será 

explicada a lenda da origem 
deste prato identitário do Porto).

À tarde, percurso pedonal da Praça 
da Liberdade/Avenida dos Aliados à 

Ribeira (com passagem pela estação 
de S. Bento, Rua Escura, catedral, 

miradouro dos Grilos, Penaventosa, 
Largo do Colégio e sua igreja, ruas da 
Banharia e Mercadores…). Alojamento 
no Hotel Eurostars Heroismo 4* e saída 
para jantar na Ribeira, no restaurante 
“Postigo do Carvão”. Prato principal: 
Bacalhau “à Gomes de Sá” (durante a 
refeição será explicada a forte ligação 
do Porto ao bacalhau).

Após o jantar, percurso pedonal: da 
Ribeira à Torre dos Clérigos (com 
passagem pela rua da Reboleira, 
igreja de S. Francisco, Largo de S. 
Domingos, Escadas da Sinagoga, 
judiaria, Miradouro da Vitória, Cadeia 
da Relação/Centro Português de 
Fotografia, Cordoaria e igreja Clérigos).

E … no final da noite - um “copo” na 
movida portuense (Galeria de Paris). 
Regresso ao hotel no final da noite.

2º DIA – PORTO
Após pequeno almoço no hotel, subida 
à Torre dos Clérigos. Percurso pedonal 
do Olival à Casa do Infante (com 
passagem pela Praça “dos Leões”, um 
“cimbalino” no café Piolho, azulejos da 
igreja do Carmo, rua dos Clérigos, Rua 
das Flores, e breves visitas ao Museu 
da Misericórdia do Porto e à Casa do 
Infante). Cruzar a pé a Ponte de D. Luis 

A Invicta (qual a origem desta designação?), a cidade dos 
tripeiros (como surgiu esta alcunha?) e do dragão (des-
de quando e porquê?), estende-se “da Ribeira até à Foz” 
numa (cumpli)cidade com o Douro e numa relevante 
atividade ribeirinha que está na origem do seu próprio 
nome: Porto. É na busca da Identidade da cidade que 
viu nascer o Infante D. Henrique, percorrendo o seu 
centro histórico classificado pela UNESCO como Pa-
trimónio da Humanidade, e descobrindo muitos dos 
seus mais escondidos tesouros (que estão longe de 
se esgotar no seu vinho mundialmente famoso) 
que vos desafiamos neste fim de semana, ao qual 
não faltará muitas outras dimensões, da lendária 
à gastronómica.

COM JOEL CLETO

PORTO

PARTIDA DE LISBOA 

PARTIDA DO PORTO 
(NÃO INCLUI DORMIDA NO PORTO – RESTANTES 

SERVIÇOS CONFORME PROGRAMA DE LISBOA)


