
1º DIA – LISBOA / LOUSADA / PENAFIEL  /  GUIMARÃES

Pelas 07h00, Encontro dos viajantes em Sete Rios e partida 
em com destino à Lousada com paragem numa área de serviço. 

Visita aos jardins e almoço na Casa de Juste, um antigo solar que 
data ao século XVI, com características arquitetónicas desde o 

medieval ao barroco e rodeada de magníficos jardins. 
De tarde, visita e prova de vinhos na Quinta da Aveleda, perto 

de Penafiel.
Chegada a Guimarães. Alojamento e Jantar no Santa Luzia Art Hotel 4****. 

2º DIA – GUIMARÃES / SEZIM  / BRAGA  /  PORTO 

Pequeno almoço e ‘check out’. Nos arredores da cidade de Guimarães e 
entre mimosas e acácias, visita à Casa de Sezim, Património Mundial da 

Humanidade e que dispões nos seus salões, magníficos papéis panorâmicos 
de parede franceses do século XIX, de desmesurada beleza. 
Almoço na Falperra no Restaurante Dona Júlia e continuação do passeio 
rumo a Braga.
Na capital do Minho visita à Sé e Escadório do Bom Jesus.
Partida para o Porto e alojamento no Hotel Pestana Vintage Porto 4****. 
Saída a pé para jantar no Restaurante Postigo do Carvão.  

3º DIA –  PORTO / LISBOA

De manhã vista à Casa Allen e Casa da Maceirinha onde está instalado o Museu 
Romântico.
Cruzeiro das 6 pontes no Douro (duração +/- 1 hora ).
Almoço em restaurante.
Regresso a Lisboa, com paragem numa área de serviço.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista Miguel 
Soromenho durante toda a viagem;
• Autocarro de turismo privativo para todo o 
percurso; 
• 2 noites de alojamento nos Hotéis mencionados 
4**** e 5*****ou similares, com pequeno almoço 
incluido;
• Refeições de acordo com o programa (3 almoços 
e 2 jantares) com bebidas incluidas ( àguas, vinhos 
da casa branco ou tinto e café ) 
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas turistica da cidade do Porto - 2€ por 
pessoa;
• Kit de higiente de prevenção ao Covid 19:
• Acompanhamento permanente por responsável da 
Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 

extras.

 
Nota Importante: 
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/
ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, 
tendo em conta a conjuntura internacional até ao momento 
da viagem.
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16 A 18 ABRIL 2021
MÍNIMO 20 PARTICIPANTES

Jardins 
Históricos do Norte

com MIGUEL SOROMENHO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO 
SINGLE

699€

110€


