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1º DIA - LISBOA / PORTO

A Histórica Ribeira
do Porto e o
encanto de
Amarante

Saída de Sete Rios
em direção ao Porto
pela A1. Chegada e visita
panorâmica da cidade que
terminará na Ribeira do
Porto no Hotel de charme
Porto River. Almoço no
restaurante Chez Lapin. Após
o almoço teremos oportunidade
de admirar o encanto das
fachadas dos prédios “Património
Mundial” a panorâmica fabulosa de
toda a zona envolvente à ribeira, o
baixo relevo evocativo da tragédia na
ponte das Barcas e junto à Ponte D. Luis
subiremos pelo elevador dos Guindais,
paralelo às muralhas Fernandina até às
imediações da Sé do Porto. Visita à Sé,
a Catedral do Porto, tal como a primeira
cintura de muralhas da cidade, nasceu no
século XII por iniciativa do seu primeiro
bispo, D. Hugo. Finda a visita seguiremos até
à Ponte D. Luis que atravessaremos a pé o
que nos permitirá uma deliciosa visão sobre
o leito do rio Douro e das margens cheias de
vida e história das cidades do Porto e Vila
Nova de Gaia. Realizaremos uma descida de
teleférico até ao cais de Gaia, onde faremos
uma paragem para uma prova de vinhos
do Porto numa das adegas. Posteriormente
teremos algum tempo livre e regressaremos
ao hotel pelo tabuleiro inferior da Ponte D.
Luis. Jantar no Restaurante Vitorino à beira
do Rio Douro.
2º DIA - PORTO / AMARANTE /PORTO

COM VITOR CASUL

Saída em direção ao edifício da Alfandega
para visitar a exposição da altura ou o World
of Descoveries. No final da visita seguiremos
para Amarante, cidade do amor, da doçaria
e da arte. À chegada o grupo irá para a
Taberna Don Rodrigo (ou similar) onde
será servida uma refeição com petiscos

locais. A Taberna é um espaço dedicado
ao fumeiro da região, aos queijos da Serra
da Estrela e ao vinho de produção própria
(Verdes). Após o almoço teremos algum
tempo livre para fotos, seguindo-se a
visita à Igreja de São Gonçalo, erguida
em 1540 a mando de D. João III, a igreja
foi construída no lugar onde se acredita
que São Gonçalo foi sepultado. Para que o
altar ficasse por cima do túmulo do santo,
a igreja foi construída ao contrário do que
é normal e a entrada principal é na lateral.
Ainda teremos tempo para visitar o
Museu de Amadeo de Souza Cardoso que
ocupa um antigo convento e é desde os
anos 60, a casa da obra de vários artistas
amarantinos. Jantar no Restaurante
Postigo do Carvão na Ribeira.
3º DIA - PORTO / LISBOA
Pequeno almoço no Hotel. Pequeno
almoço no Hotel. Check out e saída em
direção ao Museu do carro elétrico para
visita. Este Museu foi fundado em 1992
com o objetivo de preservar e divulgar
uma vasta coleção de carros elétricos,
atrelados e veículos de mercadorias de
inegável valor patrimonial. Seguiremos
depois para o centro da cidade onde
iniciaremos um passeio de Tuk Tuk
na zona histórica (Clérigos – Praça da
Liberdade – S. Bento – Sé – Igreja dos
Grilos – Palácio Da Bolsa - Alfândega –
Ponte da Arrábida – Fluvial – Capela de
Sta. Catarina – Miradouro – Restauração
– Jardim da Cordoaria, terminando nos
Clérigos). Almoço em restaurante. Tempo
livre que podemos utilizar em compras na
zona da rua de Santa Catarina e Av. Dos
Aliados ou para visitas (torre dos clérigos,
Livraria Lello etc). Ao final da tarde (cerca
das 17h00 regressaremos a Lisboa, onde a
chegada está prevista para as 20h30.

25 A 27 JUNHO 2021
MINÍMO 20 PESSOAS
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

430€

155€

PROGRAMA INCLUI:
• Transporte privativo em autocarro de turismo,
com ar condicionado;
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• 2 Noites de estadia no Porto River Hotel 4****
com pequeno almoço incluído;
• Regime pensão completa (desde o almoço do
1º dia até ao almoço do 3º dia, num total de 5
refeições) com bebidas incluídas;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Subida no elevador dos Guindais;
• Descida no teleférico de Gaia;
• Visita ao Porto em Tuk-Tuk;
• Visita ao Museu do Carro elétrico;
• Exposição no Porto ou visita ao World of
Descoveries (neste momento ainda não sabemos
qual será);
• Seguro de viagem;
• Kit higienização Covid- 19;
• Áudio-guias;
• Taxas de serviço, hoteleiras e IVA em vigor.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem
devidamente mencionados no presente
itinerário e extras de carácter pessoal (ex.
telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e
refeições não mencionadas;
• Gratificações aos motoristas
e guias.

