
 
 

                                  

 

MEDIDAS COVID-19 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Ser portador de certificado digital ou apresentar teste 

.negativo. 

 

 

 

Programa: 3 Dias 10 a 12 de Setembro 
1ºDIA: TORRES VEDRAS – VIANA DO CASTELO – PONTE DE LIMA – GUIMARÃES 

Partida às 07h00, seguindo por auto-estrada até Viana do Castelo - uma das mais bonitas 
cidades do norte de Portugal - Famosa pela sua gastronomia, rica história, belas praias e 
magnífico Santuário. Almoço em restaurante local. Seguimos para Ponte de Lima, vila 
portuguesa do Alto Minho, considerada a mais pitoresca e a mais minhota, com o seu 
conjunto de monumentos que constituem hoje um verdadeiro roteiro histórico-cultural. 
Em hora a indicar seguimos para Guimarães- Jantar e Alojamento no Hotel Guimarães 4* 

2ºDIA:  GUIMARÃES – GERÊS – BRAGA – GUIMARÃES 
Pequeno-almoço no Hotel e saída para o Gerês. Pelas 10h00, embarque num relaxante 
passeio nas serenas águas da Albufeira da Caniçada. Após o passeio, saída para Caldas 
do Gerês. Tempo livre para visitar o Parque Tude de Sousa, a Estância Termal e comprar 
produtos locais, onde se destacam os chás. Seguimos para S. Bento da Porta Aberta, 
grande centro minhoto de romarias a pé, paragem para visitar a Igreja e o Santuário. 
Almoço no Hotel S. Bento.  
Á tarde, continuamos por paisagens deslumbrantes em direcção a Braga, tempo livre 
para visitar o centro histórico. A longa história de Braga é visível nos seus monumentos, 
esplêndidas casas e igrejas, sendo a mais imponente a Sé. Em hora a indicar seguimos para visita aos Santuários de N. Sra. 
do Sameiro e Bom Jesus. Regresso ao Hotel Guimarães, jantar e alojamento.  

3ºDIA:  GUIMARÃES – ALDEIA DE QUINTANDONA – TORRES VEDRAS 

Pequeno-almoço e check-out do hotel. Manhã para visitar a cidade berço da 
nacionalidade portuguesa e conhecer os locais por onde andou o nosso 1º Rei, D. Afonso 
Henriques. No Centro histórico da cidade poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas 
estreitas, casas apalaçadas, o Castelo, o Paço dos Duques de Bragança, etc. (entradas 
não incluídas). Almoço no hotel. Seguimos por Penafiel até á aldeia preservada de 
Quintandona, uma característica e ancestral aldeia de xisto que delicia todos que por lá 
passam. Depois de uma boa fotografia, continuamos por auto-estrada com breves 
paragens até Torres Vedras. 

 

PREÇO POR PESSOA: 260€ SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

✓ Viagem de autocarro; 

✓ 3 Almoços com bebidas incluídas; 

✓ Jantar do 1º e 2º dia com bebidas incluídas no Hotel; 

✓ Alojamento e peq. Almoço, em quarto duplo, no Hotel de 
Guimarães; 

✓ Passeio de Barco na Caniçada; 

✓ Visita á Aldeia de Quintandona; 

✓ Representante da agência; 

✓ Seguro de Viagem; 

 

Crianças dos 03 aos 12anos: 150 € (compartilhando o quarto 
com 2 adultos) 
Suplemento de quarto individual: 60€; 
Redução de cartão sénior CMTV: 2,50€; 
 

 
A Inscrição será efetuada mediante sinal de 100 €.  
Grupo mínimo de 30 pessoas. Programa emitido em 05/08/2021 de acordo com as condições gerais.  


