
 
 

                                  

 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Apresentação do certificado digital ou teste negativo.  

 

 

 

SUBIDA: RÉGUA-POCINHO 9 e 10 . OUTUBRO 
1ºDIA: TORRES VEDRAS – VISEU – LAMEGO – VILA REAL 

Partida às 07h00, seguindo por auto-estrada até Viseu. Situada na Beira Alta, rodeada pela Serra do Caramulo, é 
conhecida pela sua deliciosa gastronomia, belas termas e famosos vinhos do Dão.  
Aproveite para passear pelos locais mais icónicos desta nobre cidade. Almoço em restaurante local.  

Seguimos viagem até Lamego. Tempo livre para visitar 
esta cidade histórica, repleta de monumentos, igrejas e 
casas brasonadas, sendo o Santuário de Nossa Senhora 
dos Remédios e a sua escadaria o ex-líbris da cidade. 
Em hora a indicar seguimos para Vila Real, atravessando 
a encantadora Serra do Marão e suas belas paisagens. 

Vila Real – Jantar e Alojamento no Hotel Mira Corgo. 

2ºDIA: VILA REAL – RÉGUA – CRUZEIRO NO DOURO – POCINHO – TORRES VEDRAS 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a Régua, onde embarcamos num magnífico 
passeio de barco que nos dá a conhecer o “Coração do Alto Douro Vinhateiro” – 
Património Mundial UNESCO, famoso pelos seus belíssimos socalcos e vistas 
deslumbrantes. Ao navegar, passamos pela vila do Pinhão, um dos pontos centrais da 
região demarcada do Douro e onde se encontram grande parte das quintas que 
produzem o vinho do Porto: 

 Embarque no Cais da Régua; 

 Eclusa da Barragem de Bagaúste e da Valeira; 

 Porto de honra e Almoço servido a bordo; 

 Desembarque no Pocinho. 

Iniciamos a viagem de regresso até Torres Vedras. Fim dos nossos serviços.  
 

PREÇO POR PESSOA: 200,00 € 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 Viagem de autocarro; 

 Almoço 1ºdia com bebidas incluídas; 

 Jantar do 1º dia com bebidas incluídas no Hotel; 

 Alojamento e peq. almoço no Hotel Mira Corgo****; 

 Cruzeiro no Douro com almoço a bordo; 

 Representante da agência; 

 Seguro de Viagem; 
 

Crianças dos 03 aos 11anos: 120 € (compartilhando o 
quarto com 2 adultos) 
Suplemento de quarto individual: 25€; 
Redução de cartão sénior CMTV: 2,50€; 
 

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 75 €.  
Grupo mínimo de 30 pessoas. Programa emitido em 29/07/2021 de acordo com as condições gerais.  


