
 
 

                                  

 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Alocação e distribuição de lugares de acordo com 

medidas de distanciamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º DIA: TORRES VEDRAS – AVEIRO – AMARANTE – VILA REAL  
Partida às 07h00, seguindo por autoestrada até Aveiro. Tempo livre para apreciar 
os belos canais da “Veneza Portuguesa” e alguns dos mais emblemáticos edifícios 
da cidade, como o Museu de Aveiro e a Igreja de São Domingos. Aproveite para 
fazer um passeio em moliceiro pela Ria de Aveiro ou apreciar os tão famosos 

doces de Aveiro: os ovos-moles.  
Almoço em Restaurante local.  
Seguimos viagem até Amarante – Tempo livre 
para vistas de gosto pessoal. Conheça o 
Convento de São Gonçalo, a enigmática Ponte Barroca e delicie-se com os 
aclamados doces típicos de Amarante. Em hora a indicar seguimos para Vila Real, 
passando pelo Túnel do Marão, atravessando a Serra do Marão - sendo o mais 
longo túnel rodoviário da Península Ibérica.  

Vila Real – Jantar e Alojamento no Hotel Mira Corgo ****.  
 

2º DIA: VILA REAL - RÉGUA – CRUZEIRO NO DOURO – PORTO – TORRES VEDRAS 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Régua, onde daremos início a um magnífico cruzeiro que nos dá a 
conhecer um dos percursos mais famosos do Douro: a região entre Régua e o Porto. Antigamente, era a partir 
deste cais que as pipas de Vinho do Porto eram transportadas em Barcos Rabelos até Vila Nova de Gaia: 

 Embarque no Cais da Régua; 

 Descida da Barragem do Carrapatelo (desnível 35m) e Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14m); 

 Porto de honra e almoço servido a bordo; 

 Desembarque no Cais da Estiva (Porto). 
Iniciamos a viagem de regresso até Torres Vedras. Fim dos nossos serviços. 
 

PREÇO POR PESSOA: 195,00 € 

Crianças dos 03 aos 11anos: 100 € (compartilhando o quarto com 2 adultos) 

Suplemento de quarto individual: 25€; 

Redução de cartão sénior CMTV: 3€; 

 O PREÇO INCLUI: 

 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; 

 Seguro de Viagem  

 Acompanhante da Agência. 
 

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 75 €.  

Grupo mínimo de 25 pessoas. Programa emitido em 12/08/20 de acordo com as condições gerais.  


