
 
 

                                  

 

REQUISITOS DE VIAGEM 
 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Os requisitos de viagem serão atualizados de acordo com as 

regras impostas pelas autoridades à data da viagem. 

 

 

at... https://partiupelomundo.com/serra-da-freita/ . 

  

 

 

PORTO  
Programa: 2 Dias 10 e 11 de Setembro 

1ºDIA:  TORRES VEDRAS – GAIA – MATOSINHOS – PORTO 
Mafra – 06h15. Torres Vedras – Partida às 07h00, seguindo por 
autoestrada até Vila Nova de Gaia. Subida ao Miradouro da Serra do 
Pilar, local de onde se tem a mais espetacular panorâmica da cidade 
do Porto. Depois desta paragem, seguimos para Matosinhos, almoço 
no restaurante Panorâmico – Cufra Grill. Aproveite e experimente a 
famosa Francesinha! Tempo para admirar a praia de Matosinhos ou 
dar um passeio à beira-mar até ao Forte de São Francisco Xavier ou 
Castelo do Queijo como é conhecido. Seguimos até ao Porto para uma 
panorâmica, em autocarro, da cidade. Check-in no Hotel Yotel. 

Transfere em autocarro para Jantar e espetáculo tradicional 
numa antiga cave de Vinho do Porto, situada no Cais de Gaia, 

exaltando os costumes e tradições da cidade do Porto.  À chegada, é 
recebido com um cálice de vinho do Porto e é conduzido numa viagem 
pela cultura nortenha ao som das canções emblemáticas portuguesas 
cantadas ao vivo. O ponto alto da noite, O Fado - Património Imaterial 
da Humanidade, coroa o espetáculo pela voz de grandes fadistas da 

cidade. A festa continua com o Rancho Folclórico, onde todos dançam e ninguém fica indiferente à animação! No final do 
espetáculo, transfere de regresso ao hotel. 

2ºDIA:  PORTO – TORRES VEDRAS 
Após pequeno-almoço e check-out no hotel, seguimos até à Ribeira do 
Porto, zona considerada Património mundial da UNESCO. A manhã 
será dedicada a visitas guiadas à Casa do Infante e à Extensão do 
Douro – antigo museu do Vinho do Porto. Terminadas as visitas algum 
tempo livre para atividades a gosto pessoal, neste que é um dos sítios 
mais característicos e mais bonitos da cidade. Almoço em restaurante 
local. Regressamos ao autocarro, que nos leva até á zona da Sé, onde 
iniciamos um passeio a pé pelo centro histórico do Porto, passando 
pela emblemática estação de São Bento e a icónica Igreja e Torre dos 
Clérigos. Terminamos o passeio junto à famosa livraria Lello. Em 
horário a combinar, regressamos por autoestrada até Torres Vedras. 
Fim dos nossos serviços.  
 

PREÇO POR PESSOA (em quarto duplo): 190€ SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

✓ Viagem de autocarro; 

✓ Almoço c/ bebidas no 1º e 2º dia; 

✓ Jantar com espetáculo no 1º dia; 

✓ Alojamento e pequeno-almoço no Hotel YOTEL 4*; 

✓ Visitas guiadas: Casa do Infante e Extensão Douro; 

✓ Taxa Turística; 

✓ Representante da agência; 

✓ Seguro de Viagem; 

Suplemento de quarto individual: 55€; 
Redução de cartão sénior CMTV: 2,50€; 
 

 

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 50 €. Grupo mínimo de 30 pessoas. 
 Programa emitido em 01/04/2022 de acordo com as condições gerais.  

https://partiupelomundo.com/serra-da-freita/


 
 

                                  

 

 


