
 
 

                                  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1º DIA: TORRES VEDRAS – PORTO – PÓVOA DE VARZIM – OFIR  
Torres Vedras - saída da nossa agência às 9h00, seguindo por auto-estrada com paragem para pequeno-almoço livre. 

Pelas 12h30, chegada à cidade do Porto. Almoço em restaurante local.  

Após um bom almoço, aproveite para passear num dos locais mais antigos e típicos que faz parte do Centro Histórico da 

cidade do Porto: A Ribeira – CLASSIFICADO PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO. 

Seguimos até á Póvoa de Varzim, cidade a meio caminho entre os rios Minho e Douro – Tempo livre.  

Continuamos a nossa viagem até Ofir para check-in no Hotel. Jantar com animação – DJ Fun People e alojamento no 

Hotel Axis Ofir 4*. 

 

2º Dia: BARCELOS – PONTE DE LIMA – VIANA DO CASTELO – OFIR 
Pequeno-almoço buffet e saída do hotel pelas 9h00 em direcção a Barcelos – A CAPITAL DO ARTESANATO PORTUGUÊS. 

Tempo livre para desfrutar das suas ruas, praças, avenidas, cantos e recantos da cidade, muitos deles associados á Lenda 

do Galo de Barcelos: Museu Arqueológico; Paço dos Condes de Barcelos; Ponte de Barcelos; Igreja do Bom Jesus da 

Cruz.  

Em hora a indicar, seguimos até Ponte de Lima para almoço em restaurante local. Tempo livre para apreciar a beleza 

castiça e peculiar da Vila mais antiga de Portugal, em pleno coração do Vale do Lima. 

Continuamos viagem até ao alto do Monte de Santa Luzia, onde em posição dominante, destaca-se a Igreja do 

Sagrado Coração de Jesus ou de Santa Luzia, inspirada na Basílica de Sacré Cœur em Paris. Deste ponto se 

descortina uma ampla vista sobre a cidade, o estuário do rio Lima e o mar. 

Descemos até ao centro histórico da cidade de Viana do Castelo, onde podem ser observados os estilos renascentista, 

manuelino, barroco e Art Déco – Tempo livre. Em hora a indicar, regresso ao Hotel.  



 
 

                                  

 

 

Pelas 20h30 teremos um Cocktail de Boas-Vindas, seguido do jantar servido á mesa:  

 Lagosta em cama de salada tropical; Aveludado de Aves; Corta sabores “Tangerina aromatizado com 

hortelã”; Medalhas de Vitela com arroz selvagem; Sobremesa. 

Continuamos a noite com a FESTA DE RÉVEILLON com BAR ABERTO e Buffet de doces, frutas e queijos. A noite terá 

Animação do DUO Marco & Ricardo + DJ.  

ÀS 00h00 – BRINDE AO ANO NOVO COM ESPUMANTE E UVAS 

PASSAS enquanto aprecia o FOGO-DE-ARTIFÍCIO! 

Pelas 02h00 será servida uma pequena ceia: Chocolate quente e 

bolinhas de Berlim. 

 

3º Dia: OFIR – TORRES VEDRAS 

Pequeno-almoço no Hotel e manhã livre. Almoço de Ano Novo servido em buffet: 

 Mesa de Frios: Saladas simples e compostas; Presunto montado; Leitão à bairrada; Peru recheado; 

Camarão panado; Sapateira recheada; Folhadinhos de alheira; Charcutarias variadas; Salgadinhos; 

 Buffet de Quentes: Sopa |Bacalhau Gratinado com gambas; Robalo braseado |Cabrito assado; Lombinhos 

de porco com molho de vinho tinto; 

 Sobremesas: Buffet de doces; Frutas laminadas; Tábua de queijos.   

Terminado o almoço, iniciamos o regresso por auto-estrada com paragem técnica até Torres Vedras.  

 

PREÇO POR PESSOA: 400€  

Crianças até aos 12 anos: 200€ (compartilhando o quarto com 2 adultos) 

Redução 3ª pessoa em cama extra: 20€  

Suplemento de quarto individual: 90€ 

Redução de cartão sénior CMTV: 10€ 

 

 

 

 

O PREÇO INCLUI: 

Viagem de autocarro; 

Almoço do 1º, 2º dia e de Ano Novo; 

2 Noites de Alojamento em regime meia pensão (pequeno-almoço e jantar) no Hotel Axis Ofir 4*; 

Jantar de fim de Ano e Réveillon com Bar Aberto, Animação e Ceia; 

Seguro de Viagem; 

Acompanhante da Agência. 

Programa emitido em 24/10/18 de acordo com as condições gerais.  

Grupo mínimo de 35 pessoas. A Inscrição será efectuada mediante sinal de 100€. 


