PARA ONDE QUER QUE VÁ
Nós vamos consigo...

Cruzeiro no Douro
05 e 06 de Setembro
Partidas do Norte

Viagem de autocarro

1 noite de alojamento Hotel em Peso da Régua

Assistência V.A. TOUR Operador
Almoço incluído em São Pedro do Sul
Almoço incluído

É uma das regiões mais lindas do país, com suas aldeias, vinhos, lindas paisagens

Serviço de bordo (pequeno almoço)

1º DIA: 05/09 (Sáb) – Embarque e viagem com destino à cidade de PESO DA RÉGUA. Visita e Almoço na
QUINTA DE SÃO DOMINGOS. Às 14H45min no Cais da Régua, check-in e embarque para o PINHÃO
(aldeia do Concelho de Alijó). Subida da Barragem de Bagaúste (desnível de 28m). Chegada ao Pinhão e
tempo livre para fotos, compras e visita à Estação de Comboios com seus bonitos 24 painéis de azulejos,
que retratam paisagens do Douro e aspetos das vindimas. Regresso a PESO DA RÉGUA. Alojamento.
Noite Livre.
2º DIA: 06/09 (Dom) –Após o pequeno-almoço, em horário a ser determinado, embarque para viagem de
regresso, com passagem em LAMEGO para visita ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Almoço
na cidade de SÃO PEDRO DO SUL e caminhada pelas ruas centrais dessa importante estância termal.
Após o almoço, prosseguimento da viagem para VISEU e breve passeio pelo seu centro histórico, com
destaque para a Esplanada do Rossio; Estátua de Dom Duarte; Igreja da Misericórdia e Sé-Catedral. Ás
17H30min prosseguimento em direção aos locais de origem.
Chegada e fim de nossos serviços.

Programa sujeito a mínimo de participantes
Preço por pessoa (em base duplo)
Partidas do Porto e Braga (outros locais favor consulte-nos)
PREÇO INCLUI: Transporte; Assistência V.A. Tour; Serviço de Bordo; Seguro de Viagem; Almoço
em Peso da Régua (05/09); Almoço em São Pedro do Sul (06/09); Cruzeiro no Douro (Peso da
Régua/Pinhão); Alojamento em hotel no Peso da Régua.
PREÇO NÃO INCLUI: Taxas de visitas a atrações turísticas que não estejam mencionadas no
programa; jantares (05 e 06/09); extras de carácterpessoal etc.

134,00€

*No ato da inscrição obrigatório sinalização de 25% da totalidade da reserva. Restante
pagamento 15 dias antes da data de viagem
OFERTA LIMITADA E SUJEITA A CORTE DE VENDAS

RNAVT 5187

