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DIA 1 - PORTO 
Chegada ao aeroporto do Porto e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Refeições: nenhuma.

DIA 2  - PORTO  
Café da manhã no hotel. A cidade do Porto é rica 
em tesouros bem preservados, como a Catedral, 
a Torre dos Clérigos e da Ribeira (patrimônio 
da UNESCO). Apesar da forte preservação de 
monumentos antigos, o Porto Destaca-se também 
por ter construções ultramarinas e muito admirado 

CÓD: A G P O 0 4

PORTO CITY BREAK
3 NOITES

CIDADE

PORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

TOUR REGULAR | A PARTIR DE EUR 367 EUR 420 EUR 547

TOUR PRIVATIVO | COM GUIA | A PARTIR DE EUR 740 EUR 933 EUR 1066

por arquitetos internacionais: a Casa da Música, a 
Fundação de Serralves, entre muitos outros. Visita 
a uma adega do Porto (degustação de vinhos) 
com vista magnífico na velha Ribeira. Tarde livre.  

DIA 3  - PORTO
Café da manhã no hotel. Saída para a 
fenomenal região do Douro, a primeira região 
vinícola demarcada do mundo (1756) e onde se 
produz o famoso Vinho do Porto. A caminhada 
levará a Lamego para visitar o santuário de 

Nossa Senhora dos Remedios e do Pinhão para 
um cruzeiro de 50 minutos pelo rio Douro. O 
almoço é incluído. Retorno ao hotel.

DIA 4  - PORTO
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado para 
o aeroporto.

Combine este tour com: Morrocos Pg. 86 | 
Europa Oriental Pg. 38

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos.

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em euros.

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR REGULAR)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis fornecidos ou similares
• Tours em base regular com guias em português ou espanhol
• Traslados privados de chegada e partida
• Refeições: Café da manhã

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis fornecidos ou similares
• Tours privativos com guias em português ou espanhol
• Refeições: Café da manhã
• Traslados privados de chegada e partida

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorgetas; Seguro
• Atividades opcionais
• Taxa de alojamento no Porto deve ser paga diretamente no hotel 

(2 euros por pessoa por noite)


