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Ao longo de 8 dias terá a oportunidade para respirar ar puro, beber água cristalina e sentir 
os aromas da montanha. 

Neste programa incluímos 2 dias no Parque Nacional Peneda – Gerês, que é considerado 
pela Unesco património mundial da biosfera, sendo o único na Península Ibéria com a 
classificação máxima de parques World Wildlife Fund. É um mundo à parte, onde a 
atividade humana é integrada de forma harmónica com a natureza, preservando valores e 
tradições antigas. 

Para finalizar o nosso tour com chave de ouro visitamos a Catedral de Santiago de 
Compostela e a charmosa cidade do Porto e subimos o rio Douro até a Régua para ver os 
socalcos do Douro. Em Março de 2010, o Vale do Douro foi considerado o 7.º Melhor 
Destino de Turismo Sustentável no Mundo pela National Geographic. 

Itinerário 

Dia 1: Chegada no Aeroporto do Porto 

O nosso Guia vai estar à sua espera no aeroporto para lhe dar as boas-vindas e 
acompanhá-lo ao hotel. Transporte do aeroporto para o hotel. Dia livre. Overnight em 
Braga. 

Dia 2: Bom Jesus e Sameiro 

Depois do café da manhã, pequeno passeio no Parque do Monte do Bom Jesus, descida do 
escadório do Bom Jesus que foi construído para os fiéis que não tinham possibilidade de 
fazer a via-sacra na Terra Santa. Visita ao centro histórico de Braga (Opcional: visita nos 
museus e monumentos). Regresso ao hotel. Almoço não incluído. Overnight em Braga. 

Dia 3: Parque Nacional Peneda – Gerês 

Partimos bem cedo para a caminhada no Parque Nacional Peneda-Gerês. Este parque tem 
uma enorme riqueza cultural e paisagística. Pelo Gerês existem velhas casas senhorias, 
torres e pontes medievais onde cada coisa tem uma história para contar; os templos de 
vários estilos e as romarias. Encontra-se muita tradição assim como uma maravilhosa 
gastronomia. 

O parque nacional da Peneda – Gerês foi criado em 1971 sendo a única área protegida do 
país com este enorme estatuto. 
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 O seu coberto vegetal é rico e diversificado desde os matos, pinhais, carvalhais, bosques, 
ribeiras e pastagens. Com um pouco de sorte podemos encontrar garranos (cavalos 
selvagens) durante o percurso. Almoço não incluído. Overnight em Braga. 

Dia 4: Parque Nacional Peneda-Gerês 

Logo depois do café da manhã no hotel partimos para mais uma aventura no Parque 
Nacional Peneda – Gerês. Um passeio de jipe, para visitar os diferentes mirantes. 
(Atividades com no máximo 4 horas de duração). Overnight em Braga. 

Dia 5: Santiago de Compostela (Galiza – Espanha) 

Local de peregrinação, a Catedral foi construída para receber e honrar as relíquias do 
Apóstolo Santiago. A Bíblia refere-se, geralmente, ao Apóstolo Santiago com o nome de 
Jacobo. De acordo com a Bíblia, Santiago era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão mais 
velho do apóstolo João. Os Evangelhos referem-se a ele como ‘o Maior’, para diferenciá-lo 
do outro Apóstolo Santiago (Santiago Alfeu ou Santiago ‘o Menor’). Regresso ao hotel. 
Almoço não incluído. Overnight em Braga. 

Dia 6: Porto 

Depois do café da manhã, vamos para o Porto. Passeio a pé pelas ruas do Porto, vais poder 
apreciar um pouco mais do dia-a-dia dos seus habitantes, os seus hábitos e costumes. 
Preferimos fazer o percurso a pé, porque só desta maneira conseguimos apreciar os seus 
monumentos e deliciar-se com os mais belos tesouros que esta cidade tem para lhe 
oferecer, sem contar que desta forma vamos poupar o ambiente. Itinerário: Torre dos 
Clérigos (opcional: entrada neste monumento), Livraria Lello e Irmão, Avenida dos 
Aliados, Estação de S. Bento, Ponte Luís I, Sé Catedral (opcional: visita ao claustro), Bairro 
da Sé, Ribeira. Almoço não incluído. Tarde livre. Aproveite a noite para descobrir a 
“movida” portuense. Overnight no Porto. 

Dia 7: Porto – Régua. Cruzeiro no Rio Douro 

O Rio Douro é o principal pano de fundo da cidade do Porto, segunda maior de Portugal. E 
nada como apreciar a beleza da cidade, com suas pontes e construções tradicionais. 
Almoço a bordo. Overnight no Porto. 

Dia 8: Aeroporto do Porto 

Depois do pequeno-almoço transporte até o aeroporto. Não inclui refeições. 
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Preços 

Twin room: 1459€ por pessoa. 
Single room: 1659€ por pessoa. 

Hotels 

Mercure Braga (4 estrelas – Braga) 
Hotel Ipanema Porto (4 estrelas – Porto) 

Notas  

• Preços referentes a quartos duplos; 
• Número mínimo: 1 pessoa; 
• Número máximo: 6 pessoas;  
• Válido somente para o número de passageiros viajando juntos; 
• Preço válido de Maio a Novembro de 217. Exceto nos feriados nacionais, 
• Carnaval, Páscoa, Natal e Passagem de Ano; 
• O roteiro poderá se alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por 

motivos alheios a nossa vontade. Caso o hotel indicado no programa não tenha 
disponibilidade indicaremos outro com a mesma categoria.  

• Nota: Reservamos o direito de mudar de hotel com base na disponibilidade e 
preços. 

Datas 

• 11-Setembro-2017 a 18-Setembro-2017 
• Outras datas sob consulta. 

Inclui 

• Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 
• City tour no Porto, Braga, Santiago de Compostela; 
• Cruzeiro no Rio Douro (Porto – Régua). Almoço a bordo; 
• Alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço/café da manhã incluído; 
• Visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte e Santuário N. Senhora do Sameiro; 
• Atividades no Parque Nacional Peneda-Gerês; 
• 1 Almoço no barco; 
• Acompanhamento com guia local e transfer privativo (carro/van). 
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Não Inclui 

• Voo; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
• Seguro de viagem; 
• Bebidas e refeições, não especificadas; 
• Atividades indicadas no programa como opcional; 
• Entrada de museus e monumentos; 
• Telefone e despesas pessoais. 


