1º Dia – Locais de Origem / Vila Real (*)
Partida em hora e local a indicar, seguimos por Santarém com
pequena paragem durante o percurso para pequeno almoço
livre. Continuamos via auto estrada A1 em direção ao Norte.
Paragem para visita a Aveiro, almoço nesta região. De tarde
continuamos circulando a cidade do Porto, via A4, até Amarante,
após a chegada visita a esta cidade junto ao rio Tâmega de onde
se destaca o Mosteiro de São Gonçalo. No final das visitas
continuamos com passagem pelo túnel do Marão até Vila Real*.
Chegada ao hotel, jantar e alojamento.
2º Dia – Vila Real / Régua / Barca D’Alva / Locais de Origem
Após o pequeno almoço no hotel, seguimos para o Cais da
Régua.
07h45 – Embarque e início do cruzeiro com destino a Barca
D’Alva
Pequeno almoço servido a bordo
08h30 - Subida da Barragem de Bagaúste (desnível de 27
metros).
11h00 – Subida da Barragem da Valeira (desnível de 32 metros).
Será servido o Porto d’Honra.
12h00 - Almoço servido a bordo
14h00 - Subida da Barragem do Pocinho (desnível de 20 metros)
16h00 - Chegada a Barca D’Alva
Seguimos viagem no nosso autocarro por Figueira de Castelo
Rodrigo, Almeida, Guarda, Castelo Branco, com paragem numa
área de serviço para refeição livre. Continuamos em direção ao
local de fim de viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

Preço por Pessoa em
Quarto Duplo:

195€
Suplemento Single ... 30€
O preço inclui:
• Viagem em Autocarro de
Grande Turismo;
• Alojamento em hotel de 3* (*
em Vila Real ou Lamego);
• Pensão Completa (do 1º ao
último almoço) com bebidas ás
refeições;
• Cruzeiro conforme programa;
• Acompanhamento por um
delegado da agência;
• Taxas de turismo e IVA;
• Seguro de Viagem (Apólice nº
0PT1700SI03710920)).
Não inclui:
• Entradas em monumentos
• Despesas de carácter pessoal
Mínimo de 25 participantes

