
O Minho Tradicional  
A descoberta desta região emblemática 

Para FITs 

6 dias / 5 noites 



O Minho é uma das mais belas regiões do nosso país. Lá nasceu o nosso país, 

em Guimarães; lá nasceu o cavaquinho, emblemático instrumento de cordas que 

exportamos para todo o mundo e que se tornou conhecido nas ilhas do Havai 

como ukelele. Também foi do Minho que partiram muitas gentes para o Brasil no 

século XVIII, onde procuravam sair da pobreza e voltar ricos como nos é bem 

descrito pelo escritor Júlio Dinis nos seus romances quase sempre com histórias 

minhotas como A Morgadinha dos Canaviais, filha de um homem que fez fortuna 

no Brasil.  
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A 
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Porto 

Braga 

Guimarães 

Lisboa 

Neste programa iremos ver o Porto, capital 

do norte de Portugal, Guimarães donde o 

primeiro rei de Portugal começou a 

conquista do território nacional, Gerês, 

único parque nacional do país com uma 

beleza ímpar, e muito mais. 

A gastronomia minhota, sendo das mais 

ricas de Portugal, não deixa os seus 

créditos por mão alheia e pode orgulhar-se 

do seu sabor, variedade e qualidade e a 

oportunidade para se provar vinhos 

magníficos a acompanhar os pitéus 

minhotos levam ao paraíso terrestre. 

Venha e desfrute.  



Receção no aeroporto. 

Transfere para o hotel e check-in depois das 15h. 

Resto do dia livre. 

 

Alojamento: Hotel 4* 

Dia 1 – Porto 

Dia 2 – Porto 

Pequeno-almoço no hotel. 

A segunda maior cidade de Portugal, o Porto é detentor 

de uma beleza única. Conhecido pelo Vinho do Porto e 

pelo rio Douro, esta é uma cidade vibrante, com uma 

enorme vida cultural e artística, onde em cada esquina 

há algo surpreendente para ver e experimentar. 

Lugares a visitar: o centro histórico que é Património 

Mundial da UNESCO, a Sé do Porto do século XVIII, 

Igreja de São Francisco, a Torre dos Clérigos (este 

ícone da cidade foi criado no Século XVIII), Palácio da 

Bolsa e as caves de Vinho do Porto. 
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Torre dos Clérigos - Porto 

Rio Douro - Porto 

Paisagem do Porto 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

O dia começa Guimarães, berço de Portugal, para visitar o 

imponente Castelo, o Palácio dos Duques de Bragança e a 

Praça da Oliveira classificada como Património Mundial da 

UNESCO onde se encontra um labirinto de belas ruas e 

pequenas praças que parecem abraçar quem chega. 

Após o almoço, partida para Braga, uma cidade com mais 

de 2000 anos de história, fundada pelo imperador César 

Augusto. Visita à Sé, a mais antiga de Portugal e o 

Santuário do Bom Jesus do Monte. 

 

Alojamento: Hotel 4* 

Dia 3 – Porto / Guimarães / Braga 

Dia 4 – Braga / Gerês / Barcelos / Braga 

Pequeno-almoço no hotel. 

Viagem até ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, uma 

das principais reservas naturais do país com as suas 

lindas paisagens. Visitar uma das suas belas cascatas. 

Após o almoço partida para Barcelos, lar do símbolo 

icónico de Portugal, o Galo de Barcelos. Visita à Igreja 

de Santa Maria Maior, Templo do Bom Senhor Jesus da 

Cruz e a torre medieval no centro histórico. 

Regresso a Braga. 

 

Alojamento: Hotel 4* 
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Praça da Oliveira - Guimarães 

Barcelos 

Santuário do Bom Jesus do Monte 

Vista sobre Rio Cávado - Gerês 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem para Valença na fronteira norte para visitar a sua 

fortaleza. A viagem continua em direção a Viana do 

Castelo para visitar o centro histórico, almoçar e visitar o 

Santuário de Santa Luzia, um monumento maravilhoso 

com uma vista deslumbrante. 

Regresso ao Porto e check in no hotel. 

Resto do dia livre. 

 

Alojamento: Hotel 4* 

Dia 5 – Braga / Valença / Viana do Castelo / Porto 

Dia 6 – Porto 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Manhã livre para explorar um pouco mais do Porto. 

Transfere para o aeroporto do Porto. 
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Santuário de Santa Luzia - Viana 

do Castelo 

Igreja de Santo Ildefonso - Porto 



• 5 noites quarto duplo com pequeno-almoço incluído 

• Transferes de e para o aeroporto 

• Transporte particular com motorista durante todo o itinerário 

• Entradas nos monumentos mencionados 

• Visita a caves de Vinho do Porto com prova 

Incluído 
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