
Vinhos do Dão 

 
 

5 dias / 4 noites 
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Nesta região as vinhas situam-se entre os 400 e os 700 metros de altitude e em 

solos onde predominam os pinheiros e as culturas de milho. A região do Dão, 

rodeada de serras que a protegem dos ventos, produz vinhos com elevada 

capacidade de envelhecimento em garrafa. 

 

 

A zona do Dão situa-se na região da Beira Alta, no centro Norte de Portugal. As 

condições geográficas são excelentes para produção de vinhos: as serras do 

Caramulo, Montemuro, Buçaco e Estrela protegem as vinhas da influência de 

ventos. A região é extremamente montanhosa, contudo a altitude na zona sul é 

menos elevada. Os 20000 hectares de vinhas situam-se maioritariamente entre 

os 400 e 700 metros de altitude e desenvolvem-se em solos xistosos (na zona 

sul da região) ou graníticos de pouca profundidade. O clima no Dão sofre 

simultaneamente a influência do Atlântico e do Interior, por isso os Invernos são 

frios e chuvosos enquanto os Verões são quentes e secos. 

 

 



Receção no aeroporto. 

Transfer para o hotel e check in. 

Visita panorâmica à cidade do Porto. Jantar típico num 

restaurante na zona da ribeira 

 

Alojamento: Hotel Infante Sagres ***** ou similar 

Dia 1 – Porto 

Dia 2 – Porto / Bairrada / Buçaco 
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Pequeno almoço e check out 

Saída em direcção às Caves Luis Pato, que produzem o 

melhor vinho da região demarcada da Bairrada. Visita às 

vinhas, caves e degustação. 

Terminada a visita, almoço regional num restaurante da 

região da Bairrada, famosa pelo seu leitão assado em 

forno de lenha. 

Após almoço saída em direcção ao Buçaco, onde 

podemos apreciar a ampla e majestosa floresta, a Serra 

do Buçaco é um verdadeiro jardim botânico onde se 

poderão encontrar cerca de 700 espécies nativas e 

exóticas. Jantar no hotel. 

Alojamento: Hotel Palace do Buçaco ***** ou similar 



Pequeno-almoço no hotel e check out 

Saída em direcção a Viseu, atravessando as serranias que 

dividem as zonas demarcadas dos vinhos do Porto e Dão. 

Visita ao Solar do Vinho do Dão com degustação e almoço 

regional.  

De tarde continuação de viagem pela região, tempo livre 

para apreciar um pouco da cidade de Viseu. 

Jantar e alojamento na Pousada. 

 

Alojamento: Pousada de Viseu***** ou similar 

 

 

 

 

Dia 3 – Buçaco / Viseu  

Dia 4 –  Viseu / Serra da Estrela / Viseu 

Pequeno-almoço no hotel  

Saída de Viseu em direcção à Serra da Estrela. 

Visita e  prova de queijos da Serra da Estrela.  

Almoço típico na região. 

Após almoço visita a uma vitivinícola para prova de 

vinhos. 

Regresso a Viseu, jantar num restaurante local.  

 

Alojamento: Pousada de Viseu ***** ou similar 
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Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Saída em direcção ao aeroporto do Porto 

Fim dos nossos serviços 

 

 

Dia 5 -  Viseu - Porto 
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• 4 noites nos hotéis mencionados em quarto duplo ou twin com pequeno-

almoço incluído 

• Transferes de e para o Aeroporto  

• 4 Jantares regionais 

• 3 Almoços  

• Visitas e provas mencionadas 

• Passeio de Barco no Pinhão 

Incluído 
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Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  



Vinhos do Dão| 7 

Vinhos do Dão – 5 dias 

Informação Útil  

Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com 

os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis. 

 

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os 

pedidos dos clientes. 

 

O programa pode ser também fornecido a grupos a partir de 10 pax. 

 

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não 

permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem. 

 

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no 

hotel até à hora do transfere. 

 




