
Vinhos do Norte 
Descubra alguns dos melhores vinhos do  

Norte de Portugal 
 

5 dias / 4 noites 
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Vinhos do Norte -  5 dias 

O Norte de Portugal produz vinhos de excecional qualidade, à altura de uma 

gastronomia distinta e diversificada. Se o Vinho do Porto tem fama mundial, os 

vinhos verdes e os DOC Douro são dos mais bem guardados segredos da 

região. 

Disfrute de uma paisagem deslumbrante acompanhada pelos excelentes 

aromas e paladares da região Norte. 

 

  

 



Receção no aeroporto. 

Transfer para o hotel e check in. 

Visita à cidade do Porto. Jantar típico num restaurante na 

zona da ribeira 

 

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

Dia 1 – Porto 

Dia 2 – Porto/Monção/Ponte de Lima/Guimarães 

Pequeno-almoço no hotel e check out 

Saída em direcção à região do Alto Minho, onde se produz 

o famoso vinho verde da casta “Alvarinho”. Começamos a 

Rota do Vinho Verde visitando a Quinta do Serrade. Esta 

quinta, com o seu solar do século XVII produz vinho de 

alta qualidade com várias marcas. Visita às vinhas, adega 

e degustação. 

Terminada a visita continuação pela “província mais verde 

de Portugal até Santa Marta do Portuzelo a almoço no 

Restaurante típico Camelo. 

De tarde, visita à Adega Cooperativa de Ponte Lima e 

degustação do famoso vinho verde adamado. Terminada a 

visita continuação para Guimarães. Jantar regional na 

Pousada do Mosteiro 

Alojamento: Pousada do Mosteiro ***** ou similar 
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Vinhos do Norte  - 5 dias  



Pequeno-almoço no hotel. 

Visita ao castelo de Guimarães “onde nasceu Portugal”, 

Capela de S. Miguel e Palácio dos Duques de Bragança e 

continuação para Casa de Sezim, situada num palácio do 

século XIX, visita às vinhas, cave e degustação. 

Continuação para Amarante e almoço no famoso 

restaurante Zé da Calçada. 

De tarde iremos deixar as rotas dos vinhos verdes e 

seguiremos bordejando o rio Douro até à região da 

produção do vinho do Porto, até à Régua, local onde 

outrora embarcavam as pipas nos barcos Rabelo que 

transportavam o vinho para as caves de Vila Nova de 

Gaia. Jantar regional no Hotel 

 

Alojamento: Hotel Vintage House ***** . 

 

 

Dia 3 – Guimarães / Amarante / Pinhão 

Dia 4 – Pinhão / Peso da Régua / Quinta da 

Pacheca / Pinhão 
Pequeno-almoço no hotel  

Embarque para um lindíssimo passeio de barco até 

Pinhão, podendo admirar as lindíssimas vinhas 

plantadas em socalcos com degustação a bordo. 

Chegada e continuação para a Quinta da Pacheca. 

Almoço e visita à Quinta e Adega com prova de vinhos 

Regresso à Régua. Jantar regional num restaurante 

local.  

 

Alojamento: Hotel Vintage House ***** 
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Vinhos do Norte – 5 dias 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Saída em direcção ao aeroporto do Porto 

 

 

Dia 5 – Pinhão / Porto 
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Vinhos do Norte – 5 dias 



• 4 noites nos hotéis mencionados em quarto duplo ou twin com pequeno-

almoço incluído 

• Transferes de e para o Aeroporto  

• 4 Jantares  

• 3 Almoços  

• Visitas e provas mencionadas 

• Passeio de Barco no Pinhão 

Incluído 
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Vinhos do Norte – 5 dias 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  
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Vinhos do Norte – 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. 

 




