
Vinhos do Dão

5  d i a s  /  4  n o i t e s

1º dia – Porto
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 5*
ou similar

2º dia – Porto / Bairrada / Buçaco
Pequeno-almoço e check out.
Saída em direção à Adega Luís Pato,
onde é produzido 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 o almoço, saída em direção ao
Buçaco, onde podemos apreciar a

ampla e majestosa floresta. A Serra do
Buçaco é um verdadeiro jardim
botânico onde podem ser encontradas
cerca de 700 espécies nativas e
exóticas.
Jantar no hotel e alojamento.
Alojamento: Hotel Palace do Buçaco
5* ou similar

3º dia – Buçaco / Viseu
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Saída em direção 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, e tempo livre para apreciar um
pouco da cidade de Viseu.

Jantar e alojamento na Pousada.
Alojamento: Pousada de Viseu 5* ou
similar

4º dia – Viseu / Serra da Estrela /
Viseu
Pequeno-almoço no hotel e saída em
direção à Serra da Estrela. Visita e
prova de queijos da Serra da Estrela.
Almoço típico na região. Após o
almoço, visita a uma vitivinícola para
prova de vinhos. Regresso a Viseu e
jantar num restaurante local.
Regresso ao hotel e alojamento.

5º dia – Viseu / Porto
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Transfer em direção ao aeroporto do
Porto.
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Serviços incluídos:

• 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.


