
Vinhos do Norte

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

1º dia – Porto
Receção no Aeroporto e transfer para o
hotel.
Visita à cidade do Porto e jantar típico
num restaurante na zona da ribeira.

2º dia – Porto / Monção / Ponte de
Lima / Guimarães
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em direção 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. Visita às
vinhas, adega e degustação.
Continuação pela “província mais verde
de Portugal até Santa Marta do
Portuzelo e almoço no restaurante
típico Camelo.
De tarde, visita à Adega Cooperativa
de Ponte Lima e degustação do famoso
vinho verde adamado.
Continuação para Guimarães, jantar
regional e alojamento

3º dia – Guimarães / Amarante /
Pinhão
Pequeno-almoço no hotel e check out.
O dia começa em Guimarães, cidade
considerada o berço de Portugal. Visita
ao castelo, local onde se diz que
nasceu Portugal, à Capela de São
Miguel e ao Paço dos Duques de

Bragança, e continuação para a 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, deixará as rotas dos vinhos
verdes, e seguirá 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.
Jantar regional e alojamento.

4º dia – Pinhão / Peso da Régua /
Quinta da Pacheca / Pinhão
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída para um lindíssimo passeio de
barco até Pinhão, podendo admirar as
lindíssimas vinhas plantadas à beira
Douro, em socalcos. Chegada e
continuação para a Quinta da Pacheca.
Almoço e visita à Quinta e Adega com
prova de vinhos.
Regresso ao Pinhão e jantar regional
num restaurante local. Alojamento.

5º dia – Pinhão / Porto
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Transfer para o Aeroporto.

Serviços Incluídos:

• 4 noites em hotéis 4* ou similares, 
em quarto duplo ou twin com 
pequeno-almoço incluído;

• Transfer de e para o aeroporto;
• 4 jantares e 3 almoços;
• Visitas e provas mencionadas;
• Passeio de barco no Pinhão.
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