Escapadinha D’Ouro

Estrada Nacional 222

Cruzeiro no Douro Régua-Pinhão
Cinfães Porto Antigo Caldas de Aregos Resende Lamego Peso da Régua Pinhão
Através da EN 222, viagem ao longo do Douro Verde, as suas marinas e património que revela uma cultura secular. Visita à
cidade de Lamego desde o Monte de Santo Estêvão e Santuário de Nª Sª dos Remédios ao Bairro do Castelo e igreja medieval
de Almacave até à Catedral, uma das mais destacadas do país.
Navegando nas águas do Douro entre Peso da Régua e Pinhão, o panorama de uma paisagem “construída” entre vinhas e
socalcos é absoluto e imenso.

2 Dias: Tudo Incluído
4 a 5 junho

23 a 24 julho

15 a 16 outubro

2022

1º Dia: Porto - Porto Antigo - Caldas de Aregos - Vila Real
Porto - 08h30. Viagem para Castelo de Paiva e breve pausa no centro da vila. Visita à igreja românica de Santa Maria Maior de
Tarouquela prosseguindo por Cinfães e Porto Antigo, ponto de escala de barcos rabelos no seu percurso a caminho de Vila Nova
de Gaia - panorama de um Douro verdejante, a foz do rio Bestança, Ponte de Mosteirô e aldeia de Porto Manso, o presépio bonito
de Alves Redol. Passeio na zona ribeirinha de Caldas de Aregos e almoço na região. Visita à Igreja de Santa Maria de Cárquere,
segundo a lenda, ligada à cura milagrosa do Infante Afonso Henriques. Continuação por Resende, uma das capitais da cereja com
breve visita ao Museu Municipal dedicado à cultura regional duriense e Peso da Régua, coração do Douro Vinhateiro - tempo livre
junto ao cais. Jantar e alojamento em Vila Real, capital transmontana sobre as escarpas do Corgo.
2º Dia: Vila Real - Lamego - Cruzeiro no Douro (Régua/Pinhão) - Porto
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita à cidade histórica de Lamego: miradouro e Santuário de Nª Sª dos Remédios, o bairro do
Castelo, igreja românica de Santa Maria de Almacave, possível local de reunião das Cortes de Lamego, a Sé... Almoço na região.
Embarque em cruzeiro entre Peso da Régua e Pinhão, navegando através de um cenário que é Património Imaterial da Humanidade
- desembarque e observação dos painéis de azulejo da estação ferroviária. De volta à margem esquerda do Douro, o reencontro
da EN 222 que acompanha o rio num trecho rotulado como um dos mais bonitos do mundo... Regresso ao Porto - chegada prevista
às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

229 €
30 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
visita orientada das igrejas de Santa Maria de Tarouquela e Santa Maria de Cárquere; cruzeiro no Douro Régua/Pinhão; restantes visitas
mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, IVA; seguro Multiviagens Portugal.
Exclui: extras pessoais.

Obs: 1) programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território
nacional e orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19; 2) imagem publicada referente ao cruzeiro não vinculativa, podendo
ser utilizada qualquer embarcação da frota Barcadouro.
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