COMBOIO HISTÓRICO DO TUA

ADEGA DA QUINTA DA PACHECA

PREÇO POR PESSOA:

119€
Criança até 11 anos: 60€

PROGRAMA:
LOCAL DE ORIGEM, PINHÃO, QUINTA DA PACHECA, RÉGUA, LOCAL DE ORIGEM
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo com destino ao PINHÃO, em pleno Douro
Vinhateiro, a mais antiga região demarcada de vinho do mundo e local de uma paisagem de
rara beleza. Pelas 10h30 iremos fazer um cruzeiro de Barco Rabelo com cerca de 01h00
desde o Pinhão até à Quinta da Romaneira. De seguida, vamos para a QUINTA DA
PACHECA, uma das propriedades mais conhecidas na região do Douro e também uma das
primeiras propriedades a engarrafar vinho sob a sua própria marca. À chegada, iremos ter uma
visita guiada às Vinhas, Lagares, Garrafeira e Adega. ALMOÇO BUFFET NA QUINTA DA
PACHECA com uma explicação à mesa dos vinhos que acompanham a refeição. Em horário
a determinar localmente, seguimos até à estação de comboios do PESO DA RÉGUA para
embarque numa viagem através do tempo no COMBOIO HISTÓRICO DO TUA com carruagens
históricas de 1925 rebocadas por uma locomotiva da mesma época, no mais belo trajecto
ferroviário do país, subindo as margens do Rio Douro até ao Pinhão (breve paragem),
continuamos até à estação do Tua. Aqui iremos ter algum tempo livre para degustar ou
comprar produtos regionais. Regresso à estação da Régua e desembarque. Em horário a
determinar, início da viagem de regresso a Coimbra, na certeza de termos passado momentos
únicos e inesquecíveis com a QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos serviços.
EMENTA DO ALMOÇO BUFFET:
Entradas: Bola de Lamego, Bolinhos de bacalhau, Empadas de carne, Pão tradicional,
Azeitonas, Enchidos laminados (presunto e salpicão), Variedade de queijos, Alheira, Quiche de
legumes, Salada simples (alface, tomate, cenoura e milho);
Pratos Principais: Gratinado de bacalhau em lascas com grelos e Vitela assada aos sabores
tradicionais com batata frita aos cubos, bacon, castanha, picles, cenoura, cogumelos e salsa;
Sobremesa: Leite Creme e Fruta laminada;
Bebidas: Água mineral, Refrigerantes, Vinhos Pacheca Terroir Branco e Tinto, Porto Tawny e
café.
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Cruzeiro de Barco Rabelo Pinhão/Quinta da
Romaneira/Pinhão;
✓ Visita guiada da Quinta da Pacheca (Vinhas, Lagares,
Garrafeira e Adega);
✓ Almoço Buffet na Quinta da Pacheca;
✓ Comboio Histórico Régua/Pinhão/Tua/ Régua;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas serviços e IVA;
✓ Seguro de assistência em viagem. – Contudo, temos
à sua disposição um seguro de viagem com melhores
capitais e coberturas. Solicite mais informação junto do seu
agente viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a
eventuais regras e condicionamentos por causa da
pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR
ou outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das
visitas em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

