4 MARAVILHAS
DE PORTUGAL

PT

Descubra 4 preciosidades classificadas pela UNESCO
como Património da Humanidade. Esperamos por si...

04 Dias 03 Noites
Guimarães | Portugal

Este Tour pretende revelar 04 maravilhas do Norte de Portugal,
ou seja, quatro preciosidades classificadas pela UNESCO como
Património da Humanidade. Guimarães, cidade-berço onde nasceu
Portugal, será o ponto de partida para este percurso e aqui permanecerá duas noites. Trata-se de uma cidade medieval cheia de
reminiscências históricas que soube preservar o seu património
e espaços públicos com equilíbrio e distinção. Visitará também o
Porto, cidade que está intimamente ligada ao Rio Douro, a ele deve
parte da sua beleza, assim como o seu forte carácter cosmopolita
e comercial. Este Tour passará também pelo coração do Douro
vinhateiro, a mais antiga região vinícola do mundo, esculpida ao
longo de gerações, esculpida ao longo de gerações, tornando-se
uma verdadeira obra de arte. O Parque Arqueológico do Vale do
Côa, não será esquecido para poder admirar as gravuras rupestres
do Paleolítico Superior, num verdadeiro museu ao ar livre. Portugal
é verdadeiramente um mundo de maravilhas que vale a pena desvendar. Esperamos por si.
PREÇO
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 548 €
PREÇO INCLUI
• Estada de 02 noites na Pousada Santa Marinha
da Costa, Guimarães, em regime de alojamento
e pequeno-almoço, em quarto duplo;
• Estada de 01 noite no Vintage House Hotel,
Pinhão, em regime de alojamento e
pequeno-almoço, em quarto duplo;
• 02 City-tours de meio-dia (Guimarães e Porto);
• 01 Almoço numa quinta produtora de vinho
(bebidas não incluídas);
• Visita às Gravuras rupestres de Foz Côa,
com transferes Pocinho - Núcleo de Muxagata
Ervamoira - Pocinho incluídos;
• Seguro de viagem.
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