
21 e 22 Outubro de 2017

Preço por pessoa em quarto duplo = 245,00€

O PREÇO INCLUI: 

 Transporte em autocarro de turismo, 
 Estadia de 1 noite com pequeno almoço em quarto duplo
 Dois almoços, um jantar, 
 Passeio no comboio histórico Régua/ Tua e regresso
 Cruzeiro no Rio Douro Régua/ Porto, com almoço a bordo. 
 Seguro de viagem e acompanhamento permanente
NOTAS: 

• Suplemento para quarto individual: 22,00 €
• Número mínimo de participantes. 
• Este programa poderá ser alterado por motivos imprevistos

Agência de Viagens e Turismo
Rua Direita de Massamá, 100 A * Massamá   T: 214 300 860 * 918 669 602

Av. José Elias Garcia, 98 A * Queluz T: 211 982 222 * 916 143 870
www.queluztur.pt * geral@queluztur.pt * RNAVT 2156 

Cruzeiro no Rio Douro

SÁBADO:

Saída de Massamá às 07h00 por Queluz, Amadora, Lisboa e Régua. Almoço. Seguimos para a estação de

comboios e embarque nas carruagens históricas de 1925 rebocadas por uma locomotiva da mesma época,

no mais belo trajecto ferroviário do país, subimos as margens do Rio Douro até ao Pinhão (breve paragem)

continuamos até á estação do Tua. Tempo livre para degustar ou comprar produtos regionais. Durante o percurso

teremos um grupo de cantares tradicionais da região, distribuição de água e vinho do Porto a bordo. Regressamos

para a Régua e transfere para o nosso autocarro até ao Hotel Mira Corgo em Vila Real. Jantar e alojamento.

DOMINGO:

Pequeno almoço no hotel e saída para a Régua, inicio do Cruzeiro com a descida do Rio, durante o percurso,

podemos admirar as paisagens do Vale do Douro, tais como: Rede, Porto de Rei, S. João da Pesqueira e Ponte de

Mosteiró. Passagem pela barragem do Carrapatelo, (35 mt) com aperitivo de vinho do Porto. Almoço a bordo

e continuação por Bitetos, Torrão, Entre os Rios, passagem pela barragem de Crestuma/Lever (14 mt), Foz do

Rio Sousa, pontes do Porto e chegada a Gaia.

Desembarque, regresso a Lisboa e locais de partida.

Comboio histórico - Régua/Tua

Régua/Porto


