Rota dos Vinhos do Dão e Douro

Datas partida:

1º Dia Sábado

5º Dia Quarta – Régua – Vilarinho dos Freires – Régua – Santo Adrião Régua

Chegada e Transfer chegada para hotel 4* em Lisboa.
2º Dia Domingo – Lisboa – Santar – Penalva do Castelo
Pequeno-almoço. Saída de Lisboa com destino a Santar. Chegada ao
Paço dos Cunhas, visita com prova de vinhos. Paço dos Cunhas
construído no Séc. XVII, com mais de quatrocentos anos de tradição na
produção de vinhos. Almoço no restaurante do Paço dos Cunhas de
Santar. Após almoço saída em direcção à Casa da Ínsua, visita ao núcleo
museológico e Workshop na Queijaria. A casa encontra-se rodeada de
belos jardins e vinhas e é um dos locais mais interessantes de
enoturismo em Portugal. Jantar e Alojamento.

Pequeno-almoço. Saída para Vilarinho dos Freires com visita e prova de
vinhos na Quinta do Vallado. Esta quinta em tempos pertenceu à
lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira, mulher empreendedora que
marcou a história dos vinhos do Douro, estando ainda em posse da
mesma família já na 6ª geração. Continuação para Peso da Régua e
Almoço no restaurante Castas e Pratos. De tarde: visita à Quinta Vale
Moreira e à Adega com prova de vinhos. Quinta na encosta sobre o Rio
Tedo. Partida para Folgosa, Jantar no Restaurante DOC. Regresso ao
Peso da Régua alojamento.

6º Dia Quinta – Régua – Provesende – Celeirós do Douro – Lisboa
3º Dia Segunda – Penalva do Castelo – Lagarinhos – Gouveia – Fornos
de Algodres
Pequeno-almoço. Saída da Casa da Ínsua em direcção à Casa da
Passarela com visita à Adega e Museu. Casa datada de 1892 mandada
construir por Joaquim Oliveira Santos. Saída para Gouveia. Almoço no
restaurante “ Lá em Casa”. Viagem para a Quinta Madre D`Agua com
visita e actividades opcionais na quinta (ordenha das ovelhas, queijaria,
visita da coudelaria). Jantar no Restaurante do hotel Madre D`Agua.
Partida para Fornos de Algodres. Alojamento no Palace Hotel e Spa 4*.
4º Dia Terça – Fornos de Algodres – Trancoso – Muxagata – Régua
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Trancoso com breve visita a esta
cidade histórica. Continuação de viagem para Muxagata e depois para a
Quinta da Ervamoira. Almoço, passeio e visita ao museu da quinta.
Prova de vinhos. Situada no Douro Superior, é uma das quintas mais
emblemáticas da região, adquirida em 1974 pela casa Ramos Pinto.
Seguimos depois para o Pinhão. Chegada Peso da Régua jantar e
Alojamento no hotel Régua Douro 4*.

Pequeno-almoço. Saída para aldeia de Provesende situada em pleno
Alto Douro vinhateiro. Na margem Norte do Douro, do alto do planalto
poderemos desfrutar de umas panorâmicas fabulosas sobre o vale do
Douro. Almoço e visita à adega com prova de vinhos na Quinta do Portal.
Regresso a Lisboa. Alojamento hotel 4*.
7º Dia Sexta – Pequeno-almoço. Transfer de Saída
Preço por pessoa em duplo (Mínimo de 6 participantes) Preço para quarto individual -

€

Partidas de Outubro Suplemento em Duplo Em Single -

€

€
€

Incluindo: Transporte em autocarro de turismo durante todo circuito.
Alojamento e refeições de acordo com programa, visitas e provas de
vinhos de acordo com itinerário, taxas e impostos.

