À
Descoberta
do Minho
Coimbra, Vila do Conde, Póvoa de
Varzim, Caxinas, Viana do Castelo, Monte
de Santa Luzia, Ponte de Lima, Valença,
Vila Nova de Cerveira, Caminha, Vila
Praia de Ancora, Afife, Ofir, Caniçada, Parque da Peneda / Gerês, Póvoa do Lanhoso,
Vieira do Minho, São Bento da Porta Aberta, Braga, Guimarães e Esposende

ITINERÁRIO
1º. Dia ● (8 Junho) - Lisboa / Coimbra / Ofir (380Km)

Em hora a determinar, partida em direcção a Coimbra, seguindo pela autoestrada do norte. À chegada,
efectuaremos uma panorâmica da cidade, com perspectiva das suas 6 pontes e passagem pelos principais símbolos,
como a Sé Velha e a secular Universidade. Almoço. De tarde, Continuação por Vila do Conde e Póvoa de Varzim,
cidades desde sempre associadas à actividade piscatória, destacando-se as tradicionais “Caxinas” e as suas
excelentes praias. Panorâmica e breve tempo livre para apreciar a avenida marginal. Em hora a determinar,
continuação para Ofir. Chegada ao Axis Ofir Beach Resort Hotel 4**** Jantar e alojamento.

2º. Dia ● (9 Junho) - Circuito do Minho (200Km)

Pequeno-almoço no hotel e início de um Circuito pelo litoral minhoto, para apreciar as singulares belezas desta
região nortenha. Efectuaremos uma primeira paragem em Viana do Castelo - cidade conhecida por “Princesa do
Minho” -, é dona de uma singular beleza e uma referência em artesanato, folclore e as constantes romarias. À
chegada, efectuamos a subida ao Monte de Santa Luzia, para visita à Basílica e tirar partido da bonita vista do seu
miradouro. Regressamos ao centro da cidade, para conhecer os locais mais relevantes – Praça da República, com o
seu belo conjunto monumental, os Paços do Concelho, o Chafariz quinhentista e a zona da marginal, com a sua
Marina e a conhecida Ponte Eiffel. Terminada a visita, continuamos em direcção à antiga vila de Ponte de Lima,
verdadeiro recanto português, é caracterizada pela sua arquitectura medieval repleta de história e profundas
tradições. Destaque para a velha Igreja Matriz de traço românico, a sua famosa Ponte - antiga via romana sobre o
Rio Lima - e como não poderia deixar de ser, o comércio tradicional, com realce para os inúmeros produtos
regionais. Almoço em restaurante local. De tarde, seguimos para Norte, rumo a Valença do Minho, cidade de
fronteira, amuralhada e guardiã fiel da identidade de Portugal. Destaque para a sua Fortaleza, com uma magnífica
vista sobre o rio e a cidade espanhola de Tui. Possibilidade de visita à Praça Forte. Mais tarde, debruçada sobre o Rio
Minho e fronteira à vila espanhola de Goián, encontraremos Vila Nova Cerveira, com as suas belas casas dos séculos
XVII e XVIII, a ladear as suas ruas estreitas.

O conjunto proporciona uma atmosfera tranquila, que contribui para realçar o seu encanto pitoresco.
Efectuaremos uma subida ao Miradouro do Cervo, para uma panorâmica ímpar do vale do rio Minho. Seguindo o
nosso itinerário, entramos na vila histórica de Caminha, através de ruas que respiram história, por entre casas
típicas de dois andares e algumas brasonadas, denotando a importância política e comercial da localidade. Vários
serão os locais de interesse turístico, entre os quais a Foz do rio Minho, que possibilidade paisagens lindíssimas. De
facto, toda a faixa costeira do concelho de Caminha possui praias de grande beleza, extensos areais e uma
luminosidade muito própria, como Vila Praia de Âncora. Em Afife, um admirável cenário de paisagens que se
interligam perfeitamente – o mar, a veiga, o casario e o monte. Continuação para o nosso hotel em Ofir.Jantar e
alojamento.

3º. Dia ● (10 Junho) -Circuito Histórico Religioso (150Km)

Pequeno Almoço no hotel. Saída em direcção a Esposende e Barcelos – o coração do Minho - um território rico em
beleza e paisagens naturais proporcionado pela curiosa reunião entre o Rio Cávado e o território que ladeia as suas
margens. Destacam-se da paisagem os montes panorâmicos que proporcionam vistas de todo o vale do Cávado,
Neiva e Este e deixam a seu pés a Orla Costeira e o Atlântico. Braga, a Capital dos Arcebispos. Nesta cidade não se
pode deixar de visitar a Torre de Menagem, do tempo da fortificação original da cidade, o Café Brasileira – mobilado
no estilo do Séc. XIX e na direcção da Sé Catedral de Braga e o Antigo Paço Episcopal. O ponto alto desta visita terá
de ser o Santuário de Bom Jesus do Monte datado de 1722 e finalizado em 1811. Está localizado em área florestal a
oeste da cidade. Almoço servido em restaurante local. De tarde, partida para Guimarães, berço da nacionalidade
Portuguesa e primeira capital do País. Visita ao Palácio Ducal e passeio a pé pela cidade velha, com ruas
estreitíssimas e pelo Centro Histórico da cidade – classificado pela UNESCO como Património da Humanidade desde
13 Dezembro de 2001. Regresso ao nosso hotel para Jantar e alojamento.

4º. Dia ● (11 Junho) -Circuito do Gerês (180km)

Pequeno Almoço no hotel. Partida para um agradável passeio de dia inteiro para conhecer toda a variedade das
belezas naturais da Caniçada e do Parque do Gerês. Iniciaremos o percurso por Póvoa de Lanhoso, seguindo em
direcção à Barragem da Caniçada, Vieira do Minho e Caldas de Gerês, com as famosas termas medicinais e as
singulares bancas com os potes de mel, pólen, geleia real e sacos de chá, que fazem as delícias de todos aqueles que
visitam a região. Almoço incluído em restaurante local. De tarde, o circuito continua por Rio Caldo e Terras de
Bouro, para uma visita ao incontornável Santuário de São Bento da Porta Aberta. Segundo a tradição, teve origem
numa ermida construída no local no séc. XVII, cujas portas estavam sempre abertas para servir de abrigo a quem
passava. A construção do actual Santuário iniciou-se em 1880, e ficou concluída quinze anos mais tarde,
caracterizando-se pelos lindíssimos painéis de azulejos da capela-mor, que retratam a vida de S. Bento, assim como
pelo belíssimo retábulo de talha dourada. Em hora a determinar, regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

5º. Dia ● (12 Junho) - Ofir / Lisboa (320Km)

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para afazeres a gosto pessoal e preparativos de saída. Almoço no hotel.
Regresso directo a Lisboa, efectuando as devidas paragens de conforto. Chegada ao terminal de origem.

Fim da Viagem e dos Nossos Serviços
Preço por pessoa (mínimo de 35 participantes) – SOB CONSULTA
Os preços incluem:
●
●
●
●
●
●

Circuito em autopullman de turismo com AC e bancos reclináveis conforme itinerário
Alojamento durante 5 Dias / 4 Noites no Axis Ofir Beach Resort Hotel 4****
Pensão Completa desde o Almoço do 1º. Dia ao Almoço do 5º. Dia
Guia oficial acompanhante durante toda a viagem
Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa
Taxas de serviço, turismo e IVA

Axis Ofir Beach Resort Hotel - ****

Comodidades Principais
- 191 quartos
- Receção aberta 24 horas
- Restaurante e bar/lounge
- Ar condicionado
- Piscina exterior
- Jardim
- Terraço
- Sala de jogos
- 2 campos de ténis exteriores
- Aluguer de veículos no local
- Business center
- Cofre na Recepção

Atracções perto
-Esposende - Ofir
- Praia de Ofir a 1,4 km
- Golf Quinta da Barca a 4,1 km
- Praia de Esposende a 6 km
- Paróquia da Estela a 10,8 km
- Estela Golf Club a 11,2 km

Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica desta viagem foi realizada por
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede
na Rua Fernando Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA,
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de
Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o
RNAVT 1951.
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do
valor total da viagem, devendo o pagamento restante
ser efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40%
até 60 dias antes da realização da viagem e os restantes
30% até 30 dias antes da partida . A Agência
organizadora reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas
condições acima mencionadas.
DESISTÊNCIAS
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir
da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode
ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o
cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia
já paga e os montantes acima referidos

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões justificadas, a Agência
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos,
modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos
hotéis previstos por outros de categoria similar, sem que o
cliente tenha direito a qualquer indemnização ou reembolso
das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção
do programa (Janeiro 2020 ) pelo que estão sujeitos às
alterações que resultem
de variações de custos nos
transportes,
do combustível, dos hotéis, de direitos
aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc.
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo
que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a
sua inscrição nos mesmos termos e condições previstos na
rubrica “ Desistências”
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta
vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço
essencial constante do programa da viagem, tem o cliente o
direito de desistir da viagem, sendo imediatamente
reembolsado de todas as quantias pagas, ou, em
alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação do
preço.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem
A viagem constante deste programa está baseada num constante deste programa e emergentes das obrigações
número mínimo de participantes, pelo que a Agência assumidas, encontra-se garantida por um seguro de
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e
existir o número mínimo de participantes.
por uma caução no Turismo de Portugal nos termos da
legislação em vigor.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES

