Cruzeiro no Rio Douro
Paredes, Amarante, Penafiel, Marco de Canaveses,
Felgueiras, Castelo de Paiva
1º. Dia ● Lisboa / Paredes / Penafiel (385Km)

Em hora e local a determinar, partida pela A1 com destino a Paredes. Chegada
após uma breve paragem numa área de serviço. Paredes faz parte do Vale do
Sousa uma região caracterizada por belas paisagens, entrecortadas pelo rio que
corre entre margens escarpadas. Almoço servido em, Restaurante local. De tarde,
visita ao Mosteiro de São Pedro de Cête (finais do séc. X) um monumento
tipicamente românico classificado como Monumento Nacional e passeio pelos
Jardins da Quinta da Aveleda, pertencentes aos Jardins Históricos de Portugal tal
como os Jardins da Fundação de Serralves, no Porto, ao os Jardins de Monserrate
em Sintra e outros. Possibilidade de prova de vinhos e compras dos famosos
produtos que aqui se produzem. Jantar e alojamento no Palace Hotel Resort &
Spa Termas de São Vicente 4****

2º. Dia ● Marco de Canaveses / Amarante / Felgueiras(120Km)
Pequeno Almoço buffet no hotel e partida em, direcção a
Marco de Canaveses, berço de figuras ilustres como
Carmem Miranda, no ramo artístico, Belmiro de Azevedo,
ramo empresarial e no mundo da ciência, o historiador
Aníbal Barreira. Breve tour panorâmico pela cidade e
continuação para a Estação Arqueológica do Freixo - As
escavações realizadas até à data permitem afirmar que
entre os séc. I e II surgiu nesta área um povoado romano,
chamado Tongobriga, em homenagem ao Deus
Toncobricensium que protegia a cidade. A vila estendia-se
por mais de 30 hectares, num local privilegiado de ligação
entre os rios Tâmega e Douro, e destacava-se pela sumptuosidade do espaço termal, cujas paredes atingem os cinco
metros de altura, e pelo sistema de esgotos que se estendia até ao "Forum". Está classificada como Monumento
Nacional. Continuação para Amarante. Almoço servido em Restaurante local. De tarde, visita ao Santuário e
Mosteiro de São Gonçalo de Amarante (Ordem dos Pregadores Dominicanos) séc. XVI - Exemplar de arquitectura
religiosa, nos estilos renascentista, maneirista, barroco e oitocentista.

Concluída a visita, continuação para Felgueiras, situada no sopé do
Monte de Santa Quitéria, em pleno coração do Vale do Sousa, Felgueiras
é uma cidade moderna mas com vários testemunhos da época romana,
como mostram algumas estradas e pontes, além de uma importante villa
do século IV a. C.. Tour de visita à cidade seguido de visita à Igreja de São
Vicente de Sousa, situada no Lugar do Passal, freguesia de Sousa,
Monumento Nacional. Regresso ao Hotel para Jantar e alojamento.

3º. Dia ● Penafiel / Castelo de Paiva / Porto / Lisboa (440Km)

Pequeno Almoço buffet no hotel.. Saída em direcção a Castelo de Paiva, breve panorâmica da localidade e
continuação para ao Cais Fluvial de Escamarão e embarque pelas 12h00 com destino ao Porto com serviço de
aperitivos a bordo. Pelas 13h00 Almoço. 14h55 Barragem de Crestuma-Lever – eclusagem, desnível de 14 metros.
Pelas 17h00 horas chegada ao Cais de Vila Nova de Gaia. Retomamos o nosso autocarro para continuar a viagem até
Lisboa , pela A1 e com um paragem em área de serviço a designar.

Fim da Viagem e dos nossos Serviços

Preços por pessoa (mínimo de 35 participantes) – Favor consulte-nos
Crianças 2/11 anos, partilhando o quarto com dois adultos 30% de desconto sobre o preço de adulto
Os Preços incluem:
●
●
●

Autopullman de turismo com AC e bancos reclináveis para o circuito indicado
Alojamento no Termas da Piedade Palace Hotel Spa 4**** durante 2 noites
Pensão Completa (desde o Almoço do 1º. Dia ao Almoço do 3º. Dia)

●

Acesso ao Circuito Termal do Hotel (Piscina Dinâmica, Jacuzzi, Cascatas, Subaquático, Contra
Correntes, Aerobanho, Sauna, Banho Turco e Duche Sensações.

●

Serviços de Guia oficial permanente
Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa
Taxas e impostos de turismo, serviço e IVA

●
●

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.

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 ( Fevereiro 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”

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

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.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num
número mínimo de participantes, pelo que a Agência
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a
existir o número mínimo de participantes.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem
constante deste programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e por
uma caução no Turismo de Portugal nos termos da legislação
em vigor.

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Rua Fernando Lopes graça, 10-A ● 1600-067 LISBOA (Portugal)
Tel.: (351) 213 16 12 59 - Fax: (351) 213 16 12 80 - RNAVT 1951
m.henriques@viagens-booking.com
www.viagens-booking.com

