
Grandioso Passeio ao Douro Vinhanteiro DURAÇÃO - 3 DIAS

ITINERÁRIO

Saída de Setúbal em direcção a Castelo Branco, onde será servido o almoço no Hotel 
Colina do Castelo.

Após o almoço sairemos para Penamacor, Sabugal, com visita à histórica cidade, 
Almeida, visitando a mais velha aldeia de Portugal, Figueira de Castelo Rodrigo e será 
servido o jantar com alojamento no Hotel típico “O Transmontano”.

DIA 1

DIA 2

Após o P. Almoço saída do Hotel direcção a Vila Nova Foz Côa, Vila Flor com paragem 
para visita, Vilas Boas, onde será servido o Almoço no Rest. Sto António, Carrazeda de 
Ansiães, e S. J. da Pesqueira, com nova paragem.

Apreciando as lindas paisagens do Rio Douro seguimos viagem até Pinhão e Régua. 
Passagem por Lamego, Tarouca, e Moimenta da Beira. No final do dia o jantar e 
alojamento terão lugar no fantástico Hotel Verdeal.

DIA 3

Pela manhã e após p. almoço saída do hotel para Aguiar da Beira onde faremos uma 
visita ao lindíssimo Santuário da Sra. da Lapa. Prontamente seguiremos para Celorico 
da Beira, com paragem para compras e recordações, entre as quais recomendamos o 
típico Queijo da Serra da Estrela. Em seguida chegaremos a Linhares da Beira, 
faremos uma visita ao Castelo, seguimos para Folgosinho e aí será servido o fantástico 
almoço no restaurante “O Albertino”. 

Após o Almoço será o regresso a Lisboa com possibilidade de paragem ao longo da 
viagem.

nota: o preço inclui viagem em Autocarro de Turismo, almoço no Hotel Colina do Castelo situado em 
Castelo Branco, Jantar e a Dormida no Hotel “O  Transmontano”  em Figueira de Castelo Rodrigo (Dia 1). 
No dia 2 serão igualmente todas as refeições e dormida estão igualmente reservadas. E no 3ºdia, o P. 
Almoço, e o Grande Almoço no Albertino. Em todas as refeições estão incluídas as bebidas e os cafés.

CHAPABUS


