
CRUZEIRO DE 7 DIAS – “DOURO DISCOVERY LUXURY”

Embarque num cruzeiro privado no Douro e delicie-se com uma viagem de sonho, onde poderá desfrutar da
espantosa versatilidade paisagística, gastronómica e explorar os seus mais preciosos recantos. Conheça, também, a
cidade do Porto, ponto de partida para esta experiência única.

Duração | 7 dias com 20 horas de navegação

Programa:

Dia 1
Dia livre no Porto
O primeiro dia será de receção à cidade do Porto, iniciando-se com o transfer do grupo desde o aeroporto até ao
Yeatman Hotel, onde irá ficar alojado.

Dia 2
Porto – Pinhão
No segundo dia, inicia-se a navegação, numa etapa com cerca de 5 horas até atracar na vila do Pinhão. Durante a
estadia no Pinhão ficará alojado no Vintage House Hotel, podendo desde logo admirar a tranquilidade e a beleza que
rodeia a pequena vila.

Dia 3
Pinhão – Senhora da Ribeira – Orgal
No terceiro dia, navegue cerca de 2 horas até à Senhora da Ribeira, onde poderá apreciar um
tradicional almoço acompanhado pela paisagem soberba. Da parte da tarde, navegue cerca de 2
horas até atracar na Quinta do Orgal, onde ficará alojado na Casa do Rio, podendo usufruir do
fantástico panorama que a rodeia, assim como do ambiente acolhedor que encontrará ao seu
dispor.



Dia 4
Dia livre na quinta
No quarto dia, poderá optar por navegar cerca de 30 minutos até Barca D’Alva, local que marca o fim da via
navegável do Douro, ou visitar Vila Nova de Foz Côa e conhecer todo o seu património cultural. Pode, também,
permanecer na quinta e usufruir da magnífica piscina, bem como fazer passeios pedestres ou de jipe.

Dia 5
Orgal – Folgosa – Régua
No quinto dia navegará cerca de 4 horas até ao cais da Folgosa, onde irá apreciar uma excecional experiência
gastronómica num dos melhores restaurantes do país, o DOC. Depois do almoço, a última paragem será na cidade
de Peso da Régua, onde ficará alojado na Quinta do Vallado.

Dia 6
Régua – Porto (Douro Marina)
No sexto dia, inicia-se a viagem com destino à cidade do Porto. Terminará a navegação a contemplar as magníficas
zonas ribeirinhas de Porto e Gaia. Ficará alojado no Yeatman Hotel.

Dia 7
Dia livre no Porto
Por fim, terá o último dia livre para conhecer a cidade do Porto e terminar da melhor forma esta viagem de sonho.
Transfer para o aeroporto.

Preços por pessoa (embarcação Jeanneau NC9) :
2 pessoas: 2.648€
3 pessoas: 2.353€
4 pessoas: 1.823€
5 pessoas: 1.811€
6 pessoas: 1.548€

Inclui: aluguer da embarcação, tripulação, combustível, estadia com pequeno-almoço, dois almoços (dia 3 e 5),
três jantares (dia 3, 4 e 5) e IVA


