
PORTO – SENHORA DA RIBEIRA – PORTO
PROGRAMA | 5 DIAS
(Embarque no Porto)

DIA 1

Porto – Caldas de Aregos

Embarque no cais da Douro Marina e partida com destino a Caldas de Aregos.
Paragem para almoço num dos restaurantes da região com cais privativo (custo não incluído). Chegada a Caldas
de Aregos ao final da tarde.
Aqui poderá usufruir das famosas Termas de Caldas de Aregos e relaxar um pouco antes de iniciar o percurso
na região do Douro Vinhateiro.
Hospedagem a bordo.

DIA 2

Caldas de Aregos – Régua

Partida pela manhã com destino à Régua.
A partir daqui a paisagem muda completamente: vai entrar na região do Vinho do
Porto!
Na cidade do Peso da Régua, poderá visitar o Museu do Douro e almoçar num dos restaurantes
locais (custo não incluído).
Depois de passar a eclusa, entrará numa das paisagens mais belas do mundo e faremos
uma paragem estratégica no cais do Ferrão, para que possa visitar a Quinta Nova e
apreciar a paisagem panorâmica que essa lhe oferece sobre o Douro Vinhateiro.
Jantar na Quinta Nova.
Hospedagem a bordo.



DIA 3

Pinhão – Senhora da Ribeira – Pinhão

Deixamos o Pinhão pela manhã para um passeio de dia completo até à Senhora da Ribeira, passando pela
Eclusa da Valeira.
Possibilidade de almoço no restaurante local (custo não incluído).
Continuação do passeio e jantar no Pinhão, em restaurante local.
Hospedagem a bordo.

DIA 4

Pinhão – Caldas de Aregos

Partida pela manhã com destino à Régua, onde terá a oportunidade de conhecer uma das
mais conceituadas propriedades vinícolas da região, onde poderá fazer uma prova de vinhos e almoçar (custo
não incluído).
Continue depois o passeio tendo com destino a Caldas de Aregos ou Porto Antigo. Jantar em
restaurante local.
Hospedagem a bordo.

DIA 5

Pinhão – Caldas de Aregos

Descendo o rio de manhã em direção ao Porto, passará pelas eclusas do Carrapatelo e de Crestuma.
Paragem para almoço em restaurante local (custo não incluído).
Chegada ao Porto.
Hospedagem no hotel.



Embarcação: barco 12m ou catamarã

Preço por pessoa:

Nº Passageiros 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax 8 Pax

Época Alta (30/05 a 9/10) 2590€ 1750€ 1370€ 1290€ 1090€ 990€ 870€
Época Baixa (18/04 a 29/05 e 10/10 a 4/12) 2330€ 1580€ 1240€ 1160€ 980€ 890€ 790€

O preço inclui:
 5 dias de aluguer de embarcação com alojamento a bordo e pequeno-almoço
 Tripulação (1 skipper + assistente de bordo)
 Toalhas de banho, lençóis e toalhas de praia
 Loiças e equipamentos de cozinha
 Seguro, gasóleo, passagem nas eclusas e marinas

O preço não inclui:
 Alimentação
 Visitas a museus
 Transferes


