
PINHÃO – FOZ DO SABOR - PINHÃO
PROGRAMA LUXURY | 2 DIAS

(Embarque no Pinhão)

DIA 1

Pinhão – Foz do Sabor

Embarque no cais do Pinhão e partida com destino à Foz do Sabor, passando pela eclusa da
Valeira e com paragem para almoçar em restaurante local.
Desembarque no cais da Foz do Sabor e transfere para a Quinta da Terrincha ou Casas do Côro
(alojamento).

DIA 2

Foz do Sabor – Pinhão

Transfere pela manhã para visita ao Museu do Côa onde poderá também almoçar no
restaurante do museu com vista para a região do Douro Superior. Em alternativa, poderá visitar
a vila de Torre de Moncorvo e almoçar no restaurante “O lagar”.
Embarque, depois do almoço, no cais da Foz do Sabor com destino ao Pinhão.
A chegada ao Pinhão será ao final do dia.

Explore a região do Douro em profundidade, num
encontro íntimo com tudo o que a caracteriza e torna
única. Parta nesta experiência mergulhando na paleta de
verdes que o Douro tem para lhe oferecer. Dois dias de
percurso, com paragem em locais de interesse ao longo
do caminho, refeições típicas e ainda degustação do
Vinho do Porto – o mais famoso néctar da Região!



Embarcação/Preço:
 Barco 10m (Lotação 12 passageiros): 2.470€
 Barco 12m (Lotação 12 passageiros): 2.830€
 Barco 14m (Lotação 12 passageiros): 3.220€
 Catamarã (Lotação 16 passageiros): 3.490€

O preço inclui:
 Coffee-break a meio da manhã e fruta de tarde
 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
 Alojamento

Notas:
 Alojamento mencionado no programa sujeito a disponibilidade
 Apenas dispomos de uma embarcação permanente no Pinhão pelo que, dependendo

da embarcação escolhida, poderá acrescer o valor do transporte desde o Porto até ao
Pinhão.


