
As 4 Maravilhas  
Norte de Portugal

04 Dias / 03 Noites

quality tours
agência de viagens e turismo s.a.

Incoming Tour Operator
Portuguese products shop

morada ⁄ address
Largo Martins Sarmento, nº 89, r/c esqº.
4800-432 Guimarães, Portugal

contactos ⁄ contacts
T +351 253 527 144 · F +351 253 527 146

www.qualitytours.pt
geral@qualitytours.pt

RNAVT Nº2495



Este Tour pretende revelar 04 maravilhas do Norte de Portugal, 
ou seja, quatro preciosidades classificadas pela UNESCO como 
Património da Humanidade.
Guimarães, cidade-berço onde nasceu Portugal, será o ponto 
de partida para este percurso e aqui permanecerá duas noites. 
Trata-se de uma cidade medieval cheia de reminiscências 
históricas que soube preservar o seu património e espaços 
públicos com equilíbrio e distinção. 
Visitará também o Porto, cidade que está intimamente ligada 
ao Rio Douro, a ele deve parte da sua beleza, assim como o seu 
forte carácter cosmopolita e comercial. 
Este Tour passará também pelo coração do Douro vinhateiro, 
a mais antiga região vinícola do mundo, esculpida ao longo de 
gerações, tornando-se uma verdadeira obra de arte.
O Parque Arqueológico do Vale do Côa, não será esquecido para 
poder admirar as gravuras rupestres do Paleolítico Superior, 
num verdadeiro museu ao ar livre.
Portugal é verdadeiramente um mundo de maravilhas que vale a 
pena desvendar. Esperamos por si.

Preço por pessoa em quarto duplo: 740 €
Preço por pessoa em quarto individual: 1070 €

Preços incluem:
- 02 Noites na Pousada Santa Marinha da Costa,  
em Guimarães, com pequeno-almoço;
- 01 Noite no Vintage House Hotel, no Pinhão, com pequeno-almoço;
- 01 Visita guiada de Dia completo no Porto;
- 01 Visita guiada de Dia completo em Guimarães;
- 01 Almoço em Guimarães (bebidas incluídas);
- 01 Almoço no Porto (bebidas incluídas);
- 01 Almoço no Douro (bebidas incluídas);
- Bilhete de entrada no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães;
- Bilhete de entrada no Palácio da Bolsa, no Porto;
- Bilhete de entrada no Museu do Douro, na Régua;
- Visita às Gravuras rupestres de Foz Côa, com visita à Quinta de 
Ervamoira + prova de vinhos;
- Seguro de viagem.

Preços não incluem:
- Transporte;
- Actividades não mencionadas e extras de carácter pessoal.


