O melhor do Porto
Tour Regular
Descubra tudo o que a cidade do Porto tem para lhe mostrar nesta completa visita
guiada de dia inteiro. Explore esta cidade de uma ponta à outra: desde o Centro
Histórico do Porto até a uma área mais refinada, a encantadora Foz do Douro.
Experimente o tradicional cruzeiro das 6 pontes para apreciar a vista panorâmica da
cidade e aprender mais sobre os detalhes históricos das pontes.
Começamos por um monumento histórico, a Catedral do Porto: onde a cidade nasceu,
uma brilhante arquitetura da era Românica.
Descubra a torre mais alta de Portugal, Clérigos, um edifício projetado no estilo
barroco. Perto da Torre dos Clérigos, encontra-se a famosa Livraria Lello, uma das
mais bonitas e antigas livrarias do Mundo, conhecida por ter sido uma inspiração para a
escritora J.K. Rolling quando escreveu Harry Potter.
De seguida, saiba tudo sobre os dramáticos painéis de azulejos que revelam algumas
partes da História de Portugal, na icónica Estação de São Bento. No final da manhã,
tenha a oportunidade de visitar uma prestigiosa Cave do Vinho do Porto para ficar a
conhecer o processo de produção deste vinho único. A melhor parte vem aí,
uma degustação de vinhos está incluída, a oportunidade perfeita para saborear alguns
dos melhores.
Está na hora de apreciar um almoço tradicional num dos locais mais populares da
cidade com vistas surpreendentes, no Cais da Ribeira. Depois de almoço tempo está
prestes a entrar no espantoso Rio Douro através do tradicional cruzeiro das seis
pontes.
Terminado o seu cruzeiro pelo douro, há uma parte do Porto que continua no
desconhecida: Boavista e a Foz do Douro, áreas modernas das cidades para explorar
num modo panorâmico.
Aprecie um a zona da Boavista, passando pela: Casa da Música, um ícone da nova
arquitetura que apresenta a principal sala de concertos na cidade e descubra ainda,
o Parque de Serralves, uma deslumbrante área verde com dezoito hectares.
Encante-se com a Foz do Douro, uma das zonas mais exclusivas no Porto, com
esplêndidas vivendas viradas para o mar. Já é possível ver a praia e o famoso Castelo
do Queijo, construído com o intuito de combater piratas.
Aproveite de algum tempo livre para apreciar as vistas e caminhar junto à praia de
Matosinhos.
A visita termina somente quando o seu guia o deixar junto ao seu alojamento




Preço por Pessoa: 88,00 Euros
Criança 0-3 anos: Grátis
Criança 4-12 anos: 50%
Inclui:




Pick up and drop off
Guia profissional de turismo
Almoço tradicional no Porto

DURAÇÃO

 8 Horas
HORÁRIO



Partida às 8h30
Sábados e Domingos

