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LAZER E TEMPOS LIVRES Douro Encantado

De 7 a 9 de outubro de 2022

Dia 7 de outubro – 6ª feira

Partida do Porto em direção à Régua, capital dos vinhos do Douro. Peso da Régua é uma

cidade no distrito de Vila Real e é considerada a capital da região demarcada na qual é

produzido o conhecido Vinho do Porto. A Régua deve o seu desenvolvimento ao Marquês de

Pombal que em 1756 criou a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro e que mandou

delimitar com marcos de granito (marcos de Feitoria) as áreas de produção dos melhores

vinhos. Desde então, a Régua passou a ser o centro da região, um entreposto comercial de

onde partiam e chegavam os barcos rabelo que transportavam o vinho até Vila Nova de Gaia

onde envelhecia nas caves.

De seguida, continuamos viagem para o Cais da Ferradosa, passando por S. João da Pesqueira

e Miradouro de São Salvador, com as suas fabulosas vistas. A vista do miradouro é magnífica,

permitindo uma perspetiva única sobre o rio Douro, a Barragem da Valeira e a paisagem

envolvente. Encontram-se junto ao miradouro dez ermidas, a sua maioria do século XVI, que

compõem os Passos da Paixão de Cristo. Cenário imperdível.

Continuação para o Cais da Ferradosa onde iremos almoçar no restaurante Cais da Estação

(menu que incluirá bebidas). Após almoço, seguimos viagem até Mirandela, passando antes

por Olas, Custóias, Vila Nova de Foz Côa, Vila Flor, capital do Azeite, no coração da Terra

Quente Transmontana.
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D. Dinis, Rei Poeta, aquando da sua passagem por este burgo, até então denominado por

"Póvoa d´Além Sabor", ficara encantado e rendido à beleza da paisagem e, em 1286,

carinhosamente a rebatizou de "Vila Flor". Cerca de 1295, D. Dinis manda erguer, em seu

redor, em jeito de proteção, uma cinta de muralhas com 5 portas ou arcos. Resta o Arco de D.

Dinis, monumento de interesse público.

Finalmente chegamos a Mirandela. Check-in no Grande Hotel Dom Dinis 3***. Jantar com

bebidas incluídas no hotel. Alojamento.

Dia 8 de outubro – sábado

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a definir previamente, saída para visitar a região

transmontana. Albufeira do Azibo, uma das mais belas e importantes praias fluviais do país.

Vimioso, uma viagem à natureza na rota das terras frias. Em frente às ruínas do castelo, pode

ver-se o pelourinho a ostentar a antiguidade das suas prerrogativas municipais.

No centro da vila, a Igreja Matriz, com a sua abóbada estrelada, exige uma visita atenta e no

arrabalde, a velha atalaia pode ainda recordar-lhe muitas histórias da defesa da raia nos

séculos XVII e XVIII. Após visita, continuação da viagem até Mogadouro, cidade em que em

toda a sua zona mais próxima do rio Douro alternam-se os grauvaques e os granitos,

apresentando-se estes ora em grandes blocos, ora sob a forma de areão proveniente da sua

desagregação.
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Estes solos, e as características do clima, proporcionam um coberto vegetal abundante e

diversificado, que atribui à paisagem um manto de belíssimas colorações que se alteram com

as estações do ano. Almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Após almoço,

continuação da viagem até Macedo de Cavaleiros. Embora o concelho de Macedo de Cavaleiros

seja administrativamente recente, a sua história é muito anterior. A história é muito rica e o

território possui um vasto património histórico, arqueológico e artístico em toda a sua

extensão. Após visita, continuação da viagem até Mirandela. Jantar com bebidas incluídas no

hotel. Alojamento.

Dia 9 de outubro - domingo

Pequeno-almoço no hotel. Deixando o Nordeste Transmontano, iremos passar pela bela vila de

Pópulo até chegarmos a Vila Real. Situada numa área abençoada pela natureza, perto das

majestosas Serras do Marão e do Alvão, Vila Real é uma cidade transmontana, sede de

concelho e distrito, e uma das mais importantes da província de Trás-os-Montes.

Com vestígios arqueológicos de ocupação humana desde o Paleolítico, Vila Real foi desde cedo

escolhida como habitação de diferentes povos. Com as invasões bárbaras e muçulmanas, Vila

Real vai sofrendo um despovoamento gradual, voltando a ganhar importância em inícios da

Idade Média, estando situada entre importantes nós rodoviários nortenhos, e, a partir do

século XVII, a instalação da Casa dos Marqueses faz com que muitos nobres da corte aqui se

fixem.
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São vários os pontos de interesse que esta cidade oferece, dona de um rico património, e de

grande fervor religioso, como se pode observar nas Capelas da Misericórdia, de São Brás, na

do Bom Jesus do Hospital, na Sé de Vila Real ou nas Igrejas de São Pedro, do Bom Jesus do

Calvário ou na dos Clérigos, uma interessante obra barroca, de autoria de Nicolau Nasoni.

Almoço em restaurante local com bebidas incluídas.

Após o almoço, passando a Serra do Marão e o famoso túnel do mesmo nome, chegamos à

bela cidade de Amarante: tão rica quanto a vontade e tão diversa quanto a sorte. Por quantos

roteiros definem o concelho, tantas podem ser as imagens e os sabores que os visitantes

levam no regresso: arquitetura, religião, arte, natureza, gastronomia. Se a natureza é quem

chama, então o destino é o Tâmega ou as Serras do Marão e da Aboboreira, que oferecem

paisagens de sonho, aldeias de gente acolhedora e ricas tradições, edificadas em xisto e

granito. Se o apelo vem do espírito, o percurso já se faz pela cidade, com passagem

obrigatória pelo convento e igrejas de S. Gonçalo, S. Pedro e S. Domingos, o Museu de Arte

Sacra e outros exemplares do barroco e do românico, espalhados pelo município. É igualmente

irrecusável a descoberta dos grandes nomes das artes que nos engrandecem e levam além-

fronteiras, visitando o museu Amadeo de Souza Cardoso e a Biblioteca Albano Sardoeira. Após

visita e tempo livre, regresso ao Porto. Chegada e fim da viagem.
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Custos

Inscrições

Pagamento

• Inscrições abertas até 29 de agosto de 2022. 
• A 30 do mesmo mês informaremos os Associados cujas 
inscrições forem consideradas.

Preço para Sócios Efetivos e Auxiliares:
• Quarto Duplo (por pessoa): 275€ 

Suplemento Single: 40€               Suplemento cama extra: 35€

Preço para convidados: 
• Quarto Duplo (por pessoa): 300€.

O pagamento poderá ser fracionado em duas prestações: a 
primeira prestação será paga até 05/09/2022 e a segunda 
prestação paga até 30/09/2022.

Será feito diretamente à Agência de Viagens PERSONAL TRAVEL, 
por transferência bancária para o NIB:

0007 0000 0032896541323.
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Diversos

Condições O preço inclui:

• Transporte em Autocarro de Turismo;
• Guia Acompanhante da Personal Travel;
• 2 noites de alojamento no Grande Hotel Dom Dinis, com 2 jantares e 

bebidas incluídas;
• 3 almoços em restaurantes locais, com bebidas incluídas;
• Seguro de Viagem;
• Iva.

Nota: As bebidas à refeição serão a indicar.

O preço não incluí:

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 
no presente programa e extras durante a estadia.

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube Millennium bcp, as
desistências terão um custo mínimo de 50€ a título de Taxa de Reserva,
eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo
Operador, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar a:
Agência Personal Travel – Maria João Ortigão (917 369 810) ou
Fernando Miranda (914 898 533).

Na companhia do 

Clube Millennium bcp
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FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000044205

