
Este programa permite desfrutar o que o Douro tem de melhor para oferecer, num percurso de miradouro em miradouro, por entre 
um corredor de culturas que habitaram esta região pelo menos desde o tempo do paleolítico.
Falar do Douro é necessariamente falar do Rio Douro, das suas vinhas em socalcos e patamares, das quintas onde se produz o 
tão famoso Vinho do Porto. 
A paisagem do Douro é toda ela de enorme atrativo. Das cercanias serranas às margens do Rio, da beleza da giesta selvagem aos 
socalcos da videira domesticada, desdobra-se esta paisagem singular, em miríades de tons e colorações. 
Mas falar do Douro é sobretudo falar da obra combinada entre o Homem e a natureza, é falar de uma paisagem cultural, evolutiva 
e viva. É falar de uma região classificada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. 
Propomos-lhe uma viagem inesquecível pelos deslumbrantes jardins do Douro, um contacto com os seus vinhos, Porto, Douro, 
Espumantes e Moscatéis, e com os seus escritores.

INCLUI
• Organização do Roteiro • Alojamento no hotel Miracorgo**** em Vila Real, ou similar • Visita ao Museu do Douro • Visita ao 
Museu do Pão com degustação de Moscatel de Favaios • Passeio de barco no Rio Douro (1 hora) • Peddy-paper Camiliano • Visita 
à Quinta do Panascal com prova de Vinhos do Porto • Seguro de viagem.

NÃO INCLUI
• Transporte •  Refeições • Acompanhamento.

Todo o Ano
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TURISMO FAMILIAR • 3 DIAS • 2 NOITES
Preço por pessoa em quarto duplo:

Suplemento de quarto individual 47,00€

MIRADOUROS NO DOURO

Available & Incredible Unipessoal, Lda.
Rua Cidade de Espinho, n. 3 - R/C,

5000-611 Vila Real, Portugal  
RNAVT n. 6738

Telf.: +351 259 347 340
www.pontoporponto.eu

RESERVAS:

T. 910 839 423
geral@pontoporponto.eu


