PROGRAMA 3

Wine Destinations

INCENTIVOS

Douro

A irregular topografia da região do Douro, com as suas estradas sinuosas e
íngremes, deslumbra a todos com paisagens lindíssimas.
Na confluência dos rios Douro e Corgo encontra-se a Régua (Peso da
Régua), uma pequena cidade que no passado foi a capital comercial do
vinho do Porto. Hoje em dia a azáfama dos tempos antigos já não se faz
sentir, mas a cidade é ainda ponto de partida para agradáveis passeios de
comboio e barco através da região do Douro. Aqui poderá apreciar os barcos
rabelos nas águas tranquilas do Douro, Quintas produtoras de vinho do Porto
e bonitas encostas esculpidas em socalcos, cobertas de vinhas. Em suma,
uma experiência inesquecível. Um pouco mais a sul da Régua fica Mesão
Frio uma pequena vila fortificada, que marca o início da região vínica do
Douro.
Seguindo para Norte em direcção a Vila Real, a capital da região de TrásosMontes e Alto Douro, deverá visitar a bonita Casa de Mateus, com o seu
esplendoroso Solar do século XVII e os seus luxuriantes jardins.
Seguindo em direcção às montanhas irá encontrar a pequena Cidade de
Sabrosa, onde poderá observar os bonitos solares do século XV e descobrir
um pouco mais sobre o lugar onde nasceu Fernão de Magalhães, o navegador que liderou a primeira viagem marítima à volta da terra. Perto de Sabrosa
encontrará as duas históricas Vilas de Favaios e Alijó. Seguindo a estrada
que liga Favaios a Pinhão, através das encostas, poderá admirar os belos
campos de oliveiras e vinhas, bem com as mais belas paisagens do
Douro.Na confluência dos rios Pinhão e Douro, junto ao rio, fica a pequena
mas bela Vila de Pinhão, a histórica estação de comboios, cujas paredes
estão revestidas com painéis de azulejos com imagens alusivas às colheitas
e ao rio antes das represas. É um local único que não poderá deixar de visitar.

Preço Sob Consulta

LOCAIS DE DESTAQUE:
Peso da Régua
Casa de Mateus
Sabrosa
Favaios
Pinhão
Mesão Frio

GROUPO:

Mín. 24 Pessoas.

LOCAL DE PICK UP:
Lisboa

