OPORTO
Sortida del 23 al 27 de març 2.018

OPORTO AUTÈNTIC
Dia 23 MARÇ. BARCELONA – PORTO
Sortida en vol de la companyia Vueling a les 07.35 hores dirección Porto. Recollida en
l'aeroport de Porto en autocar i trasllat al centre de la ciutat.
Farem una interessant visita guiada a la ciutat, la més important després de la capital,
situada en el nord del país a la vora del Riu Duero i famosa pels seus cellers i pels
vaixells que en ella navegaven amb les botes de vi, anomenats Ravelos.
Començarem amb una visita panoràmica en l'autobús, passant per tot el Barri històric
de Porto i fent parades en la Catedral (visita a l'interior), el Barri dels clergues, on
veurem la torre dels clergues i passejarem fins a la plaça Lleons on estan les boniques
Esglésies de la verge del Carmen i de Lisboa carmelites.
Després d'aquesta parada continuarem en l'autobús direcció a l'avinguda principal de la
ciutat on pararem per veure la bonica estació de trens de Porto, decorada amb 20 mil
taulells amb la típica ceràmica portuguesa en blava i blanc.
Finalment baixarem fins al Barri de Ribeira, el més pintoresc de Porto, on estan les
cases típiques de la ciutat i la vista més bonica del riu Douro.
Dinar a un restaurant de referència de la ciutat.
A primera hora de la tarda tindrem l'oportunitat, única a Europa, de visitar l'arc de el
“ponte da arrabida”, experimentant un edifici icònic i impressionant per la grandària i
elegància, i que s'obre al públic per primera vegada en 53 anys.
Si el temps ens ho permet, i pels més atrevits, amb l'ajuda d'un equip de seguretat
(arnés, línia de vida i passamans), ascendirem fins al cim per gaudir d'una vista única
de Porto.
A més de les explicacions sobre el pont podrem veure una exposició sobre la
construcció del mateix i els altres 5 que connecten Porto i Gaia.
Trasllat i allotjament en un modern i cèntric hotel de la ciutat.
Resta de la tarda lliure.
Allotjament i sopar a l´hotel

Dia 24 MARÇ. ÍlHAVO - AVEIRO - COSTA NOVA

Desdejuni a l'hotel.
La primera parada serà per visitar la fàbrica de porcellana de Vista Alegre, considerada
com una de les millors porcellanes del món i que totes les grans fortunes compten amb
una vaixella, gerro o servei de Te.
A continuació anirem a Aveiro, més coneguda com la Venècia portuguesa, repleta de
canals que travessen la ciutat i desemboquen en la Salines més gran d'Europa.
Farem un recorregut per la ciutat en “Moliseiro”, el vaixell que transportava la sal en
origen i que també durant el segle XIX recollien el “moliço”, el llot de la Ria que,
després d'estendre-ho per assecar-ho al sol, feia les funcions de fertilitzant per a les
terres sorrenques dels agricultors de la regió.
Dinar a un restaurant típic de la localitat, on gaudirem dels seus famosos arrossos
caldosos.
A la tarda visitarem Costa Nova, famosa per les seves cases de pescadors, que ens
recorden a les casetes de bany primitives, pintades de ratlles de vius colors
anomenades Palheiros.
Temps lliure.
Retorn a Porto, allotjament i sopar a l´hotel.
Dia 25 MARÇ. COIMBRA Y BUÇACO
Desdejuni a l'hotel.
La primera parada serà a Coïmbra, ciutat universitària per excel·lència, bressol del Fado
(aquest cant d'enyorança, davant la llunyania... que calmava l'estudiant). Començarem
la visita a l'Hotel Astoria, emblemàtic hotel situat al costat del RioMondego, punt central
de la part vella de la ciutat.Des de l'hotel començarem la panoràmica per la ciutat, on
passem pel Carrer Sofia (Patrimoni Mundial UNESCO), i altres llocs d'interès fins a
arribar a la Universitat, on farem una visita completa, inclosa la seva famosa Biblioteca,
Capella i el pati.

A continuació baixarem fins a la part vella de la ciutat, passant per la Catedral Nova,
Catedral Vella i per l'Arc de Almedina.
Temps lliure per gaudir de la ciutat.
Dinar a un restaurant típic en Meallhada, regió dedicada a la cria del garrí i la seva
elaboració, on gaudirem del LEITAÖ.
A la tarda farem una parada en les fonts Luso, famós per les seves aigües termals i
medicinals, de camí cap a un dels espais més bucòlics de la zona, Buçaco, un bosc
d'aprox. 400 hectàrees amb més de 300 varietats d'arbres i plantes de diversos llocs
del planeta, que tindrem el privilegi d'admirar.
Va començar sent un espai d'una Ordre Religiosa, fins a l'expulsió de les mateixes del
país, va ser triat per la monarquia per a la construcció d'un palau i actualment és un
hotel de luxe, amb una arquitectura sublim, realitzat per Luigi Manini.
Retorn a Porto, allotjament i sopar a l´hotel.
Dia 26 MARÇ. BRAGA - BOM JESUS – GUIMARAES

Desdejuni a l'hotel.
Sortida per realitzar una visita de dia complet per Braga i Guimarãés.

Al matí farem una visita guiada a peu pel barri històric de Braga, passant pel
carrer Souto que és la principal i la comercial, visitarem la Catedral, la seva plaça i la
del municipi, jardins de Santa Bàrbara i Plaça de la República.
Després d'un temps lliure a la ciutat, pujarem en l'autocar a la muntanya
del Bom Jesus, un dels santuaris més importants de Portugal, amb un preciós entorn i
mític pels seus catorze trams d'escales ascendents, decorades amb taulells
representant les parades bíbliques.
Dinar en un restaurant típic de la localitat.
Havent dinat anirem a Guimarãés, la visita del qual començarem per la part alta de la
cuideu on es troba el Castilllo de Guimarãés, la història del qual coneixerem des de
l'exterior, encara que entrarem a la capella de San Miguel, on va ser batejat el primer
rei de Portugal.
Des d'aquí baixarem caminant pel carrer Santa Maria, la més a antiga de la ciutat i on
es troben les cases més típiques, a més de visitar la Plaça del Municipi i les Places
Santiago i Oliveira, les dues més pintoresques de Guimarãés.
Temps lliure.
Retorn a Porto, allotjament i sopar a l´hotel.
Opcionalment, després de sopar, qui vulgui podrà assistir a un espectacle de Fado amb
consumició (transport no inclòs i pagament directe a destí).
Dia 27 MARÇ. PORTO - BARCELONA
Desdejuni a l'hotel.
Aquest matí realitzarem el passeig pel Riu Douro en un Ravelo, aquell inicial passeig
que feien les botes de vi que baixaven dels vinyers abans de la seva exportació al món.
Farem l'anomenat “creuer de ponts”, durant el que podrem contemplar els 6 ponts que
hi ha en Porto, a més de conèixer els “dos Oportos” i alguns dels monuments més
emblemàtics de la ciutat.
Després visitarem un famós celler de Porto, on ens mostraran el seu especial procés
d'elaboració i degustarem els seus vins.
Dinar en un restaurant de la zona
Temps lliure.
Trasllat a l'aeroport per sortir en vol de TAP Air Portugal a les 19.25 hores en destinació
Barcelona. Fi del viatge.

PREU PER PERSONA (en base habitació doble):
Grup mínim de 20 persones de pagament:
Suplement habitació individual:
Opcional espectacle Fado:
Nota: no inclou trasllats i pagament directe a destí

1.325 euros
265 euros
25 euros

EL PREU INCLOU:

• Vols anada amb la companyia Vueling i tornada amb la companyia
TAP Air Portugal (inclou 1 maleta facturada per persona)
• Autocar per tots els trasllats i visites.
• Guia acompanyant especialitzat en Portugal sortida desde/a
Barcelona i guies locals de la zona.
• 4 nits en hotel Eurostars Porto Centro 4* en base habitació doble
estàndard o individual.
• 4 esmorzars i 4 sopars a l´hotel.
• 5 dinars en restaurant locals de la zona.
• Aigua, vi i cafè als dinars.
• Totes les visites detallades a l´itinerari amb entrades incloses.
• Assegurança turística de viatge i cancel.lació per causa mèdica
greu justificada.
• Preus vàlids per un grup mínim de 20 persones de pagament.
EL PREU NO INCLOU:
•

Res no especificat a l’ apartat anterior.

ALLOTJAMENT: HOTEL EUROSTARS PORTO CENTRO 4*

El Eurostars Porto Centre està situat a Porto, a 300 metres de la calli
Galeries de París. Alberga un bar.
Les habitacions de l'hotel inclouen aire condicionat, TV de pantalla plana,
articles de condícia gratuïts i assecador de pèl. ElEurostars Porto Centre
ofereix WiFi gratuïta en totes les instal·lacions.
La recepció obre les 24 hores.
El mercat de la ciutat Bolhao i el Coliseu de Porto es troben a 400
metres. L'aeroport de Porto està a 11 km.
União de Freguesias do Centro és una opció genial per als viatgers
interessats en l'arquitectura, el vi i passejar per la ciutat.

INSCRIPCIONS I CONTACTE:
Les inscripcions s´han de formalitzar abans del 05 de febrer.
Contacte per informació i reserves:
BESTOURS VIATGES
Persona de contacte: Laura Martí
E-mail: laura.marti@bestours.es
Telèfon de contacte: 93.496.74.00
Per fer la reserva necessitem:
-

Noms complets de les persones que viatgen.
Adreça i DNI dels participants.
Pagament a compte 500 € per persona per formalitzar la reserva.
Els pagaments es poden fer al següent número de compte:

-

El pagament restant s´haurà de fer abans del 08 de març al mateix
número de compte.

