5 Dias

Preços desde:

330€

Douro Emoção

Para quem
gosta de desafios e de
sair do convencional este é o
programa. Descobrir o Douro em
bicicleta e em canoa. Vá, sem grandes
reticências!!! Não é necessário ser um
verdadeiro atleta para fazer este programa,
mas sim, gostar de pedalar, remar e espírito
para algo diferente.
Neste programa de 4 noites, 2 dias serão
pedalados por entre lugares destintos (Lamego,
Régua e Vila Real) perfazendo um total
pedalado de 70 a 80 Km por entre encostas,
vinhedos e junto ao Rio Douro. E 1 dia para
remar num kayak / canoa no famoso Rio
Douro desde da foz do rio Tua até ao
Pinhão, numa extensão de 12Km,
de pura natureza

5 Dias

Incluí:

Preços desde:

330€

4 noites em alojamento;
Tour on Bike de 2 dias com: guia, bicicleta de montanha,
capacete, garrafa de água para o percurso de bicicleta,
transporte de/para o hotel*, transporte entre trilhos,
prova de vinho, seguro Acidentes Pessoais.
Descida do rio Douro desde de Tua a Pinhão em Kanoa/
kayak.
Escolha de uma prova de vinhos acompanhados com
queijos ou enchidos.

* Incluído apenas para os hoteis disponiveis nesta brochura.

Descrição Completa:

B ike Tour:

Um passeio
de bicicleta na região do
Douro onde passará por zonas
distintas (Régua, Lamego
ou Vila Real). No total dos 2
dias serão percorridos cerca
de 70 a 80 Km nas encostas,
vinhedos e junto ao Rio Douro.

do rio Douro
D escida
em canoa kayak:

Deslize pelo rio Douro abaixo,
saboreando a deslumbrante
paisagem vinhateira e as águas
refrescantes e calmas do rio
Douro. Primeiro vamos de

Os percursos têm um misto de
estrada, caminhos rurais e no
meio de algumas vinhas. Com
um grau de dificuldade médio,
esta é, definitivamente, uma
forma diferente de conhecer o
Douro e seus encantos.

barco do Pinhão à foz do Tua.
Você e os kayaks/canoas, num
passeio de uma hora subindo o
troço do rio Douro que depois
será descido em kayak/canoa.

P rova de vinhos e queijos ou enchidos:

As provas de
degustação oferecem uma oportunidade para experimentar
a combinação entre produtos de excelência e os vários tipos de
vinho do Porto. A prova de queijos portugueses ou enchidos
combina diferentes tipos de queijo/ enchidos com vinhos da
região do Douro. O intuito é descobrir as diferentes sensações
que combinam o queijo/ enchido com cada vinho.

Opção 1 - Prova de vinhos
com queijo: Porto Branco
extra seco com queijo de
mistura. + Vinho Branco DOC
com queijo de vaca. + Vinho
Tinto DOC com queijo de
ovelha amanteigado + Porto
Tinto reserva com queijo de
cabra curado + Porto Late
Bottled Vintage com queijo
de ovelha curado.

Opção 2 - Prova de vinhos
com enchidos*: Vinho Rosé
DOC com lombo fumado.
Vinho Branco DOC com
salpicão + Vinho Tinto
DOC com alheira + Vinho
Tinto reserva com linguiça
tradicional + Porto Late
Bottled Vintage com morcela.

* Os enchidos indicados poderão ser alterados e substituídos

Alojamento:

Preço do
pacote p/ pax
desde:

390€

Casa Nossa Srª do Carmo: Com referências biográficas
sobre a existênica da capela á data de 1888, em 2010 que
os actuais proprietários, decidiram efectuar uma profunda
remodelação da casa convertendo-a numa unidade de Turismo
Rural – Casa de Campo combinando um estilo moderno com
a história ainda visível e presente do seu passado associado
à cultura da vinha e à produção do famoso vinho do Porto.
Oferece 6 quartos c/WC, 2 salas, 2 cozinhas, uma piscina
exterior com bar e sala de convívio inserido numa pequena
propriedade de 3 hectares que ainda produz uvas e azeitonas.
A Casa Nª Sra. do Carmo oferece ainda uma vista panorâmica
para o vale do Douro e para as montanhas circundantes
com os típicos socalcos e vinhedos. É sem dúvida um local
diferente para passar uns momentos relaxantes, onde a calma,
a tranquilidade e a natureza nos rodeiam.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

330€

Casa de Campo Vila Marim: Situada na freguesia
de Vila Marim, concelho de Mesão Frio, na região
demarcada do Douro, em Portugal, próximo do
rio Douro, surge do nada, um espaço paradisíaco,
composto de várias casas, totalmente integradas
num cenário de encanto onde não faltam obras de
arte, zonas de jardim, uma vinha e algumas árvores
de fruto.
No interior da quinta, encontramos treze casas,
sendo de destacar sete módulos de arquitectura
contemporânea.
Além do contacto com a natureza e com a sua
tranquilidade, todas as Casas oferecem comodidades
modernas, climatizadas, tendo algumas unidades
uma kitchenette completa e todas possuem
facilidades para churrascos, podendo ainda desfrutar
do lounge partilhado, piscina e uma sala de jogos.
O centro de Mesão Frio fica a 4 km, onde poderão
encontrar vários restaurantes tradicionais, bem com
aproveitar várias actividades de lazer.

Preço do
pacote p/ pax
desde:

460€

Quinta do Vallado: Composto por duas
unidades hoteleiras, o Hotel Rural concluído
em 2012, e projetado pelo Arq. Francisco Vieira
de Campos, para cuja construção se utilizou
essencialmente o xisto e a Casa Tradicional, que
outrora pertenceu a Dona Antónia Adelaide Ferreira
- a lendária Ferreirinha.
No seu todo, a Quinta do Vallado dispõe de 13
quartos, 5 quartos no edifício histórico da Quinta e
8 quartos no novo edifício.
Todos os quartos e suites estão equipados com
ar condicionado, com televisão e acesso Wi-Fi
gratuito.
Dispõe de um conjunto de infraestruturas, como
piscina, programas de passeios pedestres, de
bicicleta, de barco e de jipe, sessões de pesca no
rio, piqueniques campestres, as aulas de cozinha
tradicional, as provas de vinho e os cursos de
iniciação à prova.

Quinta da Pacheca: Ex-libris da Quinta

Preço do
pacote p/ pax
desde:

da Pacheca, o The Wine House Hotel é uma
das mais conhecidas unidades de ‘turismo
de charme’ do Douro e tem sido alvo de várias
distinções a nível internacional. Tendo na vinha
e no vinho a sua inspiração e ambientes, conjuga
a imagem moderna e avant-garde com sobriedade
e elegância e está vocacionado para o turismo
gastronómico e enológico.

460€

O hotel está instalado numa casa típica do Séc. XVIII,
restaurada com respeito pela arquitetura original,
e mantém vivo o espírito familiar da quinta, até no
mobiliário e no conforto proporcionado pelos 15
quartos, todos eles diferentes entre si e envoltos
num ambiente nobre. Acrescem a excelência no
acolhimento, a beleza da paisagem em cada estação
e a garantia de bem-estar e sossego.
Todos os quartos são autênticos, diferentes entre si,
climatizados e com casa de banho privada. Alguns
dos quartos tem uma varanda privativa.
Os hóspedes podem ainda desfrutar de cozinha
gourmet confeccionada com produtos locais no
restaurante, que oferece vistas panorâmicas sobre a
paisagem circundante
Estas são as nossas sugestões.
Se ainda assim procura algo diferente, fale
connosco. Você escolhe!!

Your key

to access

Portugal
Mais informações ou Reservas:
T: 252 314 582 / 3
918 31 5319
info@gogal.pt

