
 
 
 
 

Tour PORTO FULL-DAY 

PROGRAMA FULL-DAY: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

9:30 => Panorâmica sobre a cidade, passando pela Rotunda da Boavista, 

Casa da Música, Parque da Cidade, Castelo do Queijo, Foz do Douro, Ponte 

da Arrábida, Ribeira do Porto, Cais de Gaia, Miradouro da Serra do Pilar. 

Depois seguimos a pé pela Ponte D. Luís I até ao Terreiro Da Sé do Porto. 

Visita à Catedral do Porto. 

Seguimos até à estação de São Bento. A seguir percorreremos a Praça da 

Liberdade / Avenida dos Aliados. 

Visita à Igreja dos Clérigos. Subida opcional à torra dos Clérigos (6€ / 

pax). 

✓ Almoço tradicional portuense (Sopa ou entradas, prato principal, bebidas da 

casa, sobremesa e café) - Incluído no valor base 

Visita opcional ao Palácio da Bolsa (11€ / pax) e à Igreja de São Francisco 

(7,50€ / pax) 

Vista opcional às Caves de Vinho do Porto (16€ / pax) 

Passeio de barco de 1 hora (15€ /pax - opcional) 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

o Opção de tour numa belíssima VW PÃO DE FORMA (sem A/C) 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Almoço tradicional portuense 

 

 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não definidos no 

programa. 

PORTO 

FULL-DAY 

O Tour PORTO FULL-DAY é 

um tour que permite aos 

nossos clientes ter uma 

panorâmica geral a cidade do 

Porto. Terá a oportunidade de 

caminhar no coração da 

cidade, assim como passear 

junto ao Rio Douro. 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

29 €  

[4-7]           155,00 €        180,00 €  
                      

22 €  

[8-14]           130,00 €        150,00 €  
                      

18 €  

[15-19]           110,00 €        130,00 €  
                      

16 €  

 

Nº DE 

PASSAGEIROS

PVP SEM 

VISITAS, COM 

ALMOÇO

PVP SEM VISITAS, 

COM ALMOÇO 

(PÃO DE FORMA)

[2-3]           165,00 €               220,00 € 

[4-7]           115,00 €               145,00 € 

[8-14]             95,00 € 

[15-19]             80,00 € 



 
 
 
 

Tour PORTO HALF-DAY 

PROGRAMA HALF-DAY (manhã ou tarde): 

8:30 / 14:00 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila 

Nova de Gaia – centro) 

Panorâmica sobre a cidade, passando pela Rotunda da Boavista, Casa da 

Música, Parque da Cidade, Castelo do Queijo, Foz do Douro, Ponte da 

Arrábida, Ribeira do Porto, Cais de Gaia, Miradouro da Serra do Pilar. 

Depois seguimos a pé pela Ponte D. Luís I até ao Terreiro Da Sé do Porto. 

Visita à Catedral do Porto. 

Seguimos até à estação de São Bento. A seguir percorreremos a Praça da 

Liberdade / Avenida dos Aliados. 

Visita à Igreja dos Clérigos. Subida opcional à torra dos Clérigos (6€ / 

pax). 

Regresso ao alojamento com chegada prevista para as 12:30 / 18:00 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

o Opção de tour numa belíssima VW PÃO DE FORMA (sem A/C) 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Visita à Catedral 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter 

pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

 

 

 

 

PORTO 

HALF-DAY 

O Tour PORTO HALF-DAY é 

um tour que permite aos 

nossos clientes ter uma 

panorâmica geral a cidade do 

Porto em apenas meio dia. 

Terá a oportunidade de 

caminhar no coração da 

cidade, assim como passear 

junto ao Rio Douro. 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

29 €  

[4-7]           155,00 €        180,00 €  
                      

22 €  

[8-14]           130,00 €        150,00 €  
                      

18 €  

[15-19]           110,00 €        130,00 €  
                      

16 €  

Nº DE 

PASSAGEIROS

PVP SEM 

VISITAS

PVP SEM VISITAS 

(PÃO DE FORMA)

[2-3]             85,00 €               115,00 € 

[4-7]             60,00 €                 75,00 € 

[8-14]             50,00 € 

[15-19]             40,00 € 



 

 

SUNSET IN DOURO 

PROGRAMA COM 4 HORAS 

16:00 => Pick-up no alojamento em viatura Mercedes (Porto, Matosinhos, 

Maia, Vila Nova de Gaia – centro). Transfere privado em Mercedes-Benz 

para a marina onde irá embarcar num iate privado.  

16:30 => Embarque no nosso iate. Ao longo das próximas 4 horas de 

navegação iremos percorrer o Rio Douro. Teremos a oportunidade de 

apreciar as 6 pontes que ligam as margens do rio unindo as cidades do 

Porto e de Gaia. No final, dê um mergulho no rio e aproveite o Pôr do Sol 

na foz do rio Douro, onde as águas doces do rio encontram as águas 

salgadas do Oceano Atlântico enquanto aprecia Moët & Chandon, ao som 

da sua música preferida… 

20:30 => Desembarque e regresso ao alojamento em transfere privado. 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Português / Inglês) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Barco totalmente equipado com solário, WC, quarto, frigobar 

✓ Skipper + Marinheiro (Português / Inglês) 

✓ Pequeno lanche a bordo com tábua de queijos e presunto 

✓ Fotografia Palaroid 

✓ Brinde de Boas Vindas 

✓ Toalhas e mantas 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não 

definidos no programa. O programa poderá ser alterado ou anulado por razões climatéricas.  

 

 
      Hora extra: 150€ 

SUNSET IN 
DOURO 

Relaxe de o Pôr do Sol 

magnífico a bordo do nosso 

iate na foz do Rio Douro. 

Aprecie as belíssimas pontes 

sobre o rio, assim como as 

zonas ribeirinhas do Porto e 

Gaia. 

 

 

 

 

 

Nº PAX PVP / PAX

[2-3] 375,00 €      

[4-7] 250,00 €      

8 180,00 €      

Opção de Jantar a bordo (não incluído no PVP) 

MENU 1 (+20€ / PAX) 

Tabua de queijos/enchidos; Hambúrguer/Cachorro, acompanhado de batata 
frita; Bebida incluída; Café + miniatura doce. 

 

MENU 2 (+30€ / PAX) 

Salgadinhos (rissóis, croquetes e bolinhos de bacalhau); Sushi (10 peças 
p/pessoa); Bebida incluída; Café + miniatura doce. 



 

 

FULL-EXPERIENCE IN OPORTO 

PROGRAMA  

10:00 => Pick-up no alojamento em viatura Mercedes (Porto, Matosinhos, Maia, 

Vila Nova de Gaia – centro). 

Panorâmica sobre a cidade, passando pela Rotunda da Boavista, Casa da Música, 

Parque da Cidade, Castelo do Queijo, Foz do Douro, Ponte da Arrábida, Ribeira do 

Porto, Cais de Gaia, Miradouro da Serra do Pilar. Depois seguimos a pé pela Ponte 

D. Luís I até ao Terreiro Da Sé do Porto. Visita à Catedral do Porto. 

Seguimos até à estação de São Bento. A seguir percorreremos a Praça da Liberdade 

/ Avenida dos Aliados. 

Visita à Igreja dos Clérigos. Subida opcional à torra dos Clérigos (6€ / pax). 

✓ Almoço tradicional portuense (Sopa ou entradas, prato principal, bebidas da casa, 

sobremesa e café) - Incluído no valor base 

✓ Vista às Caves de Vinho do Porto - Incluído no valor base 

16:30 => Embarque no nosso iate. Ao longo das próximas 4 horas de navegação 

iremos percorrer o Rio Douro. Teremos a oportunidade de apreciar as 6 pontes que 

ligam as margens do rio unindo as cidades do Porto e de Gaia. No final, dê um 

mergulho no rio e aproveite o Pôr do Sol na foz do rio Douro, onde as águas doces 

do rio encontram as águas salgadas do Oceano Atlântico enquanto aprecia Moët & 

Chandon, ao som da sua música preferida… 

20:30 => Desembarque e regresso ao alojamento em transfere privado. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-TRACK, 

aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Português / Inglês) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Barco totalmente equipado com solário, WC, quarto, frigobar 

✓ Skipper + Marinheiro (Português / Inglês) 

✓ Almoço típico 

✓ Pequeno lanche com tábua de queijos e presunto 

✓ Fotografia Palaroid 

✓ Brinde de Boas Vindas 

✓ Toalhas e mantas 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não 

definidos no programa. O programa poderá ser alterado ou anulado por razões climatéricas.                        

Hora extra: 150€. 

FULL-
EXPERIENCE IN 
OPORTO 

Neste tour terá a oportunidade 

de conhecer o Porto por terra e 

pela água. De manhã até meio 

da tarde conheça a cidade e as 

suas tradições. Ao final do dia 

relaxe com o fantástico 

SUNSET na foz do rio Douro. 

 

 

 

 

 

Opção de Jantar a bordo (não incluído no PVP) 

MENU 1 (+20€ / PAX) 

Tabua de queijos/enchidos; Hambúrguer/Cachorro, acompanhado de batata frita; Bebida incluída; 
Café + miniatura doce. 

 

MENU 2 (+30€ / PAX) 

Salgadinhos (rissóis, croquetes e bolinhos de bacalhau); Sushi (10 peças p/pessoa); Bebida incluída; 
Café + miniatura doce. 

Nº PAX PVP / PAX

[2-3] 550,00 €      

[4-7] 400,00 €      

8 300,00 €      



 

 

EXPERIÊNCIA ENTRE O PORTO E GAIA 

PROGRAMA DE 2 HORAS 

Em hora combinar (30 minutos antes do embarque) terá o Pick-up no alojamento 

em viatura Mercedes (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia – centro). 

Embarque a bordo do nosso iate e, durante 2 horas, percorra o Rio Douro 

admirando as 6 pontes que ligam as cidades do Porto e Gaia. Faremos uma 

paragem em à zona ribeirinha do Porto para que possa apreciar a beleza da cidade. 

Faremos ainda uma paragem para um pequeno lanche com tábua de queijos e 

presunto. Teremos ainda tempo para tirar a foto palaroid. 

Em hora a decidir navegaremos de volta à marina. Regresso ao alojamento em 

viatura Mercedes. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, 

GPS-TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro 

de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Português / Inglês) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Barco totalmente equipado com solário, WC, quarto, frigobar 

✓ Skipper + Marinheiro (Português / Inglês) 

✓ Pequeno lanche com tábua de queijos e presunto 

✓ Fotografia Palaroid 

✓ Brinde de Boas Vindas 

✓ Toalhas e mantas 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter 

pessoal, entradas em locais não definidos no programa. O programa 

poderá ser alterado ou anulado por razões climatéricas.  

 

 

Hora extra: 150€ 

Nº PAX PVP / PAX

2 225,00 €      

[3-4] 160,00 €      

[5-6] 115,00 €      

8 100,00 €      

EXPERIÊNCIA 
ENTRE O 
PORTO E GAIA 

Neste tour terá a oportunidade 

de conhecer apreciar as 

cidades de Porto e Gaia de um 

ponto de vista diferente. 

Navegue por entre as pontes 

que ligam ambas as cidades. 

Relaxe, vai adorar! 

 

 

 

 

 



 

 

Tour Best of Douro 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

9:30 => Paragem em Amarante. Visita à Igreja de São Gonçalo. Seguimos 

a pé pela Ponte São Gonçalo entrando nas ruas típicas de Amarante onde 

poderá tomar um café acompanhado do famoso Doce de São Gonçalo. 

11:30 => Visita à Quinta de La Rosa seguido de almoço “Seleção do 

Enólogo” - Faremos uma visita à adega e tradicional Cave de 

envelhecimento, seguida de almoço no restaurante Cozinha da Clara. Será 

servido um menu fixo, composto por amuse bouche, prato principal e 

sobremesa, acompanhado por La Rosa Branco, La Rosa Rosé, La Rosa 

Tinto e um porto LBV. 

14:00 => Embarcaremos no cais do Pinhão para um passeio de barco com 

a duração de 1 hora, onde será possível apreciar as belíssimas Quintas 

produtoras do famoso néctar do Douro, o Vinho do Porto. 

Após o passeio de barco, seguimos pela N222, considerada a estrada mais 

bela do mundo em direção a Peso da Régua. Pelo caminho irá ter a 

oportunidade de ver a barragem de Bagaúste, obras imprescindível para 

controlar o nível das águas do Rio Douro. Terá ainda oportunidade de 

efetuar paragens para tirar fotos junto ao Rio Douro. 

16:00 => Visita a uma Quinta Premium, com prova de vinhos. 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Visita e almoço “Seleção do Enólogo” na Quinta de La Rosa 

✓ Passeio de barco de 1 hora 

✓ Visita a segunda quinta Premium produtora de Vinho do Porto, com prova de vinhos. 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em 
locais não definidos no programa.  

BEST OF 
DOURO 

 

O Tour Best of Douro é um 

tour que permite aos nossos 

clientes ter uma panorâmica 

geral do Vale do Douro, 

visitando quintas premium, 

com almoço acompanhado de 

prova de vinhos. 

 

Terão tempo para disfrutar do 

Douro, contemplando as 

belíssimas paisagens deste 

Vale que é Património da 

Humanidade. 

 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           240,00 € 

[4-7]           180,00 € 

[8-14]           150,00 € 

[15-19]           130,00 € 



 

 

Tour Premium Douro 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

Acolhimento na Nautidouro (Welcome Drink + Briefing) 

Partida da Foz do Távora para navegação livre no Rio Douro 

Chegada à Quinta de La Rosa para visita ao Vale do Inferno, às adegas 

finalizando com um Pic-Nic muito especial num dos patamares da quinta 

com vista para o rio. Dê um mergulho numa das piscinas da Quinta. 

Finalizaremos com uma prova de vinhos acompanhada de queijos e 

chocolates da Cozinha da Clara 

De regresso ao barco, aproveite para disfrutar do rio e das suas paisagens. 

Que tal um mergulho no Douro? Ou simplesmente parar e disfrutar do 

silêncio e das fantásticas vistas? 

Regresso à Foz do Távora para iniciar o regresso ao alojamento  

Previsão de chegada ao alojamento entre as 18:30 e as 19:00. 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Bebidas e snaks a bordo do barco 

✓ Visita e almoço Pic-Nic Premium na Quinta de La Rosa 

✓ Navegação livre no Rio Douro a bordo de barco privado 

 

 

 

 

PREÇOS TOTAIS EM FUNÇÃO DO Nº DE 

PASSAGEIROS 

 

 

Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

PREMIUM 
DOURO 

 

A bordo de uma viatura 

Mercedes, siga para a região 

demarcada do Douro. 

Navegue no rio Douro a bordo 

do nosso barco, totalmente 

privado. Experimente 

mergulhar no Douro, ou 

apenas relaxar por entre as 

margens com os famosos 

sucalcos com as vinhas. Visite 

a Quinta de La Rosa onde 

poderá dar um mergulho na 

piscina antes ou depois da 

visita ao Vale do Inferno. 

 

 

 

 Nº DE 
PREÇO NET/ COMISSÃO / 

Nº PAX 1 2 3 4 5 6

TOTAL 1 420 €   1 588 €   1 755 €   1 925 €   2 095 €   2 265 €   

                VALORES PVP- TOUR PREMIUM 

(COM IVA)



 
 
 
 

Tour Simply Douro 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

9:30 => Paragem em Amarante. Visita à Igreja de São Gonçalo. Seguimos 

a pé pela Ponte São Gonçalo entrando nas ruas típicas de Amarante onde 

poderá tomar um café acompanhado do famoso Doce de São Gonçalo. 

Seguimos para o Vale do Douro, passando pelo maior túnel da península 

Ibérica. Passaremos também pelo centro de Vila de Real, onde poderá ver 

o famoso circuito citadino de automobilismo, palco do WTCC / WTCR. 

11:15 => Visita ao miradouro de São Leonardo. Este miradouro é um dos 

mais encantadores do Douro. Tem uma vista sublime sobre o Douro. Foi 

tema da obra de Miguel Torga que escreveu, num dos seus Diários, que do 

miradouro "não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso 

de natureza". 

12:00 => Almoço típico transmontano no restaurante São Leonardo com 

entradas, prato principal, sobremesa, bebidas (água, refrigerante ou vinho 

da casa) e café. 

Descemos até Peso da Régua e seguimos pela N222, considerada a estrada 

mais bela do mundo em direção à Vila do Pinhão. Pelo caminho irá ter a 

oportunidade de ver a barragem de Bagaúste, obra imprescindível para 

controlar o nível das águas do Rio Douro. Terá ainda oportunidade de 

efetuar paragens para tirar fotos junto ao Rio Douro. 

14:30 => Passeio de barco no Rio Douro – 1 hora 

16:00 => Visita a uma quinta produtora de vinhos do Douro, com prova 

incluída 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Almoço típico português 

✓ Passeio de barco – 1 hora 

✓ Visita a uma Quinta produtora de vinhos dos Douro com prova incluída 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não definidos no 

programa. 

SIMPLY 

DOURO 

 

O Tour Simply Douro é um 

tour que permite aos nossos 

clientes ter uma panorâmica 

geral do Vale do Douro. 

Terão tempo para disfrutar do 

Douro, contemplando as 

belíssimas paisagens deste 

Vale que é Património da 

Humanidade. 

 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

PREÇO NET/ 
PVP / PAX 

COMISSÃO / 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           190,00 € 

[4-7]           135,00 € 

[8-14]           105,00 € 

[15-19]             85,00 € 



 
 
 
 

Tour Volta ao Minho 

**GUIMARÃES – BRAGA – VILA DO CONDE** 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

9:30 => Subida à Penha no teleférico. Um desnível de 400 metros ao longo 

de um trajeto de 1700 metros. Terá um panorama fantástico da cidade 

Berço de Portugal, Guimarães. 

11:00 => Visita ao Castelo e ao Paço dos Duques de Bragança 

Descida a pé até ao centro histórico de Guimarães percorrendo as ruas e 

vielas desta bela cidade. 

 

✓ Almoço típico português (Sopa ou entradas, prato principal, bebidas da casa, 

sobremesa e café) 

Prosseguimos para o centro histórico de Braga onde haverá a oportunidade 

de visitar a famosa Sé de Braga. Visitaremos também o Bom Jesus. 

No regresso iremos lanchar a Vila do Conde, junto à praia, mesmo ao lado 

do Forte de São João. Aqui terá ainda oportunidade de molhar o pé no 

imenso Atlântico… 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Almoço típico português 

✓ Subida no teleférico até à Penha 

✓ Visita ao Castelo de Guimarães e ao Palácio dos Duques de Bragança 

✓ Entrada na Sé de Braga 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, 

entradas em locais não definidos no programa. 

 

VOLTA AO 
MINHO 

 

O Tour Volta ao Minho é 

um tour que permite aos 

nossos clientes descobrir as 

belíssimas cidades de 

Guimarães e Braga. 

Terão tempo para disfrutar de 

cada uma das cidades, 

conhecendo um pouco da sua 

história e das suas gentes.  

 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

29 €  

[4-7]           155,00 €        180,00 €  
                      

22 €  

[8-14]           130,00 €        150,00 €  
                      

18 €  

                      

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           175,00 € 

[4-7]           125,00 € 

[8-14]             87,50 € 

[15-19]             75,00 € 



 
 
 
 

Tour 3 Wines 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

 

9:30 => Paragem em Amarante. Visita à Igreja de São Gonçalo. Seguimos 

a pé pela Ponte São Gonçalo entrando nas ruas típicas de Amarante onde 

poderá tomar um café acompanhado do famoso Doce de São Gonçalo. 

 

11:00 => Visita às Caves Raposeira em Lamego, onde terá a oportunidade 

de perceber o modo de fabrico do famoso espumante português. No final a 

prova do espumante será acompanhada da famosa bôla de carne de 

lamego. 

 

13:00 => Almoço e vista na Quinta de Marrocos. Aqui irá provar os vinhos 

do Douro, numa quinta familiar onde a tradição de bem receber se mantêm 

ao longo dos tempos. 

 

15:00 => Seguimos viagem até Penafiel… Próxima paragem: Quinta da 

Aveleda 

 

16:30 => Na Quinta da Aveleda irá ter a oportunidade de ver a produção 

de vinhos Verdes. No final terá a oportunidade de provar os vinhos verdes 

harmonizado com uma tábua de queijos. 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Visita às Caves Raposeira com prova de espumante acompanhado da bôla de carne 

✓ Vista e almoço na Quinta de Marrocos com prova de vinhos do Douro 

✓ Visita e prova na Quinta da Aveleda 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não definidos no 

programa. 

3 WINES 

 

O Tour 3 Wines é um tour 

que permite aos nossos 

clientes descobrir 3 locais de 

produção de 3 vinhos 

tipicamente portugueses, mas 

muito diferentes entre si: 

Espumantes, Vinhos do 

Douro e Vinhos Verdes. 

Terão hipótese de visitar 3 

regiões muito diferentes onde 

se localizam estes produtores. 

 

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

29 €  

                      

Nº DE PASSAGEIROS PVP / PAX

[2-3]           230,00 € 

[4-7]           175,00 € 

[8-14]           140,00 € 

[15-19]           115,00 € 



 

 

Tour COIMBRA E AVEIRO 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

10:00 => Visita à Universidade de Coimbra 

13:00 => Vista à Costa Nova com almoço típico português (Sopa ou entradas, 

prato principal, bebidas da casa, sobremesa e café) 

A seguir ao almoço terá a oportunidade de conhecer o centro histórico de 

Aveiro, caminhando pelas típicas ruas da “Veneza Portuguesa”. 

15:30 => Passeio de moliceiro, o tradicional barco de Aveiro usado em 

tempos na apanha do moliço. Irá percorrer os encantadores canais que 

serpenteiam a cidade de Aveiro. 

Seguimos para a vila piscatória do Furadouro, onde teremos a 

oportunidade de provar o tradicional Pão de Ló de Ovar, caracterizado por 

ser um pão de ló húmido. 

Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:00 e as 18:30. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Almoço típico português (Sopa ou entradas, prato principal, bebidas da casa, sobremesa 

e café) 

✓ Passeio de barco – 45 minutos 

✓ Entrada na Universidade de Coimbra 

✓ Prova do famoso Pão de Ló de Ovar no Furadouro 

 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de 

caracter pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           220,00 € 

[4-7]           155,00 € 

[8-14]           125,00 € 

[15-19]           100,00 € 

COIMBRA E 
AVEIRO 

 

Este tour permite aos nossos 

clientes descobrir as 

belíssimas cidades de 

Coimbra, onde se encontra a 

mais antiga Universidade 

Portuguesa e Aveiro, a Veneza 

Portuguesa, onde o encanto 

dos seus canais deixa 

qualquer um deslumbrado. 

A Costa Nova com os seus 

palheiros coloridos será o 

palco do nosso almoço. 

  

 

 

 Nº DE 
PASSAGEIRO

S 

PREÇO NET/ 
PAX 

PVP / PAX 
COMISSÃO / 

PAX 

[2-3]           205,00 €        240,00 €  
                      

29 €  

[4-7]           155,00 €        180,00 €  
                      



 

 

Tour FÁTIMA & NAZARÉ 

**FÁTIMA – NAZARÉ** 

PROGRAMA: 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

10:30 => Chegada a Fátima, tempo livre no Santuário.  

(Eucaristia às 11:00 no recito ou na Igreja da Santíssima Trindade ou na 

Basílica) 

 

Almoço livre 

 

14:30 => Saída de Fátima em direção a outro santuário, o santuário dos 

surfistas: NAZARÉ. Começaremos por ir ao Sítio da Nazaré, local onde 

poderá ter uma magnífica vista sobre a Praia da Nazaré e onde poderá ver 

o local onde os surfistas se aventuram nas ondas gigantes do famoso 

Canhão da Nazaré. Poderá ainda descer no funicular até à praia. Junto à 

praia disfrutará de todo o ambiente veraneante que se vive nesta pequena 

vila. Poderá ainda ir dar um mergulho ao mar… 

 

17:30 => Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:30 

e as 19:00. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Descida no funicular na Nazaré 

 

 

 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter pessoal, entradas em locais não definidos no 

programa.  

FÁTIMA & 
NAZARÉ 

 

O Tour FÁTIMA & 

NAZARÉ é especial. Neste 

dia os nossos clientes terão 

oportunidade de visitar o 

“Altar do Mundo”. Neste 

Santuário Mariano poderão 

disfrutar de algumas horas de 

recolhimento e oração. 

A tarde será passada a 

conhecer o Mosteiro da 

Batalha, seguindo para um 

outro santuário, a Nazaré, o 

santuário dos Surfistas. 

 

 

 

 Nº DE 
PREÇO NET/ COMISSÃO / 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           190,00 € 

[4-7]           120,00 € 

[8-14]             85,00 € 

[15-19]             60,00 € 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           175,00 € 

[4-7]           105,00 € 

[8-14]             70,00 € 

[15-19]             50,00 € 

APENAS PORTO – 

FÁTIMA - PORTO 



 

 

Tour Peregrino de Santiago 

PROGRAMA: 

8:00 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

9:15 => Paragem em Valença do Minho, cidade fronteiriça onde terá 

oportunidade de percorrer as típicas ruelas dentro da fortaleza.  

10:00 => Sairemos em direção a Santiago de Compostela, passando ao 

largo da cidade de Vigo. Da ponte de Vigo será possível avistar a produção 

de mexilhões dispersas pela ria. 

11:30 (12:30 locais) => Chegada a Santiago de Compostela; Almoço livre 

13:30 (14:30 locais) => Visita à Catedral de Santiago de Compostela, com 

possibilidade de abraçar a imagem de Santiago, gesto com grande 

significado espiritual. Segue-se passeio pelas típicas ruas de Santiago, onde 

haverá oportunidade de apreciar a chegada dos peregrinos a Santiago. 

16:00 (17:00 locais) => Saída de Santiago de Compostela em direção ao 

Monte de Santa Tecla onde poderá admirar a foz do rio Minho que divide, 

unindo, Portugal e Espanha. Este panorama ficará certamente na 

memória… Poderá ainda visitar o Castro de Santa Tecla, aldeia do século I 

A.C. (Inclui acesso no Monte de Santa Tecla) 

17:30 => Se o tempo permitir e se quiser, poderemos atravessar o Rio 

Minho a bordo do Ferrie que liga as duas margens. Em Portugal sairemos 

em Caminha, típica Vila Minhota. (opcional - 3€ / PAX) 

Regresso ao Porto ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:30 

e as 19:00. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Visita ao monte de Santa Tecla 

 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter 

pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 

O Tour PEREGRINO DE 

SANTIAGO é um tour 

especial e espiritual. Neste dia 

os nossos clientes terão 

oportunidade de visitar 

Santiago de Compostela. 

Local mundialmente 

conhecido pelas 

peregrinações a pé, de 

bicicleta ou a cavalo. Abraçar 

o Santo é uma tradição de 

longa data. Percorrer as ruas 

e ruelas cheias de Vida é por 

si só uma experiência 

especial. 

 

 

 

 Nº DE 
PREÇO NET/ COMISSÃO / 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

[2-3]           155,00 € 

[4-7]             95,00 € 

[8-14]             65,00 € 

[15-19]             45,00 € 



 

 

Tour SECRETS OF GERÊS 

PROGRAMA (disponível a partir de Maio de 2021): 

7:15 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) em viatura 4x4 

9:15 => Chegada ao Campo do Gerês 

9:30 => Início da descoberta dos segredos do Gerês. Neste tour terá a 

oportunidade de conhecer alguns dos recantos e encantos deste parque 

natural. Este tour tem um grau de dificuldade de FÁCIL. Tem duração de 

7/8 horas. Deve levar roupa e calçado apropriado, protetor solar, 

toalha de banho, fato de banho e máquina fotográfica. 

Almoço Pic-Nic incluído (ou em restaurante típico) 

17:00 => Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 18:30 

e as 19:00. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura 4x4 descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-TRACK, 

aparelhagem de som, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista (Inglês, Francês, Espanhol) 

✓ Pic-Nic com produtos típicos Portugueses ou em restaurante típico na região 

✓ Águas para os passageiros 

 

 

Valor por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter 

pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

PASSAGEIROS
PVP / PAX

2           185,00 € 

3           150,00 € 

4           130,00 € 

SECRETS OF 
GERÊS  

 

O Tour SECRETS OF 

GERÊS é sempre memorável! 

O PNPG foi a primeira Área 

Protegida criada em Portugal, 

sendo a única com o estatuto 

de Parque Nacional devido à 

riqueza do seu património 

natural e cultural. A Mata de 

Albergaria e todo o vale 

superior do Rio Homem, como 

a própria Serra do Gerês são 

um tipo de paisagem que 

dificilmente encontra em 

Portugal algo de comparável. 

Irá ter oportunidade de visitar 

as Típicas Aldeias de 

Montanha, onde a vida tem o 

seu ritmo próprio. 

 

 

 

 



 

 

Tour PASSADIÇOS DO PAIVA + PONTE 516 

PROGRAMA (disponível a partir de Junho de 2021): 

8:30 => Pick-up no alojamento (Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de 

Gaia – centro) 

09:45 => Chegada a Espiunca 

10:00 => Início da descoberta dos segredos do Rio Paiva. Neste tour terá a 

oportunidade de percorrer os Passadiços do Paiva, assim como a famosa 

Ponte 516, uma das maiores pontes suspensas do mundo. Este tour tem 

um grau de dificuldade de MÉDIA. Tem duração de 5 horas. Deve levar 

roupa e calçado apropriado, protetor solar, toalha de banho, 

fato de banho e máquina fotográfica. 

Almoço livre (pic-nic) 

16:00 => Regresso ao alojamento com previsão de chegada entre as 17:30 

e as 18:00. 

Este programa inclui: 

✓ Viatura descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-TRACK, 

aparelhagem de som, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista (Inglês, Francês, Espanhol) 

✓ Guia local (Português e Inglês) na opção com GUIA 

✓ Águas para os passageiros 

 

Valores por pessoa. Este programa não contempla despesas de caracter 

pessoal, entradas em locais não definidos no programa. 

 

Até 3 pessoas, possibilidade 

de efetuar o tour em viatura 

4x4 (acresce 20€ por pessoa) 

 

 

 

 

Nº DE 

PASSAGEIROS

PVP / PAX 

(PASSADIÇOS + PONTE 

516 com guia local)

PVP / PAX 

(PASSADIÇOS + PONTE 

516 SEM guia)

[2 - 3] 175 €                              130 €                              

[4 - 7] 100 €                              75 €                                

[8 - 14] 75 €                                55 €                                

[15 - 19] 55 €                                40 €                                

TOUR 
PASSADIÇOS 
DO PAIVA + 
PONTE 516 

 

O Tour PASSADIÇOS DO 

PAIVA + PONTE 516 é um 

mergulho na natureza! 

São 8 km que proporcionam 

um passeio "intocado", 

rodeado de paisagens de 

beleza ímpar, num autêntico 

santuário natural, junto a 

descidas de águas bravas, 

cristais de quartzo e espécies 

em extinção na Europa. Uma 

viagem pela biologia, geologia 

e arqueologia que ficará, com 

certeza, no coração, na alma e 

na mente de qualquer 

apaixonado pela natureza.  

 

 

 



 

 

Transfere PORTO  LISBOA 

Transfere direto: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 450€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 450€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 495€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 535€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 650€ 

 

Transfere com 1 paragem de 3 horas (ou 2 paragens de 1,5 horas) 

nas cidades de Aveiro ou Coimbra ou Fátima ou Nazaré ou 

Óbidos: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 500€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 500€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 550€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 595€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 700€ 

 

Transfere com paragem em Sintra e/ou Cascais máximo 3 

horas: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 550€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 550€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 595€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 635€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ Minibus Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 750€ 

 

Desvios e horas extra mediante disponibilidade: 

▪ Desvios extra superiores a 10 kms: +1,50€ / km 

▪ Horas extra: 25€ / 30m (primeira hora incluída após hora agendada) 

 

Os transferes incluem: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Placa com nome do cliente na porta das chegadas nos aeroportos 

TRANSFERS 

 

Os nossos transferes são mais 

do que simples viagens. Os 

nossos motoristas têm gosto 

em ir dando informações 

sobre as cidades por onde vão 

passando. A segurança é a 

nossa maior preocupação. A 

pontualidade está no nosso 

ADN. 

 

 

 

 



 

 

Transfere PINHÃO  LISBOA 

Transfere direto: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 490€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 490€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 550€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 640€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 755€ 

 

Transfere com 1 paragem de 3 horas (ou 2 paragens de 1,5 horas) 

nas cidades de Aveiro ou Coimbra ou Fátima ou Nazaré ou 

Óbidos: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 540€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 540€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 600€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 710€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 855€ 

 

Transfere com paragem em Sintra e/ou Cascais máximo 3 

horas: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 625€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 625€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 690€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 765€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ Minibus Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 875€ 

 

Desvios e horas extra mediante disponibilidade: 

▪ Desvios extra superiores a 10 kms: +1,50€ / km 

▪ Horas extra: 25€ / 30m (primeira hora incluída após hora agendada) 

 

Os transferes incluem: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Placa com nome do cliente na porta das chegadas nos aeroportos 

TRANSFERS 

 

Os nossos transferes são mais 

do que simples viagens. Os 

nossos motoristas têm gosto 

em ir dando informações 

sobre as cidades por onde vão 

passando. A segurança é a 

nossa maior preocupação. A 

pontualidade está no nosso 

ADN. 

 

 

 

 



 

 

 

Transfere PORTO  MADRID 

Transfere direto: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 790€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 790€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 830€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 890€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 1150€ 

 

Transfere com 1 paragem de 3 horas (ou 2 paragens de 1,5 horas) 

nas cidades de Salamanca ou Ávila ou Vale dos Caídos ou El 

Escorial: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 865€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 865€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 905€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 990€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 1275€ 

 

Desvios e horas extra mediante disponibilidade: 

▪ Desvios extra superiores a 10 kms: +1,50€ / km 

▪ Horas extra: 25€ / 30m (primeira hora incluída após hora agendada) 

 

Os transferes incluem: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Placa com nome do cliente na porta das chegadas nos aeroportos 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERS 

 

Os nossos transferes são mais 

do que simples viagens. Os 

nossos motoristas têm gosto 

em ir dando informações 

sobre as cidades por onde vão 

passando. A segurança é a 

nossa maior preocupação. A 

pontualidade está no nosso 

ADN. 

 

 

 

 



 

 

Transfere PORTO  ALGARVE 

Transfere direto inclui paragem para almoço / jantar (1 hora): 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 885€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 885€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 935€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) =>1060€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 1200€ 

 

Transfere com 1 paragem de 3 horas (ou 2 paragens de 1,5 horas) 

nas cidades de Aveiro ou Coimbra ou Fátima ou Almeirim ou 

Aljustrel ou Alcácer do Sal ou Castro Verde: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 960€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 960€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 995€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 1160€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 1395€ 

 

Transfere com paragem em Lisboa (Expo ou Praça do Comércio ou 

Belém) máximo 3 horas: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 1055€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 1055€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 1085€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) => 1260€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ Minibus Mercedes SPRINTER (até 15 pessoas) => 1495€ 

 

Desvios e horas extra mediante disponibilidade: 

▪ Desvios extra superiores a 10 kms: +1,50€ / km 

▪ Horas extra: 25€ / 30m (primeira hora incluída após hora agendada) 

 

Os transferes incluem: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Placa com nome do cliente na porta das chegadas nos aeroportos 

TRANSFERS 

 

Os nossos transferes são mais 

do que simples viagens. Os 

nossos motoristas têm gosto 

em ir dando informações 

sobre as cidades por onde vão 

passando. A segurança é a 

nossa maior preocupação. A 

pontualidade está no nosso 

ADN. 

 

 

 

 



 

 

Serviço às Ordens 

Serviço às ordens Half-Day (4 horas / 100 kms): 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 125€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 125€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 150€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) =>175€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 19 pessoas) => 200€ 

 

Serviço às ordens Full-Day (8 horas / 200 kms): 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 245€ 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 245€ 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 295€ 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) =>345€ 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 19 pessoas) => 395€ 

Horas Extra: 

▪ Mercedes E (até 3 pessoas) => 30€/hora (inclui +20 kms) 

▪ Mercedes Vito (até 7 pessoas) => 30€/hora (inclui +20 kms) 

▪ Mercedes V (até 7 pessoas) => 40€/hora (inclui +20 kms) 

▪ Mercedes SPRINTER (até 8 pessoas) =>45€/hora (inclui +20 kms) 

o (bagageira de grandes dimensões) 

▪ MINIBUS Mercedes SPRINTER (até 19 pessoas) => 50€/hora (inclui 

+20 kms) 

 

Os serviços às ordens incluem: 

✓ Viatura Mercedes-Benz descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-

TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

 

 

 

 

SERVIÇO ÀS 
ORDENS 

 

Com o SERVIÇO ÀS 

ORDENS, os nossos 

motoristas estão à disposição 

do cliente, permitindo total 

liberdade de escolha de 

multiplos destinos, seja na 

cidade ou para fora da cidade. 

Ir às compras, visitar clientes, 

visitar amigos ou 

simplesmente conhecer a 

cidade… 

 

 

 

 



 

 

Transfere AEROPORTO DO PORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvios e horas extra, mediante disponibilidade: 

✓ Desvios extra superiores a 10 kms: +1,50€ / km 

✓ Horas extra: 25€ / 30m (primeira hora incluída após hora agendada) 

Os transferes incluem: 

✓ Viatura descaracterizada e equipada com AC individual, GPS, GPS-TRACK, aparelhagem de som com ligação Bluetooth, WIFI e com seguro 

de ocupantes. 

✓ Motorista / Guia (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Mandarim) 

✓ Águas para os passageiros 

✓ Placa com nome do cliente na porta das chegadas nos aeroportos 

 

AEROPORTO 
DO PORTO 

 

Os nossos transferes são mais 

do que simples viagens. Os 

nossos motoristas têm gosto 

em receber os nossos clientes, 

sempre com um sorriso. A 

segurança é a nossa maior 

preocupação. A pontualidade 

está no nosso ADN. 

 

 

 

 

TIPO OBS DESCRIÇÃO IVA
DURAÇÃO 

INCLUÍDA

MINIBUS (20 

+ 1L)

MERCEDES 

VITO (7+1L)

MERCEDES 

V250d (7+1L)

MERCEDES 

SPRINTER 

(8+1L)

MERCEDES 

E220d (4+1L)

RENAULT 

GRAND 

ESPACE 

(6+1L)

FORD FOCUS 

SW (4+1L)

TRANSFERE
AE OPO <-> PORTO / MAIA / MATOSINHOS / 

VALONGO
6% 01:30                 120 €                    53 €                    58 €                    63 €                    53 €                    45 €                   25 € 

TRANSFERE PORTO <-> LISBOA 6% 03:30                 650 €                 450 €                 495 €                 535 €                 450 €                 455 €                375 € 

TRANSFERE AE <=> COIMBRA 6% 01:40                 285 €                 180 €                 210 €                 240 €                 180 €                 165 €                125 € 

TRANSFERE AE <=> BRAGA / GUIMARÃES 6% 00:55                 210 €                 130 €                 155 €                 175 €                 130 €                 115 €                   85 € 

TRANSFERE AE OPO <-> VN GAIA / GONDOMAR 6% 01:30                 125 €                    58 €                    65 €                    72 €                    58 €                    50 €                   30 € 

TRANSFERE AE <=> PESO DA RÉGUA 6% 02:30                 220 €                 145 €                 160 €                 185 €                 145 €                 140 €                105 € 

TRANSFERE AE OPO / PORTO / GAIA (centro) <=> PINHÃO 6% 02:45                 250 €                 155 €                 170 €                 195 €                 155 €                 150 €                115 € 

TRANSFERE AE OPO <=> SANTIAGO DE COMPOSTELA 6% 02:30                 540 €                 340 €                 380 €                 455 €                 340 €                 300 €                250 € 

TRANSFERE PINHÃO <=> LISBOA 6% 04:00                 755 €                 490 €                 550 €                 640 €                 490 €                 460 €                360 € 

TRANSFERE PINHÃO <=> MADRID 6% 05:45             1 075 €                 705 €                 790 €                 895 €                 705 €                 660 €                510 € 

TRANSFERE PINHÃO <=> SANTIAGO DE COMPOSTELA 6% 03:45                 690 €                 440 €                 495 €                 580 €                 440 €                 400 €                320 € 

TRANSFERE PORTO <=> ALGARVE (QQ LOCALIDADE) 6% 07:00             1 200 €                 885 €                 935 €             1 060 €                 885 €                 750 €                600 € 

TRANSFERE PORTO <=> FÁTIMA 6% 02:15                 400 €                 295 €                 350 €                 390 €                 295 €                 265 €                200 € 

TRANSFERE PORTO <-> MADRID 6% 06:00             1 150 €                 790 €                 830 €                 890 €                 790 €                 750 €                650 € 

IVA INCLUÍDO

PREÇOS 2021 - 4TRAVEL
PVP POR VIATURA


