
CRUZEIRO NO DOURO CRUZEIRO NO DOURO   
PORTO/PINHÃO/PORTO PORTO/PINHÃO/PORTO   

DIAS 17 (partida às 19H), 18 E 19 JUNHO 2016 

PROGRAMA: 

 

1º DIA : Partida da FCUL às 19h de Sexta (dia 17/6),   

paragem a meio da viagem para jantar livre - chegada 
ao Inatel em Vila da Feira – Vila da Feira (Pernoitar). 
 

2º DIA :  Partida de Vila da Feira (hora a combinar). 

Para o Cruzeiro - Porto/Pinhão/Porto.  

Jantar livre no Porto. 
Regresso ao Hotel em Vila da Feira (Pernoitar) 
 

3º DIA :  Visita à Zona do Porto, almoço livre, partida 

para Lisboa, chegada prevista para as 20:00h. 
  

 

PREÇOS:PREÇOS:PREÇOS:PREÇOS:    
*Por pessoa em quarto Duplo- € 147,05 
*Pessoa em quarto Single - € 169,05 
 

 

Os Sócios e familiares 

directos têm € 12,50 de 

desconto nestes preços.  

Modo de pagamento: 
O pagamento poderá ser efectuado em 4 cheques pré-datados ou dinheiro. 
No acto da inscrição, deverão ser entregues os cheques. 

Inscrições na sede da ATFCUL - Edif. C1 - Piso 3 - Sala 41   

até ao dia   05 / 05 /2016  
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Viagem de autocarro 

2 noites em hotel de 3 estrelas 

Cruzeiro c/ pequeno-almoço e almoço a bordo 
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Extras não mencionados 

Ap�i�� �rga�i�a�� : 



 
 

“ Vinhas do Douro” 
Programa - 1 Dia 

Porto - Pinhão - Porto 

Dia 18 de Junho de 2016 

 

 
8h - Check in e embarque no Cais de Vila Nova de Gaia 
  Partida para a régua 
  Serviço de pequeno-almoço 
  Barragens de Crestuma-Lever e Carrapatelo 
  Aperitivo de Vinho do Porto 
             Almoço servido a bordo 
 
14:45h - Chegada ao Cais da Régua (paragem eventual ) 
    Barragem da Régua. 
 
17:00h - Chegada e desembarque no Cais do Pinhão 
               Transfere de autocarro para a Quinta da Região 
               Visita e prova de produtos regionais. 
 
19:00h - Partida para Vila Nova de Gaia (em autocarro). 
 
 
21h - Chegada ao cais de Vila Nova de Gaia 
          Chegada prevista (fim dos nossos serviços). 
 
   


