
N.º Sócio

N o m e

M o rada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

1. Sócios, cônjuges e familiares diretos - 93,00 €
2. Outros - 98,00€
2. Preço por criança (dos 2 aos 11 anos) - 50,00€
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Outros
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Data
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Inscrições limitadas, registadas por ordem de chegada, com 
prioridade  aos associados | Pagamento no momento da
inscrição.
1. Sócios, cônjuges e familiares diretos: 93,00 €
2. Outros: 98,00€
3. Crianças  (dos 2 aos 11 anos): 50,00 €

INSCRIÇÕES: Mediante uma caução de 50€ e o restante até 
20 dias antes da viagem | ANULAÇÕES OU DESISTÊNCIAS: 
Depois de reservada terá os seguintes gastos: Até 20 dias 
antes da partida: 50% do valor da viagem; A 19 dias da saída 
ou não comparência ao embarque: 100% da viagem.

INCLUI: Transporte em autocarro de turismo para o 
percurso mencionado | Maravilhoso Cruzeiro de Barca 
D’Alva até à Régua | Aperitivo e pequeno-almoço a bordo | 
Almoço a bordo | Lanche típico em Lamego | Seguro de 
Viagem | Iva. NÃO INCLUI: Todos os serviços não 
mencionados e extras de carácter pessoal

Coimbra......................Casa do Sal (frente à Honda).......5h 00m
Viseu...........................Sta Cristina.................................................6h 00m

Coimbra 239 853 090
VISEU 232 467 108

707 201 175

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

BELEZA NATURAL, 
CULTURAL E GASTRONÓMICA

PATRIMÓNIO DA UNESCO

22 de setembro
2019

Reservas: Delegação de Coimbra

CUSTOS/INSCRIÇÕES/CONDIÇÕES

SERVIÇOS

DESLOCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO



COIMBRA
Rua Antero de Quental nº 99 
3000-032 Coimbra
Tel: 239 853 090 |coimbra@spzc.pt

RESERVAS

Por volta da hora de almoço, chegada à Barragem da Valeira,  
com um grande desnível e ultrapassagem deste obstáculo... 
mais um  momento de suspense!!!

Ultrapassagem e prosseguimento pelas  silenciosas águas do 
Douro! ... com mais paisagens, agora mais dramáticas e 
agrestes, onde alternam as encostas íngremes e verdejantes 
e os tortuosos e estreitos desfiladeiros de granito, numa 
perfeita harmonia entre o Homem e a Natureza: um rio
bordado de vinhas, salpicadas de pequenas vilas caiadas e 
telhados vermelhos, onde crescem as vinhas  que  
produzem  o milagroso Vinho do  Porto,  vinho  encorpado  e 
generoso, único no mundo. Chegada à bonita vila do Pinhão 
ao início da tarde.

Continuação agora com uma paisagem mais verde e chegada 
a  mais uma resistência: Barragem do Bagaúste... mais uma 
surpresa e  mais um obstáculo ultrapassado. Prosseguimento 
deste cruzeiro até à  cidade do Peso da Régua: aqui o cenário 
é diferente porque agora a  cidade da Régua tem uma vista 
inédita, onde é notório o seu  crescimento ao longo do rio, as 
bonitas pontes, etc. Chegada ao cais da  Régua ao final da
tarde.

Embarque novamente em autocarro de turismo até à bonita  
cidade de Lamego. Chegada e tempo livre para usufruir das 
belezas  desta monumental localidade, como a Sé de Lamego, 
um monumento  anterior à fundação da nacionalidade, que 
sofreu diversas reconstruções e hoje com uma variedade de 
estilos que a tornam um dos mais  belos monumentos da 
região, a Igreja de São Pedro de Balsemão,  Monumento 
Nacional, é a segunda mais antiga da Península Ibérica, o  tão 
famoso Santuário da Nª Srª dos Remédios, etc. No final, 
tempo para usufruir de um típico lanche numa Presuntaria
local, com uma degustação de presunto, queijo, enchidos, 
bôla e outras iguarias da região, bem como vinhos regionais.

No final regresso pela auto-estrada em direção a Viseu e 
pequena paragem. Depois prosseguimento até Coimbra. 
Chegada ao final da  noite e final dos nossos serviços.

RIO DOURO

22 SETEMBRO 2019 - DOMINGO
COIMBRA/VISEU/BARCA 

D’ALVA/RÉGUA/LAMEGO/VISEU/COIMBRA

ITINERÁRIO DE VIAGEM

Saída de Coimbra em autocarro de turismo pelas 05H00 em 
direção  a Viseu. Pequena paragem e prosseguimento para 
Barca d’Alva. Inicio da  viagem pela IP.3 seguindo depois pela 
IP.5, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Barca D’Alva. 
Chegada  e embarque para uma maravilhosa viagem de barco  
em direção ao Peso da Régua. Paisagem inédita,  com uma 
formidável vista sobre o Rio Douro, que  muda de forma a 
cada instante, conforme o desenrolar do rio, transmitindo-nos 
a cada passo um  novo  cenário,  característico  desta bonita  
região do Douro. Aproveite e relaxe um pouco com uns 
aperitivos, seguido de um  bom pequeno-almoço, enquanto 
aguardamos a chegada à famosa localidade do Pocinho.

Prosseguimento da descida, com uma forma diferente de 
apreciar  toda a grandiosidade desta região do Douro: os 
vinhedos em socalcos, as  quintas típicas do vinho do Porto, 
as encostas ingremes, o silêncio… aproveite e deixe-se 
encantar com estas magníficas paisagens de ambas as  
margens, de um verde encantador e deslumbrante... sem 
dúvida momentos inesquecíveis!

Entretanto irá deparar-se, em frente a uma enorme barragem, 
ou  seja, a Barragem do Pocinho, mas não se assuste, pois, o 
barco irá pelo  certo ultrapassar este obstáculo, com a maior 
das facilidades, atendendo  à engenharia e tecnologia 
moderna. Aproveite para admirar este facto,  que com 
certeza o impressionará. Não deixe de reparar nas pequenas  
praias ao longo do rio, nos “ziguezagues” do mesmo para se 
desviar das  altas montanhas, que o tentam apertar no seu 
estreito leito e que são  fruto da sua grandeza quando ele se 
tenta espreguiçar um pouco,  formando uma espécie de lago 
perdido.

Agora procure boa disposição pois chegou a hora do almoço 
e teremos uma bela refeição a bordo, com uma agradável 
ementa e um  bom vinho. Assim, aproveite para saborear a 
refeição, sobre as caprichosas águas do Douro.


