Cruzeiro das Seis Pontes com Visita a Caves Vinho do Porto / 66708
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Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Cruzeiro das Seis Pontes com Visita a Caves Vinho do Porto

Cruzeiro no Rio Douro com saída do Porto , desfrute de 50
minutos de imagens Históricas, de vistas sobre o Atlântico,
veja de perto as 6 PONTES com construções diferentes e de
diferentes épocas, acomanhe-nos e oferecemos 50 minutos
de intensa actividade visual...

Resumen del viaje
Junto ao cais, no Porto, reunimos os passageiros que pretendem fazer o cruzeiros das seis pontes.
Neste cruzeiro, além de uma rica e espectacular paisagem, vamos sobretudo admirar as seis pontes
que fazem a conexão entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Saímos do cais e começamos a observar a
Ribeira, a Ponte D.Luís I, o Mosteiro da serra do Pilar, a Ponte do Infante, a Ponte D.Maria Pia, a
Ponte de S.João e a Ponte do Freixo.

Chegando à ponte de S. João, voltamos novamente para trás podendo admirar assim a deslumbrante
cidade do Porto, Património Mundial. Depois de já termos passado a Ponte de D. Luís I, navegamos
mais um pouco em direcção ao mar para ver a Ponte da Arrábida. Daqui não podemos deixar de nos
maravilhar com a linda terra de pescadores, a Afurada. Podemos desde logo lançar um olhar sereno
sobre a barra e depararmo-nos com uma incalculável beleza do rio e mar que se misturam e
entrelaçam como algo que faz parte de uma só vida.
Horário*:
10h30

11h30

12h30

13h30 14h30
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Itinerario ampliado
Venha ver O PORTO e VILA NOVA DE GAIA de outra prespectiva acompanhe-nos e Viaje num barco
rabelo, desde a foz da Cidade do Porto até à Ribeira numa viagem fantástica que termina nas Caves
do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia.
Desfrute da bela paisagem ribeirinha.
●

Duração: 60 minutos

●

Frequência: Todos os dias das 10:00 à 18:30 horas, saídas de hora em hora

Não perca uma viagem no Barco Rabelo, ao longo da zona Ribeirinha da Cidade do Porto.
Este cruzeiro dura aproximadamente uma hora e cruza as 6 pontes do Rio Douro.
Horário de Inverno 11H00 e 15H00
Verão de Hora a Hora desde as 10.00 ate as 18.00 Horas

Incluido
●

Cruzeiro pelas Seis Pontes

●

Visita a umas Caves de Vinho do Porto com prova de vinhos

No Incluido
●

Extras

Condiciones
●

Preço por pessoa: 25 € por pessoa

●

Preço Crianças: GRÁTIS dos 0 aos 3 anos

●

Preço Crianças dos 4 aos 12 anos 50% Desconto

Hoteles
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As 6 Pontes
As Seis Pontes sobre o Rio Douro
●

●

Ponte Luís I – construída em 1886, a ponte mais antiga da cidade que permanece em actividade.
Ponte Maria Pia – construída entre Janeiro de 1876 e 4 de Novembro de 1877 pela empresa de
Gustave Eiffel

●

Ponte de São João – construída em 1991, para substituir a Ponte Maria Pia

●

Ponte da Arrábida – tinha à data da construção o maior arco do mundo em betão armado.

●

Ponte do Freixo – a ponte mais a montante do rio, na cidade do Porto.

●

Ponte do Infante – baptizada em honra do Portuense Infante D. Henrique, é a ponte mais
recente.
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