
 

Email: reservas@imperiodasviagens.com                                                               Telem:913 900 334                                                      
 
Alameda Dão Domingos Pinho Brandão 9A 
4540-101 Arouca 
 
www.imperiodasviagens.com                                                                                                                       

                                RNAVT: 6227 

Valores para o programa: 
 

Grupo max: 25 pessoas (os grupos podem ser maiores mas tendo em conta as 
infraestruturas das nossas estradas, o autocarro será sempre no máximo de 25 

pessoas) 

Grupo mínimo: 6 pessoas 
 

Circuito 6 dias/5 noites 
Preço por pessoa em quarto duplo: 652.00€/net 

Preço por pessoa em quarto single: 692.00€/net 
 

Circuito 8 dias/7 noites 
Preço por pessoa em quarto duplo: 874.00€/net 
Preço por pessoa em quarto single: 898.00€/net 

 
 

Valores apresentados inclui: 

 Circuito em autocarro turístico de acordo com o programa 

 Guia acompanhante (Português; Francês; Inglês; Espanhol), desde o dia de 

chegada até ao dia de partida 

 Em Arouca Guia certificado Arouca Geopark 

 Refeições indicadas de acordo com itinerário (bebidas incluídas) 

 Alojamento nos hotéis indicados ou similares 

 Entradas e visitas guiadas incluídas de acordo com o programa 

 Seguro de viagem 

 Taxa turística 

 Assistência no dia de regresso nas formalidades de embarque no aeroporto 
 
Não inclui: Voo  
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Hotéis previstos em Arouca  
 

 Hotel São Pedro 3*sup 

 Hotel Rural Quinta de Novais 

 

Restaurantes em Arouca 

 Restaurante São Pedro (Hotel) 

 Casa de Campo 

 Restaurante Parlamento 

 O Décio  

 O Mineiro de Regoufe 

 O Varandinha 

 A Tasquinha da Quinta 

 Manjar das Oliveiras 

 

Hotel previsto em Aveiro 

 Mélia Ria de Aveiro 4* 

 Hotel Moliceiro 4* 

 Hotel Aveiro Palace 4* 

 
 
Restaurante em Aveiro 

 Nossa casa 

 O Batista do Bacalhau 

 Restaurante Dori 

 Marisqueira da Vagueira 

 

Hotel previsto no Porto 
Vila Galé Ribeira 4* 

Vincci Porto 4* 
Hotel Premium Porto Downtown 4* 
 

Restaurante no Porto 

 Ar de Rio 

 Postigo do Carvão 

 O Mineirão 
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Obs: colocamos sempre bastantes opções de hotéis e restaurantes, porque 

nem sempre é fácil disponibilidade. 

 
Caso tenham grupos que pretendam por exemplo jantar em casa de Fados no 

Porto é possível, mas a disponibilidade é muito reduzida pelo que pedimos 
reserva com bastante antecedência. 

 
O programa é acessível a todas as idades, apenas a opção do percurso pedestre 

no 5º dia, carece de boa forma física, caminhada de 8 klm, bastante acentuado, 
pouca sombra e bastante cascalho. 
 

Num dos jantares em Arouca, teremos atuação de um Rancho Folclórico, não 
colocamos no programa porque pretendemos que seja surpresa, e também 

depende muito da disponibilidade do grupo.  
 
 

Reservas: 
 

Pedimos que tenham em atenção os meses de época alta (Junho a Setembro), 
nestas datas pedimos que façam reservas com alguma antecedência, tendo em 

conta principalmente a dimensão do grupo. O que não quer dizer que não 
consigamos reservas apenas com 15 dias de antecedência. 
 

Pagamento: 
 

No acto da reserva: 25% 
Até 10 dias antes da data de chegada: o restante 
 

 
 

 
 

 


