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4 Dias

Preços a partir de:

€220

Porto Tripeiro

Segredos
revelados por
verdadeiros tripeiros
de “gema” sobre o que ver,
conhecer, provar e viver na sua
cidade. Uma opção dirigida a quem
pretende conhecer a cidade invicta
além dos roteiros mais comuns.
Sem subterfúgios, elegâncias nem
cardápios com traduções manhosas
aqui vive-se, sente-se, prova-se
ao lado de quem sabe receber
e diz de coração “Bibó
Puorto Carago!”

Inclui:
3 Noites de alojamento;
1 prova de degustação numa das mercearias mais
antigas do Porto;
1 Jantar com fados ao vivo;
1 Francesinha para o almoço ou jantar;
1 Walking tour de 3 horas no Porto;
1 e-book Guide da cidade do Porto com as
melhores sugestões dadas pelos tripeiros;

Descrição Completa:

Prova de degustação numa
das mercearias mais antigas do
Porto:
É do Porto, já vai com 3 gerações e “é
de comer e chorar por mais”. Com três
gerações de história a nova gerência sob o
mesmo espírito de continuar a dar a provar
o melhor que se faz em Portugal mantém
as suas portas para o receber. “Bá
lá! Anda e entra!” Um prato com
queijo, enchidos, fumeiro e um
bom copo de vinho do Porto
esperam por ti e… É de
comer e chorar por mais”.

Jantar com fados ao
vivo:
Há
quem
estranhe…”Fado
no Porto!?” Sim, Porque não! Um
fado mais vadio, fogoso que não o
deixará indiferente. Numa casa quase
que escondida no bairro da Sé do
Porto, descobrimos esta casa de
fados onde irá ouvir um bom
fado, jantar bem e… vá lá,
é inevitável… também
cantar.

Francesinha para
almoço ou jantar:
Não foi fácil chegar a um
consenso sobre a melhor
francesinha no Porto… nesta
cidade come-se muito bem e
foram várias as sugestões (mas
não te preocupes estão todas no
guia “biber a cidade”. Mas esta foi
recomendada, testada e sim, é BOA!!
Dúvidas?! Pois bem, está incluída a
prova de uma Francesinha com
uma cerveja bem fresquinha
a acompanhar.

E-Book Guia da cidade do Porto com
as melhores sugestões dadas pelos
Tripeiros:
O guia “biber o Puorto” made by
tripeiros. Cafés, restaurantes, pastelarias,
bares, lojas recomendados por quem é
da terra. Agora é só escolher o queres
conhecer.

Walking
Tour de 3 horas no
Porto:
Walking Tour de 3 horas para
conhecer o essencial da cidade do
Porto ao lado de quem a bem a conhece.
Visite os locais mais emblemáticos e
fotografados da cidade do Porto, património
da Humanidade, incluindo uma das mais
reconhecidas livrarias do Mundo, a torre
dos Clérigos, a Sé Catedral ou o Mosteiro
da Serra do Pilar com uma das melhores
vistas sobre a cidade do Porto, num
agradável passeio que culminará
com uma prova de vinho do
Porto num espaço de
excelência.

Alojamento:
Vê as nossas opções e escolhe onde queres
ficar. Se ainda assim queres algo diferente. Fala
connosco. Tu é que escolhes!
Hotel Moove: Aquele que foi outrora o cinema Águia d’Ouro
é agora o Hotel Moove centro do Porto, preservando a sua
fachada e olhando para a temática da decoração entendemos
que a sua história foi preservada. Situado na Praça da Batalha, bem
no centro da cidade, a 300m da Estação de São Bento (comboio/
metro) e servido pelos principais acessos rodoviários, proporciona
uma estadia de qualidade num espaço acolhedor e com história.
Serviços:
Cada quarto disponibiliza internet gratuita, ecrã plasma
com 70 canais, secretária e telefone, ar condicionado
e insonorização. A receção está aberta 24h,
disponibilizamos limpeza diária, e pode ainda tomar
Preço do
um pequeno-almoço buffet e/ou ainda desfrutar
Pacote p/
do nosso jardim.
pax a partir de:

220€

InPatio Guest House: Situada na zona da
Ribeira, classificada património mundial pela
Unesco, e em pleno centro histórico da cidade do
Porto, nasce a InPátio Guest House. Num edifício do
final do séc. IX, integralmente recuperado para o efeito,
priveligiou-se a sobriedade e o conforto num ambiente
acolhedor e informal.
Cada quarto tem uma decoração distinta, inspirada nos materiais
de construção e decorativos característicos da cidade. Todos
os quartos têm casa de banho privada com piso radiante, seca
toalhas, secador de cabelo, ar condicionado, minibar, cofre e TV.
Todo o edifício tem rede Wifi gratuita. Caso o tempo o permita, o
pequeno almoço pode ser tomado no pátio exterior.
A apenas alguns minutos a pé encontram-se muitos dos
pontos de interesse mais característicos da cidade (Sé,
Torre dos Clérigos, Estação de São Bento e Avenida dos
Aliados). Também próximos, o Centro de Congressos
da Alfandega, ou as caves de Vinho do Porto
em V. N. de Gaia.

Preço do
Pacote p/
pax a partir de:

260€

Descobertas Boutique Hotel: No
Descobertas Boutique Hotel encontrará 18
espaçosos quartos que oferecem a combinação
perfeita de elegância intemporal, conforto moderno
e exotismo cultural.
Escolhendo os quartos Classic, Superior, Family ou Deluxe
usufrui do ambiente dos diferentes territórios por onde
passaram os navegadores portugueses. Todos os quartos são
detentores de: televisão de ecrã plano com canais por cabo,
mini-bar, cofre e casa de banho privativa com secador de cabelo e
produtos de higiene pessoal gratuitos.
Texturas e cores estão dispostos pelos vários pisos, criando uma
alegoria ao multiculturalismo.
Nas imediações do hotel, os hóspedes podem facilmente visitar
vários monumentos, tais como: Igreja de S. Francisco, o Palácio
da Bolsa, a Casa do Infante, o Mercado Ferreira Borges, a
estação de S.Bento, a Sé Catedral e mesmo a ponte D.Luís.
A um passo fica também a Praça do Cubo da Ribeira
com as suas inúmeras esplanadas e bares, cais e
embarcadouros para passeios turísticos fluviais.
Dispõe de quarto adaptado para pessoas
de mobilidade reduzida.

Preço do
Pacote p/
pax a partir de:

270€

Por fim, não está incluído,
não sabíamos o que irias
preferir… mas numa cidade
como o Porto com tanto para ver e
fazer vais precisar de andar muito…
Fica a sugestão, connosco podes
ainda alugar uma bike, scooter ou
simplesmente ir de Tuck…tuck.
Descobre o preferes que nós
tratamos do resto.
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