5 Dias

Preços desde:

€440

Porto sem Barreiras

Conhecer
a cidade do Porto com
calçada, grandes desníveis e
espaços muito pouco preparados
para pessoas de mobilidade reduzida
pode tornar-se um verdadeiro pesadelo
para quem tem dificuldades de mobilidade
e infelizmente, limitar a sua experiência nesta
cidade. Mas este “reverso”, arquitetonicamente
difícil, não corresponde à sua genuína
identidade que tanto lhe queremos mostrar. Por
isso, contornamos barreiras, juntamos vontades
e bons exemplos para que possa conhecer,
viver e desfrutar desta cidade junto de quem
melhor o sabe receber.
Para já, juntamos o básico mas temos
muito mais para lhe apresentar e
completar a sua estadia no
Porto.

Incluí:

4 Noites de alojamento;
Walking Tour gastronómico;
2 Saídas com guia em transporte adaptado:
- Cidade do Porto e Gaia (4 horas);
- Escolha entre conhecer a cidade de Guimarães ou
Braga em transporte adaptado (4 horas);
Transfere do Aeroporto Sá Carneiro – hotel* / hotel* Aeroporto Sá Carneiro em viatura adaptada;

* Transfer incluído para um dos hoteis mencionado no programa.

Descrição Completa:
our gastronómico: Descubra mais sobre a
T tradição
do vinho do Porto, dos azeites e gastronomia
portuguesa! Reserve esta tour e prepare-se para descobrir
uma cidade muito especial, onde as grandes obras de
arquitetura e da Natureza, as tradições gastronómicas, a
cultura do vinho e os costumes das gentes se unem de
forma única.

Incluí:
- Prova de vinhos Porto (Branco; Special Reserva; LBV
2001);
- Prova comentada de azeites (Prova sensorial de três
azeites virgem extra; Degustação de cinco azeites com
pão de trigo; Degustação de mostra de produtos da
fileira da oliveira);
- Almoço/Jantar em “tasco” típico (Travessa de Tapas,
Couvert, Azeitonas; Chouriço assado; caneca de vinho
da casa; sobremesa e café).

T our Cidade do Porto:

Situada
nas encostas do rio Douro o Porto foi
considerado como o melhor destino Europeu
em 2014 e 2015. Os seus monumentos,
grandes responsáveis pela classificação de
Património Mundial pela UNESCO, o seu vinho
mundialmente conhecido, a sua arquitetura
singular na harmonia entre o histórico e
contemporâneo, cultura, arte e gastronomia
atribui a esta cidade mística e cheia de história
uma infindável de experiências por viver.
Duração: 4 horas.

E scolha uma das seguintes opções:
Cidade de Guimarães:

Considerada como cidade berço de Portugal por aqui
ter nascido o seu primeiro Rei Dom Afonso Henriques.
Guimarães é uma cidade histórica com mais de um
milénio de existência desde a sua formação. Hoje,
classificada património Mundial pela UNESCO, possui
um conjunto patrimonial harmonioso e preservado que
se mostra em graciosas varandas de ferro, balcões e
alpendres de granito, casas senhoriais, arcos que ligam
ruas estreitas, lajes do chão alisadas pelo tempo, torres
e claustros. Percorrer as suas ruas é como caminhar por
outros tempos cheios de histórias.
Cidade de Braga:
Uma das cidades mais antigas do território português,
fundada no tempo dos romanos como Bracara Augusta.
Com mais de 2000 anos de história e como uma das
cidades cristãs mais antigas Braga atual, é vibrante,
dinâmica e de espírito Jovem. Não fosse Braga
considerada como uma das cidades mais jovens da
Europa.
Como espaços a visitar destacamos uma das catedrais
mais antigas do país, Sé Catedral mandada construir
no séc. XII pelos pais do primeiro rei de Portugal, um
passeio pelo centro histórico para visitar algumas das
muitas igrejas, apreciar o casario e edifícios históricos
ou tomar um café na emblemática Brasileira com vista
para a azáfama da Avenida Central.

Alojamento:

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, minibar, 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.

5 Dias

Preços desde:

€550

Hotel Moove - Porto centro:

Integrado no emblemático edifício do
Mercado do Bom Sucesso, o Hotel da
Música é muito mais que um hotel de
design: alia modernidade e conforto.
Dispõe de 85 quartos distribuídos por 4
pisos. Espaçosos, modernos e inspirados
em pautas musicais de compositores
famosos, oferecem condições ideais para
um alojamento com o máximo de conforto
e comodidade, no ambiente aconchegante
de um acorde perfeito. Dispõem ainda de
um quarto adaptado para pessoas com
mobilidade reduzida, quartos comunicantes
e uma suite. É um hotel não fumador.
Facilidades:
O Hotel dispõe de duas categorias de
quartos, Standard Room e Suite, com
camas individuais ou de casal.
Ar Condicionado com comando individual,
WC com Secador de Cabelo, Duche,
Amenities, Secretária, Internet Wireless
grátis em todo o Hotel, Telefone, Televisão
LCD com canais por cabo, Mini-bar, Cofre
de segurança, Fechadura com cartão
eletrónico, Serviço de Lavandaria, Room
Service (07h00 – 00h00).

5 Dias

Preços desde:

€440

Hotel Vincci Porto: Hotel no centro

histórico de Porto, construído no
emblemático edifício conhecido como
a Bolsa de Pescado, completamente
remodelado e com um estilo vanguardista
único. Desfrute de serviços de 4 estrelas e
descubra esta cidade portuguesa em casal,
com amigos, em família ou durante as suas
viagens de negócios.
Os serviços do Vincci Porto oferecem-lhe
os elementos e atenções necessários para
que possa tirar o máximo partido dos seus
dias no Porto. Desfrute de experiências
gourmet no bar e no restaurante,
estacionamento, jornais diários, salões
para eventos, depósito de bagagens, Wi-Fi
grátis, receção 24 horas… Tudo e muito,
muitíssimo mais.

5 Dias

Preços desde:

€520

O que pode esperar por reservar com
a GO GAL?

Um
programa
pensado,
desenhado, e
inspecionado pela
nossa equipa.

Informação
sobre condições e
acessibilidade do hotel
e outros espaços a
visitar incluídos no
pacote.

Um apoio/
assistência durante
a sua estadia em
Portugal.

Requisição
de outros serviços
de apoio como:
Enfermagem, Auxiliar,
Aluguer de material
ortopédico, guia
especializado…

Segurança. Se
algo correr mal nós
estamos aqui para
o ajudar!!!!

Your key

to access

Portugal
Mais informações ou Reservas:
T: 252 314 582 / 3
918 31 5319
info@gogal.pt

