
ROTEIROS 

DOURO



O Douro desperta por camadas. Primeiro os aromas, depois os sabores e, por fim, a luz. 

Desvende os segredos desta região, à qual ninguém fica indiferente e que é um tesouro de 

todos, porque é património da humanidade. 

Deixe-se envolver por experiências verdadeiramente sensoriais, entregue-se a paisagens 

únicas e flutue por rotas cheias de história.

DESPERTE PARA 
O DOURO. 

Página a página, vai, ainda, poder encontrar algumas recomendações de experiências organizadas 

e sugestões de parceiros para poder usufruir de uma visita tranquila. Entre em contacto para um 

serviço mais personalizado. Garantimos experiências preparadas com toda a segurança.



SELECIONE O 
NÚMERO DE 
DIAS DA SUA VISITA. 



ROTEIRO DE 1 DIA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA E LAMEGO

VILA REAL, PESO DA RÉGUA  
E LAMEGO

1 DIA

Vila Real é uma cidade bonita e de sorriso aberto. Aqui, pode rodear-se de montanhas e, 

no centro histórico, passear por outros tempos, inspirado pela arquitetura surpreendente 

dos edifícios. Não deixe de visitar um dos Ex-libris da cidade, o Palácio de Mateus 

(desde 9,50€), que fica localizado a cerca de 3km do centro da cidade, e que está 

ligado a um dos vinhos portugueses mais exportados, o Mateus Rosé.

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Recomendamos

Uma pausa para almoço na Régua, no restaurante “A Companhia”, que faz parte do Museu do 

Douro. Aproveite para visitar o museu (desde 6€) e assim ficar a conhecer melhor a história da 

região demarcada.

Mais informação aqui.

DE MANHÃ

https://onortelaemcima.pt/


DE TARDE

A viagem continua até Lamego, na margem sul do rio Douro. Esta é uma cidade com 

um património histórico-religioso de referência a nível nacional, por isso, recomendamos 

que comece a sua visita pela Sé de Lamego, uma catedral gótica fundada em 1129,  

mas com alterações realizadas nos séculos XVI e XVII. Percorra a avenida Alfredo de 

Sousa, em direção ao Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, conhecido pela famosa 

escadaria que já é imagem de marca da cidade. 

ROTEIRO DE 1 DIA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA E LAMEGO

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Recomendamos

Passe pelo Museu de Lamego (a partir de 3€), anteriormente conhecido como Palácio 

Episcopal de Lamego. Aqui encontrará todos os detalhes acerca da história da cidade  

e o acervo artístico que outrora fez parte do palácio, desde pinturas, tapeçarias, meios  

de transporte, entre outros.

Mais informação aqui.

DE TARDE

https://onortelaemcima.pt/


ROTEIRO DE 1 DIA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA E LAMEGO

• Bons Tempos Restaurante & Petiscos (gastronomia mediterrânea, europeia 
   e diner americano)

• Curva 24 – Refeições & Petiscos (gastronomia europeia, portuguesa 
   e adequada a vegetarianos)

• Restaurante A Viúva (gastronomia portuguesa e europeia)

• Tasca da Piasca (gastronomia europeia e portuguesa)

• Locomotiva Wine & Gourmet (gastronomia europeia e mediterrânea)

• Restaurante Gato Preto (gastronomia mediterrânea, portuguesa e europeia)

PESO DA RÉGUA

VILA REAL

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?



DE MANHÃ

PINHÃO E TUA
1º DIA

Pode-se dizer que a viagem de comboio do Porto até ao Pinhão, é a viagem com a vista mais 

bonita do mundo. A partir da estação de Pala, a linha de caminho de ferro segue o rio até ao 

Pinhão. São duas horas e um quarto de viagem que passam num abrir e fechar de olhos, com 

partida na Estação São Bento às 9h20 (a partir de 11,20€).

No Pinhão, há muito para ver. Os bonitos murais de azulejos nas paredes da estação, o ar 

tradicional da Rua da Praia em direção ao cais, onde pode caminhar junto ao rio e atravessar a 

emblemática ponte de ferro. Mais tarde, poderá fazer a partir daqui um programa diferente que 

combina barco rabelo com kayak.

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Recomendamos

Visite a Quinta do Bomfim, localizada a uma curta caminhada da estação do Pinhão, e onde 

pode conhecer o espaço e provar os vinhos. (Visitas incluindo degustação - a partir de €17).

Mais informação aqui.

ROTEIRO DE 2 DIAS - PINHÃO E TUA

https://onortelaemcima.pt/


DE TARDE

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Embarque na história, numa viagem de barco rabelo (55 €) desde o Pinhão até ao Cais 

Foz Tua. Neste passeio de uma hora, irá percorrer uma extensão de 12km de deslumbrante 

paisagem vinhateira e a mais fresca calmaria do Douro. Um percurso onde há tempo  

para tudo, até para um mergulho em pequenas praias.

O regresso é diferente, em kayak. Sinta-se parte do curso do rio, numa experiência 

planeada ao detalhe, com toda a segurança.

Recomendamos

Faça uma leve caminhada entre Provesende e o Pinhão (50€). Irá percorrer 5 km, uma 

distância que se faz, com toda a calma, em apenas 1h30. Pelo caminho pode contemplar as belas 

paisagens e conhecer uma das aldeias vinhateiras do Douro.

Mais informação aqui.

ROTEIRO DE 2 DIAS - PINHÃO E TUA

https://onortelaemcima.pt/


• Rabelo (Vintage House Hotel) (Quinta Nova)  (gastronomia europeia, internacional

   e mediterrânea)

• Cozinha da Clara  (gastronomia mediterrânea, europeia e portuguesa)

• Caso do Arco Restaurante  (gastronomia europeia, mediterrânea e steakhouse)

PINHÃO

• The Vintage House Hotel (Hotel )

• Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (Agroturismo)

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

ROTEIRO DE 2 DIAS - PINHÃO E TUA

PINHÃO

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

https://www.vintagehousehotel.com/pt/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=PT&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hPE4yFHoxGnvJB3Fnz1cn5t-ay4wnD0trgmg3fkmmBENiSAfH3oTpgaAq_eEALw_wcB
https://www.quintanova.com/pt/


NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

DE MANHÃ

São muitos os percursos pedestres recomendados pelo município de Foz Côa, 

recomendamos que comece o dia com um deles. Alargue as vistas em alguns  

dos miradouros com perspetivas deslumbrantes do Alto Douro Vinhateiro, como  

é o caso do Miradouro do Arnozelo ou o Miradouro do Caminho da Costa.

Recomendamos

Faça um passeio de Caiaque no Côa Parque (40€), um dos maiores museus do paleolítico 

a céu aberto, onde pode ver de perto algumas das gravuras rupestres. O caiaque é  

uma das melhores formas de conhecer a biodiversidade do Rio Douro, aventure-se.

Mais informação aqui.

VILA NOVA DE FOZ COA  
E TORRE DE MONCORVO

2º DIA

ROTEIRO DE 2 DIAS - VILA NOVA DE FOZ COA E TORRE DE MONCORVO

https://www.cm-fozcoa.pt/index.php/turismo/percursos-pedestres
https://www.cm-fozcoa.pt/index.php/turismo/miradouros
https://onortelaemcima.pt/


DE TARDE

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Relaxe na Praia Fluvial da Foz do Rio Sabor, em Torre de Moncorvo. Aqui pode saborear 

a calma de um passeio em barco a remos (preço sob consulta) ou então aproveitar para 

fazer um passeio de Jet Boat (250€/embarcação – max. 10 pessoas) com a duração de 

4h, com almoço incluído e degustação de vinho do porto. 

Recomendamos

Um percurso organizado de 4x4, com duração de meio dia, (35€/pessoa), para ficar  

a conhecer melhor a zona menos explorada do Douro, passando pelo Douro Vinhateiro, 

Arribas do Douro Internacional e ainda os afluentes do rio Douro, rio Sabor e rio Côa, bem 

como a sua área envolvente.

Mais informação aqui.

ROTEIRO DE 2 DIAS - VILA NOVA DE FOZ COA E TORRE DE MONCORVO

https://onortelaemcima.pt/


VILA NOVA DE FOZ CÔA

• Quinta do Vallado Wine Hotel  (Turismo de habitação)

• Casas do Côro (Casa de Campo)

ROTEIRO DE 2 DIAS - VILA NOVA DE FOZ COA E TORRE DE MONCORVO

VILA NOVA DE FOZ CÔA

• Taberna da Julinha (gastronomia mediterrânea e europeia)

• Côa Museu (gastronomia mediterrânea, europeia, portuguesa, vegetariano e vegan) 

TORRE DE MONCORVO

• Taberna do Carro (gastronomia mediterrânea, europeia e portuguesa)

• O Lagar (gastronomia mediterrânea, europeia e portuguesa)

• O Artur (gastronomia Europeia e Portuguesa) 

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

https://www.quintadovallado.com/pt/


NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

DE MANHÃ

Entre na tradição, cultura, música e arte em Amarante. Nesta cidade encontra um 

bocadinho de tudo e pode saborear de tudo um pouco. Comece a sua visita com um 

passeio a pé pelo centro histórico, incluindo a Ponte de São Gonçalo sobre o Rio Tâmega; 

a Igreja e Convento de São Gonçalo, construída ao estilo barroco em homenagem ao 

santo padroeiro de Amarante e o Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso (1€), 

onde poderá encontrar obras de vários artistas vencedores do prémio Amadeo  

de Souza-Cardoso.

De seguida caminhe até ao Parque Ribeirinho, situado na margem esquerda do Rio 

Tâmega. Aproveite para relaxar e registe o momento com uma bela foto da Ponte São 

Gonçalo e do centro histórico, já que é deste local que se tem as melhores vistas.

AMARANTE 
E LAMEGO

1º DIA

ROTEIRO DE 3 DIAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO, 
CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA



NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

ROTEIRO DE 3 DIAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO, 
CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Recomendamos

Uma viagem à Rota do Românico repleta de memórias, sabores e histórias. Para ficar a 

conhecer alguns dos seus 58 monumentos, poderá fazer um tour guiado (90€) com uma 

empresa especializada, que lhe irá levá-lo a experienciar as vivências locais, os saberes e 

ainda proporcionar memórias gastronómicas, através de um atelier da doçaria conventual. 

Mais informações aqui.

Não pode sair desta cidade sem provar os famosos doces conventuais, comos os papos 

de anjos, as lérias, o doce de São Gonçalo, os foguetes de Amarante e as brisas do 

Tâmega. Vai poder encontrá-lo durante todo o ano na Confeitaria da Ponte, localizada no 

centro histórico.

https://onortelaemcima.pt/


NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

DE TARDE

ROTEIRO DE 3 DIAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO, 
CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Recomendamos

A visita às caves Raposeira e Murganheira, dois ex-libris do espumante português. 

Caves Raposeira (2,50€), pode consultar mais informações aqui.

Caves Murganheira (Grátis), pode consultar mais informações aqui.

Mais informações aqui.

Lamego é uma cidade de referência nacional do património histórico-religioso, mas 

também da cultura do vinho de mesa e espumante. Descubra o rico legado histórico e 

aventure-se a conhecer as ruas estreitas do centro histórico. Na sua lista de pontos a visitar 

não se pode esquecer do Santuário dos Remédios, incluindo a escadaria e parque que 

são a imagem de marca da cidade; da Sé Catedral, dos Claustros, do Museu de Lamego 

(3€), antigo Paço Episcopal, possui antigas coleções de pintura, tapeçaria, mobiliário, 

ourivesaria, fotografia e outros objetos, que faziam parte do recheio do antigo palácio; do 

Castelo com as suas muralhas, fortificações e Cisterna. 

Depois desta azáfama é hora de descansar e de despertar os sentidos.

http://aqui
https://murganheira.com/contactos/
https://onortelaemcima.pt/


AMARANTE

• Casa da Calçada Relais & Chateaux (Hotel )

• Monverde - Wine Experience Hotel (Hotel )

LAMEGO

• Six Senses Douro Valley (Hotel )

• Quinta da Pacheca Wine House Hotel

• Lamego Hotel & Life (Hotel )

• Quinta da Casa Amarela (Casa de Campo)

AMARANTE

• Monverde (gastronomia europeia, portuguesa e bar de vinhos)

• Amaranto (gastronomia europeia e portuguesa)

• Largo do Paço (cozinha de autor)

LAMEGO

• Restaurante Quinta da Pacheca (gastronomia europeia, mediterrânea e portuguesa)

• Restaurante Douro Excellence (gastronomia europeia, mediterrânea e portuguesa)

• Restaurante Vindouro (gastronomia contemporânea, mediterrânea e portuguesa)

ROTEIRO DE 3 DIAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO, 
CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?



NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

DE MANHÃ

A beleza singular do Vale do Douro será, garantidamente, o ponto alto de qualquer 

viagem. Comece o dia no Miradouro São Leonardo de Galafura, um dos principais 

pontos de visita, com uma vista panorâmica do Douro Vinhateiro. 

Continue a viagem em direção ao centro da Régua e aproveite para visitar o Museu do 

Vinho do Porto (6€) e comprar os tradicionais rebuçados da Régua. Pode ainda fazer 

uma caminhada à beira rio até à Ponte Pedonal da Régua, onde terá a oportunidade de 

contemplar os encantos do vale do Douro.

Recomendamos

Percorra o esplendor de uma das linhas ferroviárias mais bonitas do mundo, a bordo do 

Comboio Miradouro (desde 2,85€).

Mais informações aqui.

RÉGUA E PINHÃO
2º DIA

ROTEIRO DE 3 DIAS - RÉGUA E PINHÃO

https://onortelaemcima.pt/


NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

Arranque para a tarde pela Nacional 222, considerada a melhor estrada do mundo 

para se conduzir e também uma das mais bonitas. São curvas e contracurvas de socalcos 

e paisagens arrebatadoras. A caminho da Vila do Pinhão, vá parando para fotografias 

e stories que prometem conquistar seguidores. Ao chegar, passeie pela marginal 

ribeirinha, pela emblemática ponte sobre o Douro e a estação ferroviária com os seus 

famosos azulejos. Para finalizar, embarque num cruzeiro em Barco Rabelo em direção 

ao Tua, com duração de 2 horas e com prova de vinho do Porto. 

Recomendamos

Conheça um outro produto que torna esta região especial: o Azeite. Para isso, visite o Museu 

do Azeite- D’Origem (desde 8€) em Casal de Loivos. Aqui poderá conhecer todo o método 

tradicional de produção do azeite e fazer uma prova. Ainda em Casal de Loivos, aproveite para 

parar no Miradouro, para mais uma vista inesquecível.

Mais informação aqui.

ROTEIRO DE 3 DIAS - RÉGUA E PINHÃO

DE TARDE

https://onortelaemcima.pt/


ROTEIRO DE 3 DIAS - RÉGUA E PINHÃO

PESO DA RÉGUA

• Quinta do Vallado (Turismo de Habitação)

• Hotel Régua Douro (Hotel )

AMARANTE (N222)

• Vila Galé Douro Vineyards (Hotel )

PINHÃO

• The Vintage House Hotel (Hotel )

• Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (Agroturismo)

• Hotel Douro Inn (Hotel )

• Piquenique na Quinta do Seixo (produtos regionais e prova de vinho do Porto)

• DOC (gastronomia internacional, mediterrânea e europeia)

• Locomotiva Wine & Gourmet (gastronomia europeia e mediterrânea)

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?



DE MANHÃ

ROTEIRO DE 3 DIAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Comece o seu dia na Vila de Carrazeda de Ansiães, uma vila pitoresca localizada 

entre o Douro e Trás-os-Montes. O Castelo de Ansiães, que fica a 5,5km do centro 

de Carrazeda, merece ser o ponto de partida da sua visita. Esta fortificação milenar, 

esconde várias surpresas no seu interior, incluindo a Igreja de São Salvador, que data 

aproximadamente do século XII. Prossiga em direção à antiga estação ferroviária 

de Carrazeda de Ansiães, que funciona hoje em dia como porta de entrada para 

o Parque do Vale do Tua, um espaço interativo, pedagógico e estimulante.

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

CARRAZEDA DE ANSIÃES 
E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

3º DIA

Recomendamos

Uma visita ao Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães, na vila de Carrazeda, onde pode 

ficar a conhecer a história do concelho e o processo da descoberta arqueológica das ruínas do 

castelo e vila amuralhada de Ansiães. (Entrada Livre – para visitas guiadas, realizar marcação 

prévia).

Mais informação aqui.

https://onortelaemcima.pt/


NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos
a alterações. Para mais informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.

São apenas 34 minutos e 25km que separam Carrazeda de Ansiães de São João da 

Pesqueira, o Coração do Douro Vinhateiro. Pelo caminho, pare no miradouro de São 

Salvador do Mundo, que acolhe o maior santuário do Alto Douro Vinhateiro, constituído 

por diversas capelinhas. Aqui tem tudo o que poderia pedir aos céus, uma das vistas mais 

bonitas do mundo.

Recomendamos

Uma experiência na Quinta de Ventozelo, onde pode fazer uma prova de vinhos (a partir 

de 9€) e terminar com uma visita ao Centro Interpretativo do Douro (sob consulta), para 

conhecer melhor a história do território e do vinho que aqui se produz.

Mais informações aqui.

ROTEIRO DE 3 DIAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

DE TARDE

https://onortelaemcima.pt/


SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 

• Quinta de Ventozelo (Hotel Rural )

CARRAZEDA DE ANSIÃES

• Lagares Douro Villas  (Casa de Campo)

• Hotel Casa do Tua  (Hotel )

CARRAZEDA DE ANSIÃES 

• Taberna da Helena (gastronomia mediterrânea, europeia e portuguesa) 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 

• Tasquinha da Praça (gastronomia portuguesa, saudável e grill).

• Cantiflas (gastronomia mediterrânea, Grill e adequado a vegetarianos)

ROTEIRO DE 3 DIAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

https://hotel.quintadeventozelo.pt/


FALE CONNOSCO 
Telefone: (+351) 935 557 024 / (+351) 223 326 751 

Whatsapp: (+351) 938 668 462 

E-mail: info@visitportoandnorth.travel 

Olá, fale connosco em tempo real.

mailto:info%40visitportoandnorth.travel%20%20?subject=
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