
ROTEIROS 

PORTO



Quando o Porto e Norte nos convida a despertar, há a certeza de uma boa viagem.

Abra-se a este roteiro e descubra as experiências mais exclusivas para ver,  

sentir e apreciar a verdadeira essência do Porto. Prepare-se para marcar encontro 

com os lugares de história e com as imensas paisagens que temos para oferecer. 

Aperte o cinto e fique à vontade para visitar a nossa casa que agora é também sua. 

DESPERTE PARA 
O PORTO. 

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 - PORTO E VILA NOVA DE GAIA

PORTO E VILA NOVA DE GAIA
1 DIA

No Porto vai encontrar um pouco de tudo, para todos. Casas típicas, ruas pitorescas, parques e 

jardins para relaxar, locais para brincar e passear e, ainda, pontos turísticos únicos.  Comece pelo 

Centro Histórico do Porto, Património Mundial da UNESCO desde 1996. 

Um dos nossos mais conhecidos monumentos é a Torre dos Clérigos (6€), onde terá que 

subir 225 degraus para ter uma vista 360º da cidade, e a tão famosa Livraria Lello (a partir de 

5€). Depois siga em direção a Sé Catedral (3€), aqui pode apreciar arte sacra e passear pelos 

claustros. Muito próximo, não deixe de visitar a Igreja de Santa Clara (4€), um dos melhores 

exemplares da arte da talha dourada do estilo Barroco. Perto da Praça da Ribeira e do Jardim 

do Infante D. Henrique descubra dois dos monumentos mais visitados da cidade: o Palácio da 

Bolsa (10€) e a Igreja de São Francisco (8€).

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

Termine a manhã com as vistas privilegiadas do Porto e Gaia, no Cruzeiro das 6 Pontes 

(a partir de 14€), com a duração de 50 minutos.

Mais informação aqui.

DE MANHÃ

https://onortelaemcima.pt/


DE TARDE

ROTEIRO DE 1 DIA - PORTO E VILA NOVA DE GAIA

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

Em alternativa poderá fazer um passeio guiado em Tuk Tuk (a partir de 13€), durante 50 

minutos, para conhecer as ruelas e recantos mais escondidos do centro da cidade. A não 

esquecer, a bela vista do Miradouro da Serra do Pilar.

Mais informação aqui. 

De tarde, recomendamos que passe para o outro lado do Rio Douro, para Vila Nova de 

Gaia. O Cais de Gaia é um excelente spot para tirar fotografias, com a Ponte Luiz I e os 

tradicionais Barcos Rabelo como cenário.

Bem perto, está o Espaço Porto Cruz (a partir de 10€). Um centro multimédia onde pode 

descobrir mais sobre a produção do Vinho do Porto no Vale do Douro, com degustações 

para miúdos e graúdos.

Ainda no Centro Histórico de Gaia vai encontrar a mais recente atração da cidade – o 

World of Wine (a partir de 14€). Aqui vai deliciar-se com diferentes restaurantes, lojas e 

uma praça central com vista privilegiada para o Porto. Sem esquecer os cinco Museus 

para visitar como o Museu do Chocolate – The Chocolate Story (15€) e o Museu da 

Cortiça – Planet Cork (15€).

Termine o dia bem lá no topo, no Teleférico (6€) que liga o Cais de Gaia ao Jardim do 

Morro. Aproveite para assistir ao pôr do sol, com uma vista muito privilegiada.

https://onortelaemcima.pt/


ROTEIRO DE 1 DIA - PORTO E VILA NOVA DE GAIA

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

PORTO

• O Comercial (gastronomia tradicional, mediterrânea e europeia)

• Chez Lapin (gastronomia portuguesa)

• DOP (cozinha de autor)

• Raíz (gastronomia mediterrânea, europeia e contemporânea)

VILA NOVA DE GAIA

• Food & Friends (gastronomia europeia, mediterrânea e internacional)

• Mercearia do Bernardino (gastronomia europeia, portuguesa e adequada a vegetarianos)

• The George - Restaurant & Terrace (gastronomia europeia, mediterrânea e contemporâneo)

PORTO

• Sheraton Porto Hotel&SPA (Hotel  )

• Selina Porto Hostel (Hostel com opção de quartos privados)

• Feel Porto (Apartamentos Turísticos)

VILA NOVA DE GAIA

• Holiday Inn Porto Gaia (Hotel )

• House of Sandeman Hostel&Suites (Hostel com opção de quartos privados)

•Hotel Hilton Porto Gaia (Hotel  )



Recomendamos
Se subir e descer as colinas do Porto são um entrave para visitar o centro histórico, 

saiba que um Tour de Segway (a partir de 49€) será uma ótima forma de combinar 

conhecimento e acessibilidade.  Durante três horas irá conhecer com um guia os 

pontos de interesse mais importantes da cidade, sem esfoço e com várias pausas para 

ouvir as melhores histórias e lendas da invicta.

Mais informação aqui. 

ROTEIRO DE 2 DIAS - PORTO E VILA DO CONDE

PORTO E VILA DO CONDE 
1º DIA

Comece por um passeio na Baixa do Porto, pela Avenida dos Aliados, onde a Câmara Municipal 

do Porto se impõe, assim como tantos outros edifícios de diferentes estilos arquitetónicos. 

Bem perto vai encontrar a Estação de São Bento, a estação de comboios que seduz logo à 

entrada com os seus painéis de azulejo, que retratam diferentes marcos da história portuguesa. 

Ponto obrigatório é também a Torre dos Clérigos (6€), com 225 degraus que o levam ao 

topo, com uma vista 360º da cidade. E não deixe de visitar a famosa Livraria Lello (a partir de 

5€) e deixe-se envolver neste espaço mágico. A Igreja de Santa Clara (4€), que sofreu muito 

recentemente um longo processo de restauro e é considerada um dos melhores exemplares 

nacionais de igrejas forradas a ouro do estilo barroco e, por isso, merece a sua visita.

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

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

Recomendamos
Uma visita ao Vila do Conde Porto Fashion Outlet para se inspirar e conhecer as 
últimas tendências da moda. É um espaço de eleição para os amantes de compras, 
com mais de 150 marcas e descontos para todos. 

Mais informação aqui.

ROTEIRO DE 2 DIAS - PORTO E VILA DO CONDE

Dedique a tarde a Vila do Conde, a cerca de 30 minutos do Porto. Aqui vai encontrar 

casas baixas, ruas estreitas, calçadas de pedra e deparar-se com a monumentalidade do 

Mosteiro de Santa Clara e do seu Aqueduto. 

Visite a Casa de José Régio (1,10€), residência escolhida pelo poeta para habitar após a 

sua aposentação. E perca-se no Mercado Municipal, que alberga feiras periódicas como 

a Feira de Vila do Conde (todas as sextas), o Mercado Rural (todos os sábados) e a Feira 

das Velharias, Coleções e Alfarrábios (3º domingo do mês), assim como feiras sazonais 

(Páscoa, Natal, Summer Market, entre outras). 

Outros pontos que vai gostar são a Igreja Matriz de Vila do Conde e o Museu das 

Rendas de Bilros (1,10€), onde pode assistir ao vivo à execução das rendas.

Na frente ribeirinha de Vila do Conde pode ainda apreciar uma impressionante réplica de 

uma Nau Quinhentista.

https://onortelaemcima.pt/


VILA DO CONDE

• Adega Gavina (gastronomia mediterrânea, europeia e marisco)

• O Cangalho (gastronomia portuguesa, mediterrânea, europeia)

• Garfo Torto Restaurante Bar (gastronomia mediterrânea, europeia e Sushi)

PORTO 

• Bessa Hotel Baixa (Hotel  )

• Nice Way Hostel (Hostel com várias tipologias de quartos)

• Hotel Infante Sagres (Hotel )

VILA DO CONDE

• Villa C Boutique Hotel (Hotel )

ROTEIRO DE 2 DIAS - PORTO E VILA DO CONDE

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.



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

MATOSINHOS E PORTO 

Comece o dia com a agitação do Mercado de Matosinhos, apurando o olfato com o 

cheiro a maresia, naquela que é a World’s Best Fish Destination. 

Não deixe de visitar os principais pontos em Matosinhos – a Casa da Arquitetura (a partir 

de 4€) e o moderno Terminal de Cruzeiros (5€),  onde apenas é possível realizar visitas 

aos domingos. E não deixe de percorrer a Marginal de Matosinhos, com a praia sempre 

a seu lado. Aproveite para dar um pulo à praia para brincar na areia e, se a temperatura da 

água deixar, dar uns bons mergulhos.

Recomendamos
Conheça o dia a dia dos pescadores locais e a costa com um guia local (85€). Experien-
cie a vida agitada e exigente da lota, conheça os melhores sabores no mercado de peixe 
e visite a uma tradicional Fábrica de Conservas de Matosinhos. A visita guiada inclui um 
almoço, cujo prato principal será um delicioso peixe.
Esta é uma aventura com o melhor peixe do mundo, que não vai querer perder.

Mais informação aqui. 

ROTEIRO DE 2 DIAS - MATOSINHOS E PORTO 

2º DIA

DE MANHÃ

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.

ROTEIRO DE 2 DIAS - MATOSINHOS E PORTO 

Recomendamos

Um tour de arquitetura contemporânea (a partir de 150€ p/ pessoa) é uma experiência 
diferente, que o vai levar a descobrir edifícios emblemáticos do Porto e Matosinhos. Uma 
reflecção sobre a arquitetura contemporânea e uma experiência imperdível nos principais 
ícones, como a Casa da Música, Faculdade de Arquitetura do Porto, Edifício Vodafone, 
Fundação de Serralves, Terminal de Cruzeiros, Casa de Chá da Boa Nova, entre outros. 
Tudo isto ao ritmo dos seus interesses e exclusivamente para si.

Mais informação aqui. 

Siga a Marginal de Matosinhos em direção ao Porto e encontre-se com o Forte de São 

Francisco Xavier (mais conhecido como Castelo do Queijo). Ao lado, está o Parque da 

Cidade, o único parque urbano da europa com frente marítima e 83 hectares de verde e 

lagos. É aqui que pode ainda visitar o aquário Sea Life (10€)1  para descobrir a vida de-

baixo de água, com mais de 3000 criaturas marinhas.

Por último e não menos importante, próximo da Avenida da Boavista conheça um local 

único que mistura natureza, arquitetura e arte contemporânea. A Fundação de Serralves 

(bilhete geral: 20€) afirmou-se como um dos principais ícones culturais do país, com o 

Museu de Arte Contemporânea, obra do célebre arquiteto Álvaro Siza Vieira e pelo seu 

Parque, com 18 hectares de grande diversidade e magníficos espaços harmoniosamente 

interligados, onde se destacam os TreeTop Walk, passadiços ao nível da copa das árvores.

DE TARDE

1 Preço promocional nos Postos de Turismo Oficiais do Porto.

https://onortelaemcima.pt/


MATOSINHOS

• O Valentim (gastronomia europeia e tradicional)

• Restaurante Marisqueira Serpa Pinto (gastronomia europeia, mediterrânea e marisco)

• Palato Restaurante (gastronomia portuguesa, diner americano e marisco)

MATOSINHOS

• Hotel Tryp Porto Exponor  (Hotel )

PORTO 

• Yotel Porto  (Hotel )

• Hotel América (Hotel )

• The Brewmaster’s House- Casa da Picaria  (estúdios)

ROTEIRO DE 2 DIAS - MATOSINHOS E PORTO 

ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

https://www.yotel.com/pt-pt/hotels/yotel-porto?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DB_GS-Brand_PT&adgroupid=128498549483&keyword=yotel%20porto&creative=555657983649&network=g&device=c
https://www.hotel-america.net/


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 - PORTO E MATOSINHOS

PORTO E MATOSINHOS
1º DIA

Comece a viagem na cidade Invicta pelo Centro Histórico do Porto, considerado 

Património Mundial da UNESCO. Descubra as igrejas, as casas típicas, as ruas e as principais 

avenidas. Oiça os pregões das comerciantes do Mercado Temporário do Bolhão, descubra 

alma da Rua Santa Catarina, a Avenida dos Aliados, a Torre dos Clérigos (6 €), a Livraria 

Lello (a partir de 5 €), o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 

(5 €) e a Sé do Porto (3 €). Muito próximo, não deixe de visitar a Igreja de Santa Clara (4€), 

um dos melhores exemplares da arte da talha dourada do Estilo Barroco.  

Recomendamos
Percorra os monumentos mais emblemáticos, deslumbre-se com as histórias da invicta 

e conheça a cozinha portuense, com influências mediterrâneas, com um guia local e 

especializado. Com um Food tour (60€) irá fazer paragens nas mercearias, mercado 

e nos estabelecimentos mais típicos. Terá a oportunidade de conhecer os segredos do 

vinho do Porto, os sabores das tapas portuguesas e as histórias das conservas de sardinhas 

portuguesas. O melhor de tudo é que terá degustações incluídas. 

Mais informações aqui. 

DE MANHÃ

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.

ROTEIRO DE 3 DIAS - PORTO E MATOSINHOS

Recomendamos

Um tour de bicicleta com um guia (29 €) pela zona histórica e pela margem  

do rio até à Foz, com a duração de 3 horas. 

Mais informações aqui.

Após descer a passo largo encostas de paralelo lustroso e ruas estreitas deste centro 

histórico medieval, deslumbre-se com a vista do Cais da Ribeira. Antes de atravessar a 

famosa Ponte Luiz I e degustar o vinho do Porto, visite o Palácio da Bolsa (10 €), a Igreja 

de São Francisco (8 €) e o MMIPO - Museu da Misericórdia (6 €). 

Depois, encha-se de vontade para visitar as Caves de Vinho do Porto (a partir 13 €) e 

aprecie uma visita guiada, onde vai ficar a conhecer toda a história, o processo de vinifi-

cação e envelhecimento deste tradicional vinho.

Para terminar o primeiro dia da melhor forma, sugerimos seguir até Matosinhos para um 

passeio à beira-mar, onde vai poder conhecer a arquitetura do Terminal de Cruzeiros de 

Leixões. Relaxe numa das esplanadas da frente marítima e aprecie o pôr do sol único que 

a cidade oferece.

Ao jantar, aproveite aquele que é considerado o destino com o melhor peixe do mundo, 

num dos restaurantes típicos ou no tradicional mercado.

DE TARDE

https://onortelaemcima.pt/


ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

ROTEIRO DE 3 DIAS - PORTO E MATOSINHOS

PORTO       

• Villa Galé Porto Ribeira (Hotel )     

• Selina Porto Hostel (Hostel com opção de quartos privados)

• Feel Porto (Apartamentos Turísticos)

PORTO

• Cantinho do Avillez (cozinha de autor)

• Fish Fixe (gastronomia tradicional) 

• Chez Lapin (gastronomia tradicional)

 MATOSINHOS

• Lusíadas (gastronomia mediterrânica, marisco) 

• Casa de Chá da Boa Nova (cozinha de autor, Estrela Michelin)

• Mercado Food & Drinks (gastronomia mediterrânica, marisco)1

1 Nesta opção, pode escolher o próprio peixe nas diversas bancas existentes no Mercado.



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 - AROUCA E SANTA MARIA DA FEIRA

AROUCA E 
SANTA MARIA DA FEIRA

2º DIA

Desperte para a natureza. Siga de carro a partir do Porto para Arouca e entregue-se ao 

Arouca GeoPark. Aqui, siga o caminho dos Passadiços do Paiva (1 €), o destino vencedor 

dos World Travel Awards, reconhecido pela UNESCO como Património Geológico 

da Humanidade. Parta de Espiunca e prepare-se para 8 km de um imenso verde a céu 

aberto sobre um vale. Descubra os geossítios, respire este Norte e descanse a meio do 

caminho, na praia fluvial de águas cristalinas.

Recomendamos

 Uma visita com guia (85 €) para partir à descoberta dos Passadiços do Paiva, com 

início e fim no local do seu alojamento no Porto. Nesta experiência, servimos um almoço 

piquenique e fazemos a degustação de um licor típico da zona – o Pinguça.

Mais informações aqui.

DE MANHÃ

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.

ROTEIRO DE 3 DIAS - AROUCA E SANTA MARIA DA FEIRA

Recomendamos

 Uma visita ao único parque ornitológico do país, o Zoo de Lourosa (4 €).  

Com 500 aves, de 150 espécies de diferentes e distribuídas por 80 habitats,  

este é certamente um dos pontos a descobrir.

 Mais informações aqui.

Agora que já despertou para uma das mais belas zonas verdes da região, siga em di-

reção a Santa Maria da Feira e descubra uma das mais típicas vilas medievais do Porto 

e Norte. Aqui, suba ao mais imponente Castelo de Santa Maria da Feira (3 €), onde, 

anualmente, é realizada a conhecida viagem medieval. Ainda no centro, visite o Museu 

Convento dos Lóios (1 €) e conheça mais sobre a história e o património de Santa Maria 

da Feira. No final, respire os ares da Quinta do Castelo, um parque situado na encosta 

do castelo. Um lugar de grande beleza natural. 

DE TARDE

https://onortelaemcima.pt/


ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

AROUCA

• O Décio (gastronomia tradicional portuguesa) 

• Assembleia Wine Bar & Restaurant (steakhouse) 

• Zé Mota (steakhouse, europeia, gastronomia tradicional portuguesa) 

SANTA MARIA DA FEIRA

• Norte (pub e gastronomia portuguesa) 

• Baco.come (gastronomia tradicional portuguesa e mediterrânica) 

• Tábua Rasa (gastronomia tradicional portuguesa, mediterrânica e europeia) 

AROUCA 

• Hotel Rural da Freita (Hotel Rural )

• Hotel São Pedro (Hotel )

• Quintãs Farmhouses (Agroturismo)

SANTA MARIA DA FEIRA 

• Nova Cruz Hotel (Hotel )

• Feira Hostel & Suites (Hostel com opção de quartos privados)

• Hostel da Praça (Hostel com opção de quartos privados)

ROTEIRO DE 3 DIAS - AROUCA E SANTA MARIA DA FEIRA



ROTEIRO DE 3 DIAS - ESPINHO E GONDOMAR 

ESPINHO E GONDOMAR 
3º DIA

No último e terceiro dia, há um Porto e Norte de vento e águas bravas para descobrir 

em Espinho, uma pequena cidade localizada a 15 km do Porto. Comece pelo Museu 

Municipal (a partir de 1,20 €), instalado numa antiga fábrica de conservas, onde poderá 

aprender mais sobre a técnica ancestral da pesca – a arte-xávega. A seguir, entre numa 

missão espacial, especialmente dedicada às crianças. Leve a família a voar alto no 

Planetário (4,50 €), o mais inovador centro de investigação científica  

do país. Antes do almoço, sinta o vento salgado a bater na cara, num passeio pela  

Ecovia do Litoral de Espinho, uma extensão de 12 km com o mar como pano de fundo.

Reserve as últimas horas da manhã para viajar em direção a Gondomar. 

Opte por realizar uma pequena paragem em Miramar e visite uma das 

mais belas praias do Porto, lugar onde vai descobrir a Capela do Senhor da 

Pedra, mesmo em cima do mar, local onde pode tirar boas fotografias.

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



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 - ESPINHO E GONDOMAR 

Recomendamos

 Um tour guiado com a duração de 4 horas para descobrir as oficinas da Rota da Filigrana 

(250€/até 7 pessoas) com ponto de partida no seu local de alojamento.

Mais informações aqui.

Termine com chave de ouro, em Gondomar, na capital da ourivesaria portuguesa. Para 

iniciar, sugerimos começar pela Casa Branca de Gramido e pela Loja Interativa de 

Turismo de Gondomar, onde poderá encontrar uma exposição que conta a história da 

Filigrana. De seguida, inscreva-se num workshop no CINDOR – Centro de Formação 

Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria – no valor de 3 € com a oferta da 

peça produzida. 

DE TARDE

Recomendamos

Faça a sua primeira manobra no mar de Espinho. Aprenda a surfar com um instrutor, num 

ambiente confortável. Encha-se de coragem e faça uma aula de 1h30 naquela que é con-

siderada, pelos especialistas, uma das melhores praias para a prática de surf. 

 Mais informações aqui.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


ONDE SABOREAR O PORTO E NORTE?

ONDE DESCANSAR NO PORTO E NORTE?

ESPINHO 

• Grão de Soja (vegetariano)

• A Cabana (gastronomia tradicional portuguesa e marisco) 

• Aquário Marisqueira de Espinho (gastronomia tradicional portuguesa e marisco) 

GONDOMAR 

• Casa Velha D’Aldeia (gastronomia tradicional portuguesa)

• Choupal dos Melros (gastronomia tradicional portuguesa) 

• O Bom Retiro (gastronomia tradicional portuguesa) 

ESPINHO 

• Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Hotel )

• Hotel Apartamento Solverde (Hotel )

• Casa da Granja – Charming Hotel (Hotel ) 

GONDOMAR 

• Tapada de São Domingos (Casa de Campo) 

• Goldnature (Turismo Rural)

• Pousada Palácio do Freixo (Pousada e Monumento Nacional)

ROTEIRO DE 3 DIAS - ESPINHO E GONDOMAR 



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.
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