FIM DE ANO NO DOURO, COM A CASA DA AVÓ-TH
TAGS: Arte Paleolítica; visita a quinta c/Prova de Vinhos; Trekking;
Tour TT:
PROGRAMA Para grupos, máximo de 16 pessoas (com camas extra)
29 de Dezembro (Sábado) Check-in na Casa da Avó - Turismo de Habitação
30 de Dezembro (Domingo)
9:30 - Pequeno-almoço no alojamento e ponto de encontro para o início
das atividades.
Manhã:
1ª opção: saída em Tour 4x4 com visita ao Vale do Douro e a um dos sítios
pré-históricos do Vale do Côa, Património da Humanidade. Beberete com
vinho do Porto e doçaria tradicional.
2ª opção: tour 4x4 com visita a Quinta no Douro, com prova de vinhos.
Almoço num restaurante durante o percurso. (opcional)
Tarde: “À descoberta da Villa”, uma caça ao tesouro, para descobrir o
centro histórico da vila Torre de Moncorvo. Rico em património edificado,
a sua igreja matriz, castelo, museu, praças, solares, oficinas de amêndoa
coberta, criam as condições, para em família ou com um grupo de amigos,
iniciar um percurso inesquecível 
20:00 – Jantar num restaurante do centro histórico, na envolvente da
Casa. (opcional)
31 de Dezembro (Segunda)
9:30 - Pequeno-almoço no alojamento e ponto de encontro para o início
das atividades.
Manhã:
Opção 1: Trekking no Parque do Douro Internacional (PNDI), percurso
com interesse geológico e natural, na calçada de Alpajares (8Km).
Observam-se formações geológicas do início da formação da Terra.
Opção 2: Tour 4x4 pela Zona da Ribeira do Mosteiro, visita a pontos de
interesse: Calçada de Alpajares, castro de Sto André, formações geológicas
e Miradouro sobre o rio Douro. Penedo Durão e seu alimentador de
abutres. Beberete com vinho do Porto e doçaria tradicional.
Almoço durante o percurso. (Opcional)

Regresso ao alojamento.
Noite de passagem de ano:
20h30 Jantar de Reveillon na Casa da Avó-TH. Inclui entradas de
especialidades regionais, omelete de espargos, queijo, folhado de alheira.
Sopa de legumes. Posta de vitela assada na brasa ou borrego assado no
forno ou bacalhau à Casa, com batata e verduras da época. Sobremesas:
rabanadas, arroz doce, leite-creme. Bebidas: água e sumo. Vinhos, Douro
DOP. Café e vinho do Porto ou Licores da Casa. Terão que escolher um dos
pratos.
00h00- Buffet de Passagem de Ano. Inclui: Bolo-rei, Champanhe e passas
à meia-noite e uma mesa de Salgados e Doces variados.
A Casa da Avó, possui amplos salões com música ambiente e selecionada,
para acompanhar os participantes na passagem de ano.
01 de Janeiro (Terça-feira)
11h00- Brunch de Ano Novo e Check-out do alojamento.
O Pequeno-almoço, tardio, que será transformado em Brunch, irá
combinar o café-da-manhã (pequeno-almoço) com o almoço. Será servido
numa hora a combinar, entre as 11 e as 13h. Irá incluir, ovos mexidos com
bacon, cereais, frutas, panquecas com geleias/doces, sucos naturais, chá,
café, pão caseiro, croissants, bolos, queijos, entre outros.
O programa Inclui: 3 noites em Quarto Duplo/Casal c/ pequenoalmoço, Jantar de Passagem de Ano e Buffet de Ano Novo. Brunch de Ano
Novo. Visitas e atividades do 2º e 3º dia, incluindo transporte, guias, prova
de vinhos e beberetes. As restantes refeições, não estão incluídas, almoços
e jantares, marcamos e depois pagam no restaurante.

A Casa da Avó-TH, possui 6 quartos duplos/casal com camas extras e tem
capacidade para alojar, com camas extra, até 16 pessoas. O preço do aluguer
da casa, dormida com PA, na totalidade da casa e para as 16 pessoas, é de
450€/dia; o preço das atividades: 15€/pessoa/atividade, com guia,
transporte e seguros; preço do Jantar de Passagem de ano+Buffet+Brunch
de ano novo: 55€/pessoa. As crianças, até 12 anos, pagam 50% do valor do
adulto

Caso não reúna um grupo de 16 pessoas, o preço por adulto para o
programa completo é de 215,00€ e as crianças, até 12 anos, pagam 50% do
valor do adulto, em cama extra. É necessário um número mínimo de 8
pessoas para a realização das atividades e jantar de Passagem de Ano.

