
 

 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente & Viagens        21 e 22 de setembro 

     Douro Internacional 

A Direção do Clube Galp Núcleo Norte, dando sequência à variação dos temas culturais, sociais e          

paisagísticos vem propor uma  visita que vai levar-nos a Miranda do Douro e  apresentar-nos o mais      

emblemático espaço natural da Europa, o Parque     

Natural do Douro Internacional, onde espécies únicas 

se preservam, cenários singulares nos esperam e as   

vistas nos rebatam a cada instante. 

Atrás dos montes, no Norte de Portugal, mesmo junto a 

Espanha, encontramos Miranda do Douro, terra distante 

dos grandes centros urbanos, mas que tem o direito de 

possuir a segunda língua oficial portuguesa o mirandês 

e o português. 

Tem mais de 130 km, de natureza preservada e            

estimada, com fauna, flora e espécie animal únicas no país e em algumas partes do mundo. 

No Parque Natural do Douro Internacional encontram-se espécies raras e em vias de extinção como a     

cegonha preta, o grifo, a águia-real, a águia de bonneli, o milhafre-real e o abutre do Egito. 

Circular num barco transparente no Rio Douro entre as margens de Portugal e Espanha é um dos         

passeios que não se deve perder. As paisagens são deslumbrantes, com montanhas escarpadas, que se 

chamam arribas, algumas com mais de 200 metros 

Além dos pratos típicos, uma das tradições mais conhecidas de Miranda do Douro é a Dança dos          

Pauliteiros. 

Quando se fala em Miranda do Douro não se pode esquecer o famoso burro, animal que abunda e é     

estimado. Consegue transportar cerca de 30 a 40 kg, a uma velocidade de 3, 4 km por hora 

Quando regressarmos do passeio por Miranda do Douro teremos com certeza fotografias que valem    

como autênticos postais e teremos consciência de que Portugal é vasto e rico em natureza e tradições. E 

se, por acaso, perguntar a um mirandês onde fica o centro, a estação ambiental ou um caminho a seguir, 

pode ser que lhe respondam em mirandês e sentirá que, afinal está “lá fora”, nem bem em Portugal, nem 

bem em Espanha. 

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Programa: 

1º dia (21.9.2019, Sábado) 

7h15: Ponto de encontro na Refinaria de Matosinhos. 

7h30: Saída de Leça da Palmeira para Miranda do Douro 

(viagem com uma paragem, em área de serviço, incluída). À chegada a Miranda do Dou-

ro, visita com guia certificado ao centro de Miranda (Sé, ruínas da Muralha e Castelo e 

Museu das Terras de Miranda). 

13h: Almoço em Miranda do Douro, restaurante do Hotel Parador Santa Catarina (menu 

completo com entradas, prato principal com Cordeiro Churro Mirandês, sobremesa,    

bebidas e café). 

Tarde: Viagem para Fermoselle, visita à localidade, Casa do Parque Natural das Arribas 

do Douro e Miradouro do Castelo). 

Regresso a Miranda do Douro, passando pela Barragem da Bemposta. 

Alojamento em Miranda do Douro, Hotel Mirafresno***. 

20h: Jantar em Miranda do Douro, restaurante Capa d’Honras (menu completo com     

entradas, prato principal com Cabrito assado na brasa, sobremesa, bebidas e café). 

 

Uma viagem por Miranda do Douro e o Parque Natural do Douro Internacional 
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2º dia (22.9.2019, Domingo) 

8h30: Saída do hotel, em autocarro, para o Cais de 

Miranda do Douro e início do Cruzeiro Ambiental 

Arribas do Douro (Cruzeiro desde Miranda até ao 

Pontão dos Contrabandistas, com desembarque 

no Vale de Águia e regresso. Durante o percurso, 

os técnicos interpretam a geologia, fauna, flora e 

recursos etnográficos deste "Grand Canyon" europeu e os seus projetos luso-espanhóis de 

recuperação meio ambiental em águas internacionais). 

Após o Cruzeiro, viagem para Palaçoulo. 

À chegada, atuação de Pauliteiros e almoço no      

restaurante Imperial (menu completo com entradas, 

prato principal com misto de carnes assadas no    

forno, sobremesa, bebidas e   café). 

15h: Visita à AEPGA / Centro de Valorização do    

Burro de Miranda. 

16h. Regresso a Leça da Palmeira, com chegada prevista para as 20h. 

Uma viagem por Miranda do Douro e o Parque Natural do Douro Internacional 
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Inclui: 

 Viagem ida e volta, e todo o percurso descrito, em autocarro de turismo;  

 Acompanhamento de guia certificado durante todo o percurso;  

 1 noite de alojamento em Hotel 3* , com pequeno almoço incluído;  

 2 almoços e 1 jantar em restaurante, com sobremesas, bebidas e café incluído;  

 entradas nos locais/monumentos conforme descrição do programa;  

 seguro e gratificação ao motorista;  

 

 

 

 
 
 
 A Diferença de Não Associado e Suplementos são Pagos no ato da inscrição 

 Cancelamentos efetuados nos últimos 15 dias antes do passeio não será devolvido o montante já 
transferido  

 

Plano de Pagamento: (podendo sempre efetuar um plano com um valor fixo) 

Uma viagem por Miranda do Douro e o Parque Natural do Douro Internacional 

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  200€ 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin   210€  

Crianças > 04 a 10 anos partilhando o Quarto c/ 2 Adultos  155€ 

Suplemento Quarto Individual     20€ 

  
Inscrição 

 

1ª  

Junho 

2ª  

Julho 

3ª  

Agosto 

Pessoa 70€ 40€ 40€ 50€ 

Criança 50€ 35€ 35€ 35€ 

Single 20€ 
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