ECLUSA DE CRESTUMA
CRESTUMA DAM

380€

MÁX. 12 PESSOAS/PEOPLE

SABORES NO DOURO

FLAVORING IN THE DOURO

550€

MÁX. 12 PESSOAS/PEOPLE

ILHA DOS AMORES
LOVER´S ISLAND

820€

MÁX. 12 PESSOAS/PEOPLE

15h00 – Partida do Porto (opção transfer) *

11h00 - Partida do Porto (opção transfer) *

08h30 – Partida do Porto (opção transfer) *

15h00 – Departure from Porto (transfer option) *

11h00 – Departure from Porto (transfer option) *

08h30 – Departure from Porto (transfer option) *

15h30 – Embarque na Marina Angra do Douro com destino ao Porto

11h30 - Embarque na Marina Angra do Douro

15h30 – Embark on the pier Marina Angra do Douro with destination to Porto

11h30 – Embark on the pier Marina Angra do Douro

09h30 – Embarque na Marina Angra do Douro com destino à Ilha
dos Amores

15h50 – Descida eclusa de Crestuma
– Porto de Honra

12h20 - Almoço em restaurante local

09h30 – Embark on the pier Marina Angra do Douro towards Ilha dos Amores – Lover’s

12h20 - Lunch in local restaurante

Island

15h50 – Descending dam of crestuma

14.30 - Embarque com destino barragem Crestuma

12h00 – Chegada à Ilha dos Amores/Almoço

– Port of honor

14.30 - Embark with destinacion dam of crestuma

– Tempo livre para diversão na água: Mota de água/ Boias/ Esquis

17h30 – Percurso das 6 pontes

15h40 - Descida eclusa de Crestuma

17h30 – Route of the 6 bridges

15h40 - Descending dam of crestuma

18h00 – Chegada a Vila Nova de Gaia (desembarque Douro Marina)

17h30 - Percurso das 6 pontes

16h00 – Embarque com destino ao Porto

18h00 – Arrival to Vila Nova de Gaia (landing at Douro Marina)

17h30 - Route of the 6 bridges

16h00 – Boarding with destination to Porto

18h00 - Chegada a Vila Nova de Gaia (desembarque Douro Marina)

18h00 – Descida eclusa de Crestuma

18h00 - Arrival to Vila Nova de Gaia (landing at Douro Marina)

18h00 – Descending dam of crestuma

12h00 – Arrival at Lover´s Island
– Free time for water fun: Water jet / Boats / Skis

19h00 – Chegada a Vila Nova de Gaia (desembarque Douro Marina)
19h00 – Arrival to Vila Nova de Gaia (landing at Douro Marina)

Embarcação de 12 metros – 380€ (lotação máxima de 12 pessoas)
Boat of 12 meters - 380 € (maximum capacity of 12 people)
Inclui: Passeio de barco em regime de exclusividade, combustível, seguro, tripulação e IVA
Includes: Exclusive boat trip, fuel, insurance, crew and VAT
*Nota: Opção de transfer incluída no valor para clientes alojados na cidade do Porto.
*Note: Transfer option included in the value for customers staying in the city of Porto.

Embarcação de 12 metros – 550€ (lotação máxima de 12 pessoas)
Boat of 12 meters - 550 € (maximum capacity of 12 people)
Inclui: Passeio de barco em regime de exclusividade, Porto de Honra, aperitivos, combustível,
seguro, tripulação e IVA
Includes: Exclusive boat trip,Port of honor,appetizers, fuel, insurance, crew and VAT
*Nota: Opção de transfer incluída no valor para clientes alojados na cidade do Porto*Note:
Transfer option included in the value for customers staying in the city of Porto.

Embarcação de 12 metros – 820€ (lotação máxima de 12 pessoas)
Boat of 12 meters – 820 € (maximum capacity of 12 people)
Inclui: Passeio de barco em regime de exclusividade, combustível,seguro,tripulação, mota de água,
boias e esquis para diversões na água e IVA.
Includes Exclusive boat trip, fuel, insurance, crew water jet, boats and skis and VAT
Não inclui: alimentação. Not included: lunch
*Nota: Opção de transfer incluída no valor para clientes alojados na cidade do Porto.
*Note: Transfer option included in the value for customers staying in the city of Porto.

