
 

Cap d’Any a Oporto  

Patrimoni i descoberta de la Vall 
del Duero 

 Acompanyats per l’historiador i coordinador 

 del Patrimoni de la UNESCO, Àngel Morillas 

Del 28 de desembre de 2022 a l’1 de gener de 2023 
 
OPORTO és coneguda com la capital del nord del país i centre econòmic de Portugal, 
sent la segona ciutat més important després de Lisboa. Destaquen molts monuments 
històrics i religiosos, com la Catedral i la Torre dos Clérigos, però és passejant pels seus 
carrers estrets i empedrats, com els que trobem al Barri da Ribeira, on es descobreix 
l’essència de la ciutat, amb edificis que encara conserven l’esperit de l'antiga aristocràcia 
i de la burgesia, tals com la Llibreria Lello e Irmao o el Teatre Sâo Joâo. La UNESCO va 
declarar el centre històric d'Oporto Patrimoni Mundial, com també ho va fer més tard per 
la zona del Alto Douro Vinhateiro. 
 

Celebrarem la nit de Cap d’Any a bord d’un creuer pel Duero, amb sopar i festa al vaixell. 
 

També gaudirem d’una jornada per la vall del Duero, on coneixerem la zona vitícola de 
renom mundial, visitant alguna de les seves “Quintas” on es produeixen els famosos vins 
i farem un petit creuer per contemplar les grans extensions de vinyes que pugen pels 
vessants de les muntanyes vorejant el riu. 



DIA 1: BARCELONA – OPORTO 
Sortida de l’aeroport de Barcelona a l’hora acordada per agafar el vol cap a Oporto, on a l’arribada 
ens esperarà el nostre autocar per fer una visita panoràmica de la ciutat que ens permetrà fer 
una  primera presa de contacte amb aquesta carismàtica ciutat de Portugal. 
La ciutat dona nom als mundialment famosos Vins d’Oporto. Nosaltres tindrem l’oportunitat de 
visitar una de les bodegues de més renom i degustar els preuats vins. 
Dinar inclòs durant el recorregut. 
Ja a la tarda ens dirigirem al nostre hotel per fer el check in i acomodar-nos. 
Hotel Catalonia Porto 4*, al centre de la ciutat. 
Sopar lliure.  
 
DIA 2: OPORTO 
Esmorzar a l’hotel.  
Avui dedicarem el  dia complet a la ciutat de d’Oporto, fent un viatge a través del temps per 
descobrir tots els secrets i racons d'aquesta ciutat cosmopolita on regna l'hospitalitat. Oporto, la 
segona ciutat més gran i poblada de Portugal i una de les més carismàtiques d'Europa, ha 
conservat amb cura els seus tresors arquitectònics. És la ciutat que va donar el seu nom al Vi 
d’Oporto i és també famosa pels seus turons que voregen el riu, els seus carrers medievals, les 
seves places, que són, per excel·lència, un lloc de trobada, de festes i de construcció de memòries, 
els seus emblemàtics monuments i pel seu ambient seductor. El seu centre històric va ser declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el 1996 i, recentment, Porto va ser considerat “El Millor 
Destí de Viatge Europeu” per Lonely Planet i European Consumers Choice. Durant aquest 
recorregut, descobrirem els monuments i locals més importants d’Oporto, com la Catedral, la 
Torre dels Clergues, l'Estació de tren Porto-São Bento, la Plaça de la Ribeira i dóna Batalha. 
Farem la visita a la Catedral d’Oporto: situada a la part més elevada de la ciutat, és l’edifici    
religiós més important, a la vora de les muralles que anys abans protegien la ciutat. Té una 
estètica més semblant a una fortalesa que a una església, incloent  un  important conjunt de 
merlets. La seva singularitat, que inclou un claustre del s.XIV i un museu amb peces 
d’orfebreria, és Monument Nacional.La plaça  de  la     catedral  ens  regalarà  les millors vistes 
sobre la ciutat, des del Duero a Vila Nova da Gaia i la seva ribera, i el nucli antic  amb les seves façanes. 
 
També visitarem la Llibreria Lello e Irmão: és,  sens dubte,  la   
llibreria més bella de tota Europa, en un edifici d’estil neogòtic 
construït el 1906 per l'arquitecte Xavier Esteves  i  pintat  per  
l'artista  José  Bielman.  No només la façana és bella, ho és encara 
més el seu interior d'estuc pintat i modelat en figures simulant 
fusta tallada, dividit per la majestuosa escala que ens porta a la 
segona planta on podem continuar veient llibres i admirant tot 
l’interior de l'espai. Els enormes prestatges de fusta s’omplen de 
llibres fins al sostre, i al mig de l’espai es situa una majestuosa 
escala, il·luminada per una impressionant vidriera al sostre. 



Veurem també la Capella de las Almas: Patrimoni 
de la Humanitat des del 1996, la seva façana està 
revestida amb més de 15.000 rajoles, representant la 
vida de Sant Francesc d’Assis i Santa Caterina. 
 
 
 

 
I visitarem l’església San Lorenzo dos Grilos: més  de  dos  segles (s. XVI - XVIII)  es va trigar per 
aixecar aquest edifici  religiós, de  sòbries  parets  que contenen    el Museu d’Art  Sacre  i  Arqueologia. 
De bellesa austera, comparant-lo amb les recarregades esglésies barroques que abunden a la ciutat, 
aquest temple jesuïta és un dels més especials que es poden visitar a Oporto, per la seva arquitectura 
i història. El nom tan curiós d'aquest temple prové dels agustins descalços, l’ ordre va comprar l'església 
a la Universitat de Coïmbra. Solien vestir amb robes fosques, per la qual cosa se'ls coneixia amb el 
sobrenom de «Grilos» (grills). 
 

Passejarem pel Barri da Ribeira: Patrimoni de la Humanitat, la riba del riu Duero es 
caracteritza per les 
acolorides façanes dels 
seus edificis, que 
atrauen les mirades i 
amaguen un laberint de 
carrerons amb encant per 
on passejar. També és des 
d’aquí des d’on s'observa 
en la seva màxima 
esplendor el Ponte Dom 
Luiz I o Pont de D. Luis I, el 
pont més famós de 
Porto. 

 

Plaça da Ribeira: al bell  mig  del  barri  més  antic  i  pintoresc,  ens  sorprendrà  l’audàcia  de  la  font 
del Cub de bronze, obra de Jose Rodrigues, que desafia la gravetat. 
 

Plaça da Batalha: construïda en record a la lluita entre portuguesos i les tropes d’Almanzor, en 
guanyar aquestes van saquejar i destruir la ciutat. 
 

I també podrem veure l’església de Santa Clara: es tracta d’un temple d’origen gòtic, 
l’interior del qual està completament revestit en talla daurada barroca. No obstant això, la seva 
portalada és d’estil renaixentista, en contrast amb l’exquisidesa i exuberància decorativa interior. 
Dinar inclòs durant el recorregut. 
Sopar lliure i allotjament a l’hotel. 
 



DIA 3: OPORTO – VALL DEL DUERO 
 

Esmorzar a l’hotel. 
Avui dedicarem el dia complet a explorar  la regió del Duero, una de les més 
característiques de Portugal.  
 

 
 
La Vall del Duero i el seu riu Duero 
han cridat l’atenció de tot el món. 
Atorgat per la seva tradició, el seu 
vi d’Oporto i el seu riu cristal·lí, el 
Duero és ara una de les 
destinacions més atractives del 
món.  
 

 

Amarante serà la nostra primera parada. Aquesta ciutat esdevingué històrica després 
que Sant Gonçalo s'establís aquí, després del seu pelegrinatge a Roma i Jerusalem, fent 
d'aquesta ciutat una important parada religiosa a Portugal. Aquí podrem veure el 
convent i l'església, així com també el seu bell pont i el Centre Històric.  
Continuarem el nostre itinerari per Régua, poble conegut pel seu impressionant 
paisatge, acull també algunes de les vinícoles més importants del Duero. Passejarem 
pels pintorescs carrers d'aquest magnífic poble, i visitarem una de les vinícoles (finques 
de producció) més famoses, anomenades “Quintas”, amb un tast dolç de vins. Durant la 
visita guiada, descobrirem tot el procés, des del cultiu fins a la recollida del raïm i la 
producció de vi, descobrint els secrets que estan darrere d'aquest vi saborós.  
 

Dinar inclòs a la mateixa “quinta”. 
 

Després gaudirem d'un bellíssim creuer panoràmic, a bord d'un tradicional "Vaixell 
Rabel" (vaixell típic), navegant cap a Tua, tenint la fantàstica oportunitat de contemplar 
paisatges naturals i belles vinyes, que no són visibles des de les carreteres nacionals.  

 

Tornada a Oporto.  
Sopar lliure i allotjament. 



DIA 4: OPORTO – SOPAR DE CAPDANY 
Esmorzar a l’hotel. 
Seguirem les visites per la ciutat d’Oporto, entre les que destaquen: 
 

Palau de la Borsa: en ple centre històric s'aixeca aquest magnífica palau d’arquitectura 
neoclàssica, seu de l’Associació de Comerciants d’Oporto. els qui van demanar la seva construcció 
en 1842. Com era una època  d'esplendor  del  comerç  en  el  nord  de  Portugal, aquesta 
associació es va assegurar que la seva seu els representés en tot el seu poder i sorprèn que al seu 
interior es trobi una sala de més de 300 metres quadrat d’estil morisc, inspirat en l’Alhambra. Per 
tant, representa d'alguna manera  el  triomf a la fi de segle XVIII de la burgesia, dels comerciants, 
l'exportació i importació    de  productes  per  sobre  (o  si  més  no  al mateix nivell) que la reialesa i 
l'església. 
 

Església de São Francisco: És 
un dels monuments 
arquitectònics més 
impressionants de la ciutat. 
Construïda per l’ordre dels 
franciscans el 1245, en estil 
gòtic, un incendi va obligar a 
restaurar-la, adquirint la 
decoració barroca que 
presenta. El més 
impressionant sens dubte són 
els retaules barrocs, fets amb fusta brasilera i or, que ens acosten a l'època de la conquesta i 
colonització d'aquest territori. Ens sorprendrà la visita a les catacumbes, on es troben les restes de 
molts dels germans de l’ordre, i un ossari amb milers d’ossos humans, que podrem observar a 
través d’un vidre al terra. 
 

També podrem passejar o entrar lliurement a: 
 

Palacio de cristal: D'arquitectura romàntica, obert el 1860, amb un llac, diverses fonts, i una 
moderna biblioteca pública, alberga un jardí botànic que el converteix en un dels espais verds 
més agradables de la ciutat. Totes les plantes porten el seu nom i país d'origen, i també es troben 
diferents espècies d’aus. Les vistes sobre Oporto  són espectaculars. 
 

Foz do Douro: La Foz do Douro és la zona que comença a la desembocadura del riu Duero 
i que arriba, vorejant la platja, fins al Castelo do Queijo, una de les dues fortificacions en 
aquesta zona, a més del Forte Són Jao Baptista. La Foz de Douro és un dels barris de 
Porto escollits per famílies de classe alta, per les seves moderns i còmodes edificis, a 
més de les privilegiades vistes. Té un bonic passeig marítim que connecta amb el Fuerte 
de San Francisco Javier, més conegut com el “Castell del Formatge”, que ens deixa gaudir 
de les onades trencant a les roques de la costa. 



Dinar lliure. 
Tarda lliure per descansar abans de preparar-nos per gaudir del Sopar de Cap d’Any a 
bord d’un creuer pel Duero. 
 

A l’hora acordada ens recolliran per traslladar-nos a l’embarcador d’on sortirà el creuer 
en el que gaudirem d’una nit molt especial de Cap d’Any, amb un sopar gastronòmic, i 
unes meravelloses vistes d’Oporto des del Duero, que per tradició s’il·lumina amb focs 
artificials des de diferents punts de la ciutat, i que nosaltres podrem admirar des d’un 
emplaçament privilegiat. 
 

Sopar, música, espumosos, raïm, i bufet d’Any Nou, per celebrar el pas del 2022 al 2023 
sobre les aigües del Duero, en una nit que de ben segur serà inoblidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’hora convinguda, retorn al nostre hotel. 
 
DIA 5: OPORTO - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel.  
Matí lliure per descansar o acabar de gaudir pel nostre compte de la meravellosa ciutat 
d’Oporto. 
Dinar d’Any Nou al nostre hotel amb menú gastronòmic, per començar be l’any i fer un bon 
comiat del nostre viatge. 
 

A l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport on agafarem el vol de tornada a Barcelona. 



 

 

 

 
 
El preu inclou: 

 Reunió de presentació i documentació del viatge. 
 Vols anada i tornada – Barcelona – Oporto - Barcelona amb la companyia 

Vueling. 
 Sortida: Barcelona  07:40 h. – Oporto 08:35 h. 
 Tornada: Oporto 21’45 h. – Barcelona 00:30 h. 
 Taxes d’aeroport 
 Confortable autocar amb aire condicionat pels desplaçaments que ho 

requereixin. 
 4 nits d’estada a l’hotel Catalonia Porto 4*, o similar 
 Esmorzars als hotels. 
 Mitja pensió segons programa. 
 Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el viatge a càrrec del 

professor Àngel Morillas. 
 Guies locals per les visites que ho requereixin. 
 Entrades als monuments i museus. 
 City Tax 
 Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb bona qualitat. 
 Propines a guies i conductors. 
 Assegurança de viatge i cancel·lació. 

 
El preu no inclou: 

 Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon... 
 Àpats no ressenyats al programa. 
 Tot allò no especificat al programa. 

 
Notes: 

 El programa queda supeditat a canvis segons restriccions que puguin sorgir en 
cada comunitat degut a la situació sanitària, en el cas de que la Covid estigui 
activa en el moment del viatge. 

 En algunes visites, degut a les restriccions, és possible que el grup s'hagi de 
dividir. 

 És aconsellable que les persones s'asseguin sempre amb el mateix grup a l'hora 
dels àpats. 

 Les reserves no es consideraran confirmades fins que es formalitzi el pagament 
del dipòsit. 

 Els inscrits tindran preferència d'escollir seient per ordre d'inscripció. 

 

Preu per persona en habitació doble:  1780 € 

Suplement habitació individual:                       255  € 

Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones 



Pagaments: 

Al compte: ES63 0182 4619 61 0200392538 - D.OPERATRAVELLER 

Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net 

 Dipòsit de 715 € per persona en hab. doble / 815 € en hab. individual.  
Abans del 20 d’octubre de 2022 

 Resta de 1065 € per persona en hab. doble / 1220 € en hab. individual. 
Abans del 28 de novembre de 2022 

Important: 

 Indicar nom complet persones inscrites 
 DNI (enviar escanejat o foto per mail) 
 Mòbil de contacte 

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per 
al conjunt del grup.  
Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les 
cancel·lacions tenen les següents despeses d’anul·lació: 

 A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100% del preu del bitllet 
de transport. En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos i 
de l’assegurança de viatge. 

 Més els següents percentatges sobre l’import total: 

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part del client. 

-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la 
bestreta    pagada en concepte de reserva. 
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del preu total del viatge. 
- No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 

100% de  l’import, qualsevol que sigui la causa. 
 

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que 
hagués d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses 
d’anul·lació justificades i les penalitzacions. 

Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·lació té unes despeses de gestió que dependran de cada viatge. 

 

 



ASSEGURANÇA DE VIATGE 

-Tots els assistents tenen inclosa en el preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb 
cancel·lació de viatge per una causa mèdica (no preexistents) o emergència familiar 
justificada. 

Es demanarà entrega de documents, oficials o mèdics, sense els quals no es podrà 
iniciar cap reclamació. 

- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les cobertures amb detall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 
culturals@doperatraveller.net 
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a. 
08008-Barcelona 
Núria García – mòb. 617385799 

ORGANITZACIÓ CULTURAL                                   
Te de Tertúlia 
info@tedetertulia.com 
www.tedetertulia.com 
Conxita Vera 
tel. 93 757 81 01 
mòb. 600470077  


