
 

 
 

EMBARQUE A PARTIR DO PINHÃO 
BOAT TOUR DEPARTING FROM PINHÃO 

 

   
 

       
 

 

Pinhão - Foz do Sabor - Pinhão 
 
O Douro é o resultado de uma subtil mistura de ingredientes, refinados ao longo do tempo, renascendo a cada 
estação e culminando num colorido que é uma explosão para os nossos sentidos. Rica em cultura e património, toda 
a região é um verdadeiro museu vivo. 
The Douro is the result of a subtle blend of ingredients, refined over time and renewed each season, culminating in 
such a colourful blast to our senses. Rich in culture and heritage, the whole region is a true living museum. 
 
08h50: Partida do Pinhão para passeio de charme até à Foz do Sabor 
08h50: Boarding at Pinhão and departure towards Foz do Sabor 
10h30: Passagem da eclusa da Valeira 
10h30: Passage of Valeira’s lock 
13h00: Chegada à Foz do Sabor, desembarque e transfer para Torre de Moncorvo 
13h00: Arrival at Foz do Sabor and transfer to Torre de Moncorvo 
13h15: Chegada a Torre de Moncorvo e almoço em restaurante local 
13h15: Arrival at Torre de Moncorvo e and lunch at a local restaurant  
15h00: Partida para a Foz do Sabor 
15h00: Departure to Foz do Sabor 
15h15: Embarque na Foz do Sabor e partida com destino ao Pinhão 
15h15: Bording at Foz do Sabor and departure towards Pinhão 
17h05: Passagem da eclusa da Valeira 
17h05: Passage of Valeira’s lock 
19h00: Chegada ao Pinhão e desembarque 
19h00: Arrival at Pinhão 
 
Barco de 12 metros: 1.090€ (lotação 12 pax) 
12 meter boat: 1.090€ (Price per boat; capacity 12 pax) 
 
 
Outras embarcações disponíveis sob consulta 
Other boats available upon request 

 
Inclui: Passeio de barco em regime de exclusividade, combustível, seguro, tripulação e IVA 
Included: Exclusiveness of the boat, fuel, insurance, crew and VAT 
Não inclui: alojamento, alimentação, visita a museus e quintas  
Not included: Accommodation, food&beverage, visits to museums and wineries 
Nota: O horário e os locais a visitar poderão sofrer alterações, consoante a época do ano 
Notes: Time schedules and visit sites may differ according to the season 
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