
 

VIAGEM AO DOURO NO COMBOIO VINTAGE MIRADOURO 
PORTO – POCINHO - PORTO 

                           

19 DE MARÇO 

PARTIDA: 09H00 
 

Neste dia, partirão em direção às incríveis paisagens do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial.  
Farão a viagem no icónico MiraDouro, um comboio vintage composto por uma locomotiva modelo 1400 e carruagens produzidas nos a nos 40 do Séc. 
XX.. Outrora integradas na rede ferroviária, entre 1949 e 1977, a sua locomotiva e carruagens foram recuperadas, permitindo hoje uma viagem única 

junto ao Douro, aproveitando as suas janelas panorâmicas que podem ser abertas..  
Partindo de Porto São Bento, seguirão pela Linha do Douro até ao Pocinho, sendo que a malha urbana irá ao s poucos dando lugar aos vinhedos e 

socalcos do Douro, por vezes tão próximos que quase lhe sentimos a frescura..  O charme desta viagem, para além das paisagens magníficas, reside 
também no próprio comboio, com uma verdadeira  ambiência vintage.. 

Após almoço na Tasquinha do Miradouro, visitarão a localidade de Pocinho, conhecendo a sua história e destaques,   
antes de realizar a viagem de regresso no sentido inverso.  

Venha desfrutar de mais um dia magnífico a conhecer estas belíssimas paisagens Património Mundial.. 

 
*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da  Alma At Porto 

como empresa Clean & Safe (saudável e segura). 

** Uso de máscara facial obrigatório durante a viagem de comboio. 

 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 
 

Preços: 
  Crianças Até 10 Anos Adultos (a partir dos 11 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 37,00 € 47,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     48,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 39,00 € 49,00 € 

NOTA: Os preços incluem viagem de ida e volta no Miradouro, almoço típico com bebidas,  

visita ao Pocinho, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros.  

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
 

Partida: 09H00 – Estação de São Bento (junto às bilheteiras) 

Solicita-se a máxima pontualidade, pois o comboio parte às 09H25 e como sabemos não espera. 
 

Menu de Almoço: Pão e manteigas, Prato Principal: Vitela estufada com arroz e batata, 

Vinhos e bebidas da casa, Sobremesa e Café 
 

Chegada: 20H30  
 

LUGARES LIMITADOS 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 24 DE FEVEREIRO 

  

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes, idade das crianças. 
  

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 24 DE FEVEREIRO) 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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