
 

 

 

    

ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ––––    UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI     
15.15.15.15.----22222222----    de Novembrode Novembrode Novembrode Novembro    2017 2017 2017 2017     

    
Um Roteiro que lhe permitirá de descobrir todos os de Porto com uma pequena 

degustação das lindas paisagens do Norte, Cascais e Estoril, una das costas mais bonitas de 
Europa e Lisboa, claro, la capital mais exótica do Velho Continente.  

No Porto ou no Estoril poderá assistir a um dos concertos PIANO RESERVA , soirée de 
pianoforte, protagonizada pela pianista Steinway Pnina Becher em digressão por Portugal. 

Pnina neste invulgar concerto vai harmonizar alguns dos melhores vinhos portugueses 
com as bonitas sonatas de Domenico Scarlatti, musico que nasceu na Italia mas a 

paixão o levou para Portugal. …. . 
 
 

1.dia 1.dia 1.dia 1.dia 11114444----    de Novembro  São Paulo /Lisboade Novembro  São Paulo /Lisboade Novembro  São Paulo /Lisboade Novembro  São Paulo /Lisboa    
 

2.dia 2.dia 2.dia 2.dia 11115555    de Novembro de Novembro de Novembro de Novembro ––––    Porto Porto Porto Porto ––––        autentico e castiço a Captal do Norte autentico e castiço a Captal do Norte autentico e castiço a Captal do Norte autentico e castiço a Captal do Norte     
Chegada no Porto de Manha, visita panorâmica e Finalmente transfer até Ribeira de Vila Nova 
de Gaia. Almoço no restaurante Fladgate Partnership  das Caves Taylor.  
A seguir do almoço visita as Caves Taylors  em Audiotour que finaliza com prova de 3 vinhos 
do Porto. Check-in no hotel the Yeatman,  
Resto da Tarde livre.  
Jantar livre. Recomendamos a Presuntaria Transmontana ou então a Adega de São Nicolau, 
Deliciosa tasquinha na Ribeira  
 

3.dia 3.dia 3.dia 3.dia 11116666    de de de de Novembro Novembro Novembro Novembro ––––    O Porto com todo o seu encanto ! O Porto com todo o seu encanto ! O Porto com todo o seu encanto ! O Porto com todo o seu encanto !     
A partir do hotel passeio de meio dia pela cidade em Tuk Tuk, Paragem no Miradouro da Serra 
do Pilar para desfrutar um panorama de 360 graus sobre a cidade. Cruzem o Ponte D. Luis, 
visitam a Catedral Zé e a Estação de São Bento com os seus lindíssimos quadros de Azulejos.  
Deixem a Rua das Flores até a Ribeira onde finalizarão esta visita com um cruzeiro das 6 pontes 
que permitirá de apreciar todo o fascínio do Porto e da sua zona antiga a partir do Rio.  
Almoço e resto a tarde livre.  
Jantar livre  

 
    
    
    
    
    



 

 

    
4444.dia 1.dia 1.dia 1.dia 17777    de Novembro de Novembro de Novembro de Novembro ––––    Guimaraes , as Orignes de Portugal Guimaraes , as Orignes de Portugal Guimaraes , as Orignes de Portugal Guimaraes , as Orignes de Portugal         
  De manha excursão para Guimaraes e pequena degustação do Minho com a visita a Casa 
 De Sezim, precioso Solar Minhoto e produtor de vinhos verdes biológicos. Visita 
 E degustação de vinhos com queijo regional.  
 Almoço livre em Guimaraes  
 Tarde livre.  

 
19h15 transfer do Yeatman até o Baron’s Hall , armazem da Real Companhia Velha e hoje espaço 
para todo tipo de evento, que irá receber o concerto Piano Reserva. 
19h30 Recepçao dos convidados.  
20h00 inicio do concerto seguido de jantar.  

 Nesta noite deliciem-se com as peças que a pianista vai tocar, viajam com ela 
 aos tempos onde os compositores, neste caso Scarlatti , apresentaram as suas mais 
 recentes composições a mesa nas cortes da realeza Europeia.  
 Harmonize as sonatas com os melhores vinhos portugueses, saboreie estos néctares   

que graças as muitas castas autóctones portuguesas, conferem ao vinho sabores e  
 Carater único.  
 23h00 ca transfer de regresso para o hotel The Yeatman.  
  
 Os participantes que reservaram o concerto em Lisboa no hotel Palacio Estoril poderão  
 Curtir esta noite no Porto. Vão até o restaurante Blinis, com a sua interpretação inovadora 
 Da cozinha do Norte pelo renomado Chefe Cordeiro.  
 Ou antão a Marisqueira “A Antiga” em Matosinhos, ou a Adegade São Nicoau na Ribeira,  

Opções não faltarão.  
 
5555....dia 1dia 1dia 1dia 18888    de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017     

 
De manha pelas 08h00 transfer para a estação Porto Campanha para apanhar o tren rápido  
Alfa pendular que vos levará em pouco menos de 3 horas a Lisboa  
A meio dia chegada a lisboa.  
Nada melhor que um almoço em pleno Terreiro do Paço a apreciar a bela vista sobre o Rio Tejo. 
A seguir do almoço transfer a Estoril. De passagem visita ao famoso bairro histórico de Belem 
com todos monumentos Ex Libris da cidade e da época das descobertas como a Torre de Belem,  
O monumento das descobertas e o Mosteiro dos Jeronimos.  
Chegada a Estoril ao meio da tarde e tempo livre.  
19h30 Recepção dos convidados e participação ao concerto PIANO RESERVA , seguido de jantar.  

 Para os Senhores que participaram no Piano Reserva no Porto sugerimos um jantar num dos  
 Muitos restaurantes de Peixes e Mariscos na Praia do Guincho como o restaurante Monte Mar  
 O as Furnas do Guincho, ou então jantar no elegante restaurante Grill do mesmo hotel.  
 
    
    



 

 

    
6666.dia 1.dia 1.dia 1.dia 19999    de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017     
  

Domingo sera o dia ideal para explorar esta linda costa de Estoril e Cascais, e naturalmente 
Não poderá faltar a visita a Sintra.  
No meio da manha partida para Colares onde se visitará o Casal Santa Maria, a vinícola com  
os seus excelentes vinhos de grande mineralogia e a sua peculiar historia será uma das  
Experiencias inesquecíveis desta viagem. A continuação almoço nas Azenhas do Mar ou no 
restaurante Adraga, 2 restaurantes da zona que são famosos igualmente entre locais e visitantes 
e onde o peixe fresco e o marisco dominam a ementa.  
A tarde passeio por Sintra, romântica vila de veraneio, antigamente residência dos reis 
portugueses. Jantar livre.  

 
7777.dia .dia .dia .dia 20202020    de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017 de Novembro 2017     
    
    Manha livre.  a seguir do almoço transfer a Lisboa. Visita do centro histórico a pe , como  

Degustação dos Pasteis de Belem, pequeno passeio de elétrico e aperitivo com Porto Tonico  
numa Esplanada com vista. Para jantar sugerimos uma noite de Fado, no Clube de Fado na 
Alfama.  Aqui o dono Mario Pacheco escolhe os jovens talentos de Fado, muitos deles hoje 

 de fama internacional. A Qualidade do canto que melhor exprime a alma portuguesa é superba. 
 
 Ou então para um fecho em grande porque não um dos restaurantes design do Chiado como  
 Seria o despretensioso 100 maneiras do Chefe Lubomir, ou ainda a tasquinha Cocheira Alentejana 

no Bairro Alto.  São muitas as possíveis escolhas.  
 
 

8888. dia 21 . dia 21 . dia 21 . dia 21 de Novembro 2017de Novembro 2017de Novembro 2017de Novembro 2017    
 
Dia livre e oportunamente transfer para o aeroporto, Partida,   
 
 
 
pessoaspessoaspessoaspessoas    2222----3333    4444----5555    6666----7777    8888----10101010    Supl Supl Supl Supl 

individual individual individual individual , , , , 
tot 6 noitestot 6 noitestot 6 noitestot 6 noites    

Preço pp. In € 1920,- 1700,- 1660,- 1630,- 710,- 
Sem transporte 
com guia apenas 
h/d em Lisboa 
(walkingtour) 

1310,- 1185,- 1140,- 1120,- 710,- 

 
 



 

 

 
 
Serviços incluídos no pacote 
 

�  3 noites no Porto no famoso hotel The Yeatman   
� 3 noites no hotel Palacio Estoril  
� Bilhete para Piano Reserva com jantar dia 17.11. no Porto ou 18.11. no Estoril  
� Transfer apt /Porto  
� Visita panorâmica de Porto,  
� Visita Caves Taylors com Audiotour  
� Almoço Restaurante Fladgate Partnership  
� Visita cidade antiga e Miradouros en Tuktuk ,   
� Cruzeiro dos 6 pontes no Douro no Porto 
� Transfer in/out para o concerto  
� Meio dia de excursão para o Minho 
� Visita e degustação na vinícola Casa de Sezim  
� Bilhete de trem Alfa Pendular Porto/Lisboa 
� Transfer para Estoril com visita panorâmica de Belem  
� Excursão todo o dia para a Costa de Estoril e Cascais  
� Visita a vinícola Casal Sta Maria  
� Almoço Azenhas do Mar ou Praia de Adraga com bebidas  
� Visita a Sintra (sem entradas) 
� Visita a Lisboa com degustações como descrito  
� Transfer para o aeroporto  

 
 
Condições de reserva:  
Disponibilidade de todos os serviços sujeita disponibilidade e confirmação  
Reserva via e mail : info@doc-dmc.com  ou susanna.tocca@doc-dmc.com  
 
Condições de pagamentCondições de pagamentCondições de pagamentCondições de pagamento:o:o:o:    
50% de deposito com a confirmação  
50% pagamento restante a 1 mês antes da partida.  
 
Condições de cancelamento: Condições de cancelamento: Condições de cancelamento: Condições de cancelamento:     
Cancelamento sem custos até 6 semanas antes da partida  
50% de taxas entre 6 semanas e 1 mês antes da partida.  
A menos de um mês e 15 dias 75% do valor total do pacote  
A menos e 15 dias 100% do valor total do pacote  
Pagamento com cartão de credito:  taxa de gestão 2% 


