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Porto é o 4° melhor
destino para 2012



"O Porto é seriamente bom"
Invicta é 4a nos 10 destinos mais valiosos em 2012 da agência de guias de viagem Lonely Planet

Estaçloferroviária de S. Bento

que data de 1896, está classificada

comoumadasmais bonitas do

Mundo; Torre dos Clérigos (vista do

interior de um eléctrico), projectada
em 1754 pelo arquitecto italiano

Nicolau Nasoni; Barco rabelo, que
tradicionalmente transportava as

pipas de vinho do Porto do Alto

Douro, celebrizado desde o séc.XVII.
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"Uma cidade encantadora, com ruas

atmosféricas, onde se dorme por 25

euros com vista para o rio". O Porto é

promovido pela Lonely Planet, um dos

guias turísticos mais populares do

Mundo, como um dos 10 melhores
destinos para descobrir em 2012.

É um argumento sério - é aliás
mais do que isso: "A cidade que
deu o 'Port' a Portugal (e que deu
o Porto ao seu copo de vinho) é
um negócio seriamente bom". É o

que diz a agência de guias de via-
gem Lonely Planet, célebre pelas
suas sugestões astutas de baixo
orçamento, e que agora põe o Por-
to em A.- lugar na lista dos "Dez
destinos mais valiosos para 2012".

Destinado aos turistas ameri-
canos, o texto da Lonely Planet
(texto pequenino mas com três
referências ao vinho do Porto!)
explica que "o Porto é uma cida-
de encantadora, com ruas estrei-
tas e atmosféricas, prédios enfei-
tados com azulejos e praças que
parecem aldeias".

Os preços praticados na Invic-
ta e a qualidade das suas paisa-
gens impressionaram os autores

deste top para 2012. Dizem eles:
"Você pode dormir em hospeda-
rias recheadas de antiguidades
apenas por 25€, e ter vistas de rio;
pode fazer um passeio em eléctri-
co histórico por I€, ou, pelo mes-
mo preço, atravessar de ferry boat
do Cais do Ouro para a Afurada".

O guia explica que "o bairro da Ri-
beira tem dezenas de lojas que
oferecem degustações de vinho
bom e barato" e que "a poucas ho-
ras, a leste do Porto, é a região vi-
nícola tradicional do Alto Douro,
para onde se fazem cruzeiros
(20€) e onde se pode dormir em
casas com 200 anos de idade por
apenas 60€". A fechar o texto, o

guia reforça: "E já mencionámos

que lá tem vinho do Porto?".

Os outros nove destinos eleitos

A lista mundial dos "Dez destinos
mais valiosos para 2012" inclui:
Nordeste dos EUA (Nova lorque,
Boston, Washington "são excelen-
tes para descobrir de autocarro e

com wi-fi gratuito"), Japão ("ago-

ra mais barato do que Nova lor-
que ou Londres"), Tajiquistão



("impressionou Marco Polo" e "é
escandalosamente barato"), Leso-
to ("o reino do céu da África do
Sul"), Iquitos/Peru ("é a maior ci-
dade do Mundo sem estrada;
pode-se pescar piranha e ver gol-
finhos cor-de-rosa"), São Francis-
co/EUA ("uma cidade que prati-
camente implora para ser visita-

da"), Ohrid/Macedónia ("a pró-
xima grande descoberta na Velha
Europa), Delta do Mekong/Viet-
name ("adorável e com dormidas
a 10€!") e Mérida/México ("aqui
encontra a comida, a vida e a ar-
quitectura do México verdadeiro
e real e a metade do preço dos 're-
sorts' de Cancun"). ¦


