WINE & MUSIC VALLEY REFORÇA
PARCERIAS DE TRANSPORTES PARA
LEVAR OS AMANTES DO VINHO ATÉ
AO RECINTO
Comboio (CP), autocarro (Rede Expressos), transfers terrestres, barco e
bicicleta são algumas das formas de deslocação até ao recinto do Wine & Music
Valley, que se realiza já no próximo fim de semana.
À porta do evento há, também, estacionamento para motas, bicicletas e pessoas
com mobilidade condicionada.

É já no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, que se realiza o Wine &
Music Valley, o primeiro festival totalmente inspirado no vinho que aterra num dos
mais idílicos cenários mundiais – a margem do rio Douro, mais concretamente no
Porto Comercial de Cambres (Lamego), de frente para o Peso da Régua. Para garantir
maior comodidade na deslocação dos festivaleiros até à região, a Organização
recomenda a utilização de transportes públicos, tendo para isso estabelecido várias
parcerias - como CP e Rede Expressos – com vantagens especiais para todos os que
apresentarem bilhete para o festival.

Ao apresentar bilhete Wine & Music Valley, entre os dias 13 e 16 de setembro, a CP
oferece 30% de desconto no serviço Celta/Intercidades, para viagens de ida e volta
com destino ao Porto. Como complemento a esta viagem de Longo Curso, o bilhete
nos Comboios Urbanos do Porto, nestes mesmos dias e para quem for/vier do
festival, custará apenas 2€. Já no serviço Regional e InterRegional, em viagens de
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Regional/InterRegional, o desconto é de 5%.
No regresso a casa, a CP também reforça os horários dos serviços para o Porto, e
estações intermédias, com um comboio especial nas madrugadas dos dias 15 e 16
de setembro, com saída do Peso da Régua às 02h45.

Para quem prefere uma viagem de autocarro, a Rede Expressos oferece 25%
desconto a todos os viajantes que apresentarem bilhete para o festival, em compras
online, utilizando o código wmvalley2019. As viagens podem ter origem em qualquer
ponto da Rede Expressos e terão como destino Peso da Régua. Já o regresso será,
também, do Peso da Régua para qualquer parte do país.

Chegar de barco ao Wine & Music Valley
Na chegada ao Peso da Régua, o festivaleiro poderá optar entre fazer o percurso
pedonal até ao recinto (uma caminha de, aproximadamente, 30 minutos, envolvida
pelas deslumbrantes paisagens do Douro Vinhateiro), usufruir do transfer gratuito
assegurado pela organização (com partida da rotunda Marquês de Pombal) ou alugar
uma bicicleta por 1€, com estacionamento à porta do recinto. Junto à entrada do
evento haverá, ainda, estacionamento para motas e pessoas com mobilidade
condicionada.

Para os que preferirem uma experiência ainda mais imersiva e distinta, vai ser
possível chegar ao festival de barco. A Tomaz do Douro fará transfers marítimos ao
longo do dia, num barco rabelo, entre o Cais da Régua e do Porto Comercial de
Cambres, com entrada direta no recinto do Wine & Music Valley (tendo o custo de
1€/pessoa).
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Recorde-se que a organização convida todos os festivaleiros a chegarem cedo, para
aproveitarem as diversas atividades no recinto. Logo a partir da abertura de portas
(14h00) há roda gigante, parede de escalada, atividades sensoriais na Wine
Experience e os melhores vinhos da região para provar na Wine Village. Logo a partir
das 16h30 haverá espetáculos gastronómicos no Chef’s Stage (palco por onde
passarão Estrelas Michelin como Vítor Matos, Miguel Castro e Silva, Rui Paula, entre
outros) e música no Wine Stage (onde atuam nomes como The Black Mamba, HMB,
Fogo Fogo, entre outros). Já no Douro Stage, por onde passarão Bryan Ferry, Seu
Jorge, Mariza, António Zambujo, Xutos & Pontapés, Salvador Sobral, Wet Bed Gang,
entre outros, a música começa às 18h00. Os bilhetes estão à venda nos locais
habituais e no site do evento (https://www.wineandmusicvalley.com/) havendo ainda

disponíveis tendas na área de Glamping para os que procuram estadia na região. Os
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(https://www.wineandmusicvalley.com/ondeficar).
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