Vizela é desde há muitos anos conhecida como “Rainha das Termas de Portugal”. A presença
de águas termais remonta ao Séc. XVIII, sendo que em 1785 foram criadas as primeiras
instalações. Hoje as Termas de Vizela estão dotadas de equipamento devidamente adequado
às necessidades actuais, no que respeita a saúde e bem-estar, com uma imagem moderna,
sem comprometer o seu carácter histórico.
No que respeita a Turismo Religioso, destaca-se o Santuário de S. Bento. Junto ao mesmo
existem duas capelas, uma do Século XVI e outra do ano 1970, assim como dois miradouros
para apreciar o Vale de Vizela. Também, nas diferentes freguesias de Vizela: Capela de Santa
Ana (1920), Igreja do Senhor das Cinco Chagas (1850), Capela de S. Domingos (1930), Igreja de
Santa Eulália (1722), Capela de Nossa Senhora da Tocha (Séc. XVIII), Igreja de S. João (1909) e
Igreja Matriz de S. Miguel (Séc. XVII).
A oferta gastronómica de Vizela é diversificada. O destaque vai para o Bolinhol, doce
tradicional e único em Portugal. Criado em 1880, a suave cobertura branca de açúcar sobre a
massa levemente húmida, confere-lhe um sabor inigualável. Os vinhos produzidos no concelho
de Vizela são hoje também uma referência, tendo os diferentes produtores arrecadado vários
prémios a nível nacional e internacional. Nos muitos restaurantes de Vizela os visitantes
podem desfrutar de refeições que são autênticas experiências da gastronomia regional, com
destaque para o Bacalhau à Zé do Pipo, prato com história em Vizela.
Em Vizela a autenticidade está também presente no património, material e imaterial, na
cultura, caracterizada por tradição e modernidade, nos diversos espaços de lazer, onde os
elementos naturais se destacam.
Entre muitos outros locais, sugere-se visita ao Padrão do Tratado de Tagilde, monumento
evocativo da mais antiga aliança militar existente no mundo, à Ponte Romana, classificada
como Monumento Nacional, ao Parque das Termas e à Marginal Ribeirinha, onde a diversidade
da flora se cruza com actividades desportivas e de lazer.
Sugere-se ainda a participação nos diversos eventos que se realizam em Vizela ao longo de
todo o ano; Feira do Bolinhol, Festas da Cidade, Festa da Juventude, Vizela Cidade Natal e
muitos outros.

