
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
BEM-VINDO A PORTUGAL 
Recepção, assistência e transporte do aeroporto para o hotel. O nosso guia está à sua espera no 

aeroporto para lhe dar as boas-vindas e acompanhá-lo ao hotel. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 2 
LISBOA 
Depois do café da manhã, vamos conhecer os principais lugares turísticos de Lisboa como a Praça do 

Marquês de Pombal, o Parque Eduardo VII, o Rossio e o Terreiro do Paço. De seguida, visitamos dois 

monumentos que assinalam o período áureo dos Descobrimentos Portugueses: a Torre de Belém, que 

se ergue simbolicamente no local que era o ponto de partida das naus e caravelas para a descoberta 

dos Oceanos, e o Mosteiro dos Jerónimos, habitualmente considerado como o monumento mais 

importante de Portugal. Antes de finalizar o passeio em Lisboa, saboreamos os famosos Pastéis de 

Belém na pastelaria que os produz desde 1837. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 3 
ÓBIDOS | ALCOBAÇA | BATALHA | PORTO 
Após o café da manhã no hotel, segue-se a viagem em direção ao Norte. Paramos na lindíssima Vila 

de Óbidos, rodeada por muralhas medievais e coroada pelo castelo mouro reconstruído por D. Dinis. 

Depois seguimos para o Mosteiro de Alcobaça, a primeira obra plenamente gótica erguida em solo 

português. Tempo ainda para visitarmos o Mosteiro da Batalha, mandado edificar para celebrar a 

vitória na Batalha de Aljubarrota contra os Castelhanos, em 1385. Continuação da viagem até à cidade 

do Porto. Hospedagem no Porto. 

 

DIA 4 
PORTO 
Depois do café da manhã no hotel, fazemos uma visita guiada pelas ruas mais típicas e características 

da cidade do Porto. Na visita aos locais turísticos do Porto, podemos começar em frente à Câmara 

Municipal e conhecer os monumentos mais emblemáticos da cidade, como a Sé Catedral, a livraria 

Lello e a Igreja de S. Francisco, e terminamos degustando um ótimo Vinho do Porto nas famosas caves 

de Vila Nova de Gaia. Hospedagem no Porto. 

 

 



DIA 5 
BRAGA | GUIMARÃES | PORTO 
Café da manhã servido no hotel. O Minho é considerado a região mais verde de Portugal. Começamos 

pela cidade de Braga. Ao visitar Braga maravilhamo-nos com a imponência da Sé e das escadarias do 

Santuário do Bom Jesus. Depois, vamos também visitar Guimarães conhecida como "Cidade Berço", 

devido a ter sido nela estabelecido o Centro Administrativo do Condado Portucalense pelo 1º Rei de 

Portugal, D. Afonso Henriques. Visitamos o Paço dos Duques, o Castelo de Guimarães e o seu Centro 

Histórico, considerado Patrimônio Mundial. Hospedagem no Porto. 

 

DIA 6 
DOURO VINHATEIRO 
Depois do café da manhã, partimos do Porto em direção à Região do Douro Vinhateiro. Já no Douro, 

começamos por visitar a uma Vinícola produtora de vinho, situada na confluência dos rios Têdo e 

Douro, entre a Régua e o Pinhão. Esta vinícola é a única que pratica agricultura orgânica, produz vinhos 

do porto e de mesa e também azeite. Segue-se a visita a uma das propriedades mais conhecidas do 

Douro, que se destaca por ter sido a primeira a engarrafar vinhos com a sua própria marca. É também 

caracterizada por ser uma das poucas áreas vinícolas totalmente planas. Hospedagem no Douro 

Vinhateiro. 

 

DIA 7 
DOURO SUPERIOR 
Café da manhã no hotel. Neste dia, vamos descobrir outros locais turísticos de Portugal como a vila 

de S. João da Pesqueira, considerada como o “coração do Douro Vinhateiro” e que tem, 

provavelmente, o miradouro mais impressionante de toda a região do Douro chamado São Salvador 

do Mundo. Em Foz Côa, iremos visitar uma vinícola, em pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa, 

num território classificado como Património da Humanidade pela UNESCO. Por fim, iremos visitar o 

Museu do Côa. Uma estrutura inaugurada em 2010, perfeitamente integrada na grande beleza natural 

do Vale do Côa. No seu interior terá a possibilidade de observar as gravuras rupestres do Vale do Côa, 

uma rara concentração de arte rupestre composta por gravuras em pedra, datadas do Paleolítico 

Superior (22000 - 10000 AC). Hospedagem no Douro Vinhateiro. 

 

DIA 8 
COIMBRA | TOMAR | LISBOA 

No seguimento do café da manhã servido no hotel, visitamos Coimbra, conhecida como a cidade dos 

estudantes. Aqui, teremos oportunidade de visitar a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas 

da Europa, a Biblioteca e a Igreja de Santa Clara-a-Nova. Seguimos para outro ponto turístico de 

Portugal, a cidade de Tomar. O famoso Convento de Cristo foi fundado em 1162 pelo Grão-Mestre 

dos Templários e ainda conserva recordações desses monges cavaleiros e dos herdeiros do seu 

cargo, a Ordem de Cristo, os quais fizeram deste edifício a sua sede. Hospedagem em Lisboa. 

 

 

 

 

 



DIA 9 
SINTRA | LISBOA 

Café da manhã no hotel. Sintra é uma lindíssima vila romântica, cujas características únicas fizeram 

com que a UNESCO a classificasse como Patrimônio Mundial de “Paisagem Cultural”. Visitamos o 

Palácio Nacional de Sintra, exemplo único dos Paços Reais medievais em Portugal e o ex-líbris da vila. 

Viagem de regresso a Lisboa. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 10 
ALENTEJO | LISBOA 

Após o café da manhã servido no hotel, saída para Évora, uma encantadora cidade de Portugal 

rodeada de muralhas, com uma atmosfera única nas ruas da zona histórica da cidade, com 

restaurantes, lojas de artesanato e monumentos históricos como o Templo de Diana, a Igreja de S. 

Francisco e a Capela dos Ossos. Para terminar bem o dia iremos visitar a Sé Catedral de Évora, que 

por ter sido construída em granito apenas foi completada no ano de 1250 (iniciada em 1186). Este 

monumento religioso foi fortemente marcado pela transição do estilo românico para o estilo gótico. 

Classificado como Monumento Nacional em 1910. Durante a tarde visitamos Elvas e as suas 

muralhas, consideradas Património Histórico pela Unesco. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 11 
REGRESSO A CASA 

Depois do café da manhã, transporte privado para o aeroporto de Lisboa. Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

Preço por pessoa 2 

pessoas 

3 

pessoas 

4 

pessoas 

5 

pessoas 

6 

pessoas 

7 

pessoas 

Suplemento 

Single 

Hotel 3* 2 900€ 2 375€ 1 945€ 1 740€ 1 560€ 1 470€ 350€ 

Hotel 4* 3 130€ 2 600€ 2 150€ 1 950€ 1 760€ 1 670€ 500€ 

Hotel 5* 3 400€ 2 900€ 2 420€ 2 230€ 2 030€ 1 960€ 700€ 

Criança até 3 anos 
GRÁTIS 

1º Criança entre 4 e 

10 anos 
GRÁTIS 

2ª Criança entre 4 e 

10 anos 
50% desconto 

 

 

 



 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Acompanhamento de Motorista / Guia de 

Turismo particular (em Português) 

✓ 5 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet em Lisboa 

✓ 3 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet no Porto 

✓ 2 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet no Douro Vinhateiro 

✓ Translados privados Aeroporto de Lisboa / Hotel 

/ Aeroporto de Lisboa 

✓ Ingressos: Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro de 

Alcobaça, Mosteiro da Batalha, 1 Cave de Vinho 

do Porto, Sé de Braga, Paço dos Duques, 2 

Vinícolas + 1 Vinícola no Douro Superior, 

Universidade de Coimbra, Convento de Cristo 

em Tomar, Museu de Foz Côa, Palácio Nacional 

de Sintra, Sé Catedral de Évora, Capela dos 

Ossos (Évora). 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Seguro de Viagem Obrigatório 

 Taxa turística em Lisboa e no Porto 

 Voos de/para Portugal 

 Despesas de carácter pessoal 

 Outras despesas não mencionadas 

 Entradas em monumentos e 

atividades não mencionadas no 

programa 

 Refeições (Almoços e Jantares) 

  

NOTA: Os preços do pacote estão 

sujeitos à disponibilidade hoteleira no 

momento da reserva. 

 


